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TRADICIONALNA PRIREDITEV

oGLaRSKa DeŽeLa 2018
na Dolah pri Litiji

   torek, 14. 8. 2018 ob 17.00 slavnostni prižig oglarske kope,  
otvoritev razstave »Gozd je kultura«

   od srede, 15. 8. 2018 do sobote, 18. 8. 2018 večerno druženje  
ob oglarski kopi

  sobota, 18. 8. 2018 od 14.00 dalje dan Oglarske dežele.
od 14.00 dalje

Doživetja oglarske dežele: predstavitev na stojnicah, druženje ob kopi, animacija za otroke, 
turistični prijatelji Oglarske dežele od blizu in daleč.
okusi oglarske dežele: kulinarično tekmovanje v pripravi najboljše "oglarske mal`ce" z uporabo 
žara z ogljem.
življenje in delo v oglarski deželi: tekmovanje v spretnostih z motorno žago, kulturni program, 
kotiček »zdrav oglar«, projekt BioVill, razglasitev naj vasi, naj domačije in najlepše urejene ter 
ocvetličene stanovanjske hiše v KS Dole.

od 20.00 dalje
gasilska veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami

Prireditev se bo odvijala na in ob športnem igrišču pri šoli na Dolah.
Vabljeni v Oglarsko deželo, na Dole pri Litiji, kraj kjer še živi oglarstvo.

ogLarSKa DežeLa Dole pri Litiji   //  www.dole.si  //  info@dole.si  //  031 264 808

6. FESTIVAL SKUPNOSTI 
V soboto, 16.6.2018, je v počastitev 11. občinskega praznika občine Litija potekala 
prireditev »FESTIVAL SKUPNOSTI«. Osnovni namen prireditve je povezati občanke in 

občane iz celotnega območja 
naše občine, da občinski praznik 
praznujemo skupaj, da skupaj 
proslavimo naše skupne uspehe 
in se skupaj veselimo napredka v 
naši lokalni skupnosti. Da se nam 
ni treba sramovati in, da imamo 
kot lokalna skupnost 12 krajevnih 
skupnosti in ene mestne skupno-
sti veliko pokazati, smo ugotovili 
vsi prisotni na prireditvi. Udele-
ženci praz novanja smo uživali v 
kulturnem programu in kulinarič-
nih doživetjih.  (Več na 2. strani)

OTVORITEV  VRTCA  
ČEBELICA V GABROVKI

Letošnja zaključna prireditev, ki so jo pri-
pravili zaposleni in otroci v vrtcu Čebelica 
v Gabrovki, je imela pomenljiv naslov »V 
DEŽELI PRAVLJIC« in je številne navdušene 
obiskovalce popeljala v čarobni svet pra-
vljic slovenskih avtorjev. Obenem pa je bila 
povezana tudi z otvoritvijo novih prostorov 
za predšolsko vzgojo. Tako so v ponede-
ljek,18.6.2018, skupaj z županom občine 

Litija Francijem Rokavcem, ravnateljem 
vrtca Čebelica Igorjem Hostnikom, slove-
sno predali svojemu namenu nov vrtec. 

Hkrati pa je zelo pomembno, da so se v 
kletnih prostorih stavbe preuredili tudi pro-
stori krajevne skupnosti Gabrovka.

ŠAMPIONKE SO … VILA, ŠOJA, FRAJLA IN ZIMA
Letošnji Dan držav-
nosti je sovpadal z 
regijsko razstavo go-
vedi v Litiji. Moči so 
združili govedorejci 
iz Govedorejskega 
društva Litija in Živi-
norejskega društva 
Zagorje, v sodelova-
nju s službami Kme-
tijsko gozdarskega 
zavoda Ljubljana, ter 
ob podpori treh kme-

tijskih zadrug; Izlake, Litija in Trebnje in nenazadnje tudi ob pokroviteljstvu treh ob-
čin; Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. (Več na 16. strani)

Četrtek /
23.08.2018 / 20.00

glasbena ekstaza 
 – PERPETUUM JAZZILE

Petek / 
24.08.2018

 / 20.00  Plesna
fantazija 

– POLETJE V ŠKOLJKI  
OB SAVI - Z dRUŠTVOM NLP 

LITIJA TER Z gOSTI: PLESNI KLUB 
BOLERO IN PLESNI KLUB ARTIFEX

OBČINA LITIJA

na VaLVaZorjeVem trgU V Litiji
(v primeru slabega vremena v Športni dvorani Litija)

Prispevke pošljite do 08.08.2018  
po e-pošti: obcan@siol.net ali  

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna ACO,  

C.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

SLOVEnIA GREEn - pREjEm pRIznAnjA
Destinacija LITIJA – ŠMARTNO PRI LITIJI je prejemnik bro
na  s te ga znaka 
SLOVENIA GREEN. 

Tako sta občini Litija in Šmartno pri  
Litiji dobili potrditev za svoja prizadeva-
nja na področju trajnostnega turizma. 
Priznanje sta v okviru Zelenega dneva 
slovenskega turizma, ki je potekal na 
smučišču Cerkno prevzela podžupanja 
občine Litija Lijana Lovše in podžupan 
občine Šmartno pri Litiji Srečko Vavtar. 
 

(Več na 2. strani)

(Več na 6. str.)

Na oglarski 
domačiji 
Medved  
so pripravili 
največjo 
kopo 
v Evropi.
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zELEnI dAn SLOVEnSKEGA tuRIzmA
osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji

V organizaciji Slovenske turistične organizacije (Sto) in 
Konzorcija Slovenia green je v ponedeljek, 28. maja 2018, 
v Cerknem potekal drugi Zeleni dan slovenskega turizma. Na 
osrednjem dogodku trajnostnega turizma Slovenije je 15 desti-
nacij in 11 ponudnikov še uradno prejelo potrditev za svoja 
prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma. Do-
godka so se poleg številnih pomembnih gostov iz turističnega 
gospodarstva udeležili tudi predsednik Državnega zbora RS dr. 
milan Brglez, državna sekretarka na MGRT eva Štravs podlo-
gar in župan občine Cerkno jurij Kavčič.
Novi člani zelene sheme so tako postale destinacije Ljutomer, 
Litija in Šmartno pri Litiji, Šentjur, Novo mesto, Bohinj, Škofja 
Loka, Sevnica, Šmarješke Toplice, Koper, Hrpelje – Kozina, Bled, 
Rogaška Slatina, Komen, Sežana in Divača ter ponudniki Hotel 
Bioterme, Ramada Resort Kranjska Gora, Hiške Slovenske Istre, 
Turistična Kmetija Marjanca, Eco Boutique Hotel A.M.S. Beagle, 
Hotel Atrij Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla, Vila Mila, 
Hotel Mond, Terme Dobrna in Vila Angelina. Z novimi prejemniki 
je v zeleni shemi skupno 64 imetnikov znaka Slovenia Green, od 
tega 37 destinacij, 22 ponudnikov, 3 parki in 2 turistični agenciji.
»Na Slovenski turistični organizaciji smo iskreno ponosni, da 
se od danes z znakom Slovenia Green ponaša kar 64 članov 
sheme. V slovenskem turizmu smo na področju razvoja in pro-
mocije Slovenije kot trajnosti zavezane destinacije v zadnjih 
letih naredili prelomne korake. Prestižna priznanja kot je naziv 
najbolj trajnostne destinacije v evropi in nagrada Slovenski 
turistični organizaciji World Legacy award s strani national 
geographic, uvrstitev v vrh lestvic najbolj trajnostnih dežel in 
pozornost, ki smo jo vzbudili pri uglednih medijih, nas posta-
vljajo na vodilno mesto na področju trajnostnega turizma na 
globalni ravni,« je izpostavila mag. maja pak, direktorica STO. 
V okviru zelenega dneva so se zvrstile tudi številne predstavitve 
in izobraževanja o pomenu ohranjanja narave za razvoj turistič-
nih produktov in trendov na področju trajnostnega turizma. Na 
področju razvoja turističnih produktov je dogodek izpostavil 
pomen 5* doživetij ter pomen osrednje zaveze slovenskega 
turizma: trajnost. Udeleženci drugega Zelenega dne slovenske-
ga turizma in predstavniki medijev so spoznali in preizkusili tudi 
inovativni produkt destinacije Cerkno – produkt gozdni self-
ness, nosilca priznanj Snovalec 2014 in finalist Sejalec 2015. 

(Nadaljevanje s 1. strani)

(Nadaljevanje s 1. strani) 

6. FESTIVAL SKUPNOSTI
Letošnji festival je soustvarjalo preko 300 posameznikov, več 
kot 30 razstavljalcev je prispevalo k bogati in raznoliki sejemski 
ponudbi. Posebna 
pohvala in zahva-
la je namenjena 
Krajevni skupnosti 
Jevnica, ki je pove-
zala in predstavila 
svoja društva in 
zanimive posame-
znike ter poskr-
bela za osrednjo 
kulinarično ponud-
bo in tudi pester 
kulturni program. 
Obiskovalci so lah-
ko poskusili jevniško ribjo pašteto na dišečem kruhu iz krušne 
peči, gobovo juho pripravljeno iz gob iz jevniških gozdov, pe-
čeno prašičje stegno s češnjami in se posladkali s slastno če-
šnjevo pito. Veseli nas, da festival postaja prostor za druženje, 
izmenjavo idej in izkušenj ter za pridobitev številnih informacij, 
pomembnih tako za posameznika kot družbo. Iskrena HVALA 
vsem, ki ste se trudili in prispevali svoj prosti čas zato, da je 
prireditev tako lepo uspela.

CEnE pROGRAmOV pREdŠOLSKE 
VzGOjE V OBČInI LItIjA  

SO SE SPREMENILE
Občinski svet Občine Litija je na svoji 21. redni seji dne 
13.6.2018 odločil, da bodo od 1.9.2018 dalje cene programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija zna-
šale mesečno na otroka:
 v Vrtcu Litija:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program 
 oddelek prvega starostnega obdobja 484,78
 oddelek drugega starostnega obdobja 370,00
kombinirani oddelek 399,40
2. posebni program
 razvojni oddelek 893,53

 v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
 kombinirani oddelek 412,99

 v Vrtcu Polhek Polšnik: 
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
 kombinirani oddelek 429,34

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
  Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 

0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 
EUR in popoldanske malice 0,35 EUR). 

  Vrtec Čebelica 1,59 EUR (v tem znesku znaša vrednost zaj-
trka 0,38 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,18 EUR, kosila 
0,70 EUR in popoldanske malice 0,33 EUR). 

  Vrtec Polhek Polšnik 1,91 EUR (v tem znesku znaša vrednost 
zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 EUR, kosi-
la 1,15 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta bo Občina Litija 
še naprej nudila staršem subvencijo za koriščenje rezervacije 
v primeru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi bolezni med 
letom ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega 
do največ dveh mesecev. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za 
edinega ali najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec. Pri-
spevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih je nasled nji:

dohodkovni 
raZred

pLačiLo 
StarŠeV V 
odstotku
od cene 

programa

priSpeVeK StarŠeV  
Za reZervacijo  
V eUr (DneVno)

1. plačilni razred 0% 0,00
2. plačilni razred 10% 1,20
3. plačilni razred 20% 2,20
4. plačilni razred 30% 3,20
5. plačilni razred 35% 3,80
6. plačilni razred 43% 4,60
7. plačilni razred 53% 5,60
8. plačilni razred 66% 7,00
9. plačilni razred 77% 8,20

SuBVEnCIOnIRAnjE VARStVA 
PREDŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKEM 

LEtu 2018/19 V OBČInI LItIjA zA 
OtROKE, KI nISO dOBILI VRtCA

(zavrnjene vloge pri spomladanskem vpisu)
Občinski svet Občine Litija je na svoji 21. redni seji dne 13.6.2018 
sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sub-
vencioniranem varstvu otrok. Edina sprememba je ta, da se ome-
njeni Pravilnik podaljša še za naslednje šolsko leto 2018/2019. 
Dopolnitev omenjenega pravilnika pa se nanaša na tretji odsta-
vek drugega člena pravilnika, ki postavlja izjemo za tiste otroke, 
ki so rojeni na dan ali po dnevu izteka rednega razpisnega roka 
za sprejem prijave za vpis otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. 
tekočega šolskega leta dalje – to je po 31. marcu tekočega leta.
Na podlagi sprejetega pravilnika, so do subvencioniranja upravi-
čeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, 
če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
  da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na 

območju Občine Litija, 
 da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
  da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za 

katerega se uveljavlja subvencija,
  da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na obmo-

čju Občine Litije (Ur.list RS, št. 107/11) v rednem razpisnem 
roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec 
za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi 
prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija za-
vrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli 
drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financira-
ti občina,

  da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status 
dijaka oziroma študenta,

-  da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega 
starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, 
ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je 
od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebi-
vališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o 
dejanskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko 
plačujejo »privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih 
otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj na-
vedenih pogojev prejeli 100 EUR mesečne subvencije, medtem 
ko tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo 
ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), 
pa bodo prejeli 50 EUR mesečne subvencije. Subvencije ni mo-
goče uveljavljati med šolskim letom, to je po 1.9. tekočega leta, 
ne glede na to, če je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj za 
sprejem v vrtec in če so starši od vrtca med šolskim letom po 
1.9.2018 dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec. 
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 
2018/2019 uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni 
strani občine www.litija.si oziroma jo lahko dobijo na Občini Litija, 
Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo vrtca, 
s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo 
o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o šolanju 
za tekoče šolsko leto, v primeru, da imata starša status dijaka 
oziroma študenta. K vlogi je potrebno predložiti tudi ustrezno po-
godbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 
2018/19 in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo odda-
li popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v 
zvezi s subvencijo se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, 
občinska uprava tel. 01/8963438  Karmen Merela.

tELEKOm SLOVEnIjE nA OBmOČju 
LITIJE NADALJUJE S ŠIRITVIJO 

OptIČnEGA OmREžjA
telekom Slovenije v sodelovanju z občino Litija nadaljuje 
z gradnjo optičnega omrežja, ki bo prebivalcem omogoči-
lo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja 
televizije. V telekomu Slovenije dosedanji potek gradnje 
ocenjujejo kot odličen primer dobrega sodelovanja tako s 
krajani kot z občino, zato predvidevajo, da bodo izgradnjo 
optičnega omrežja na predvidenem območju zaključili do 
konca letošnjega leta.
V Telekomu Slovenije občanom priporočajo, da se za prehod 
na optiko odločijo že v času izvedbe gradbenih del, saj bodo 
po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim ča-
sovnim zamikom. V naslednjih tednih so predvidene nadgradnje 
omrežja v naseljih Bitiče, Breg pri Litiji, Cirkuše, Dešen, Jese-
nje, Jeze, Klenik, Konj, Mala sela, Podšentjur, Pogonik, Potok 
pri Vačah, Ribče, Ržišče, Slivna, Spodnji Hotič, Širmanski Hrib, 
Tenetiše, Tolsti Vrh, Vače, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Zagorica, 
Zgornji Hotič in Zgornji Log.
Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki 
omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj 
je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje 
in udare strel. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo 
širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna 
telefonija. 
Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije lahko dobite v 
Telekomovih centrih v Ljubljani, in sicer v nakupovalnem sre-
dišču Citypark, na Vilharjevi 25, na Pogačarjevem trgu 2 in na 
ploščadi Ajdovščina 1 v središču mesta. Prav tako so vam za 
dodatne informacije svetovalci Telekoma Slovenije 24 ur na dan 
na voljo tudi na brezplačni številki 080 8000 ter na enaslovu 
tc.ljcitypark@telekom.si ali info@telekom.si. 
Vsi zainteresirani lahko gradnjo optičnega omrežja Telekoma 
Slovenije po Sloveniji spremljate na spletni strani http://ts.si/
gradnjaoptike, kjer lahko preverite tudi možnosti na posamez
nih lokacijah.

IZVAJANJE DEL NA VODOVODU  
HOtIČ In tIHABOj

Občina Litija je s podjetjem JP KSP Litija podpisala pogodbo 
za izgradnjo transportnega vodovoda GabrovkaTihaboj1. faza. 
Trenutno dela potekajo po terminskem planu, pri čemer je pred-
viden rok izvedbe vseh del najkasneje do 30.06.2019. 

popravek pOROČILA O SpREmLjAnju 
SKLADNOSTI IN ZDRAVSTVENE 

USTREZNOSTI PITNE VODE za leto 2017
na sistemih oskrbe s pitno vodo 
na območju občine Litija, ki so v 

upravljanju KSP Litija d.o.o.
V junijski številki OBČANA je bil v tabeli za vodovodni sistem 
HOTIČ podan napačen podatek. V stolpcu »Število neskladnih 
vzorcev pitne vode, odvzetih v okviru notranjega nadzora na 
mikrobiološka preskušanja ni 0, temveč 3. V stolpcu »Vzrok 
neskladja »se doda e-Coli in Koliformne bakterije, kar 
pomeni, da je v enem odvzetem vzorcu na zajetju in 
dveh vzorcih na pipah uporabnikov, od skupno 7 odvze-
tih vzorcev, bila prisotnost e-Coli in Koliformnih bakterij. 
Za neljubo napako se vsem uporabnikom pitne vode iz javne-
ga vodovodnega sistema Hotič iskreno opravičujemo!

KSP Litija d.o.o.

Prav tako je JP KSP 
Litija d.o.o. v me-
secu juniju 2018 
pričelo z gradnjo 
vodovodne pove-
zave RibčeJese-
njeHotič, primarni 
cevovod Jesenje 
Bitiče v skupni 
dol žini 1620 m. 
Z izgradnjo pred-
metnega vodovoda 
bodo naselja Biti-
če, Spodnji Hotič 
in Zgornji Hotič 
oskrbljena s pitno 
vodo iz zajetja Za-
podje. Predviden 

rok zaključka vseh del na trasi je do konca meseca avgustu 
2018.

OdGOVOR mag. mARKu dOBLEKARju
V majski številki lokalnega časopisa Občan sem zasledil vaš od-
ziv na stališče podžupanje Lijane Lovše glede selitve prostorov 
upravne enote. Ne bom se spuščal v številke s katerimi navajate 
dosežene prihranke, ker se le te lahko hitro prilagodi potrebam. 
Dejstvo je, da je s selitvijo lokacije Upravne enote v Litiji, bil na-
rejen velik korak nazaj, v smislu dostopnosti in funkcionalnosti 
izvajanja storitev, za potrebe naših občanov. Na vaš zapis se 
odzivam zaradi povsem napačno navedene številke, da je obči-
na Litija zadolžena 1.055,00 EUR na vsakega občana. Seveda 
je številka prava, če pri zadolžitvi upoštevamo dolg občine in 
vseh drugih pravnih subjektov, ki so v lasti občine Litija. A, glej 
ga zlomka, mag. Marko Doblekar v oklepaju poudarjeno zapiše 
(brez ŠMELCA). Prava resnica pa je ta, da je občina Litija na 
dan 31.3.2018 imela lastnih zadolžitev na prebivalca 537,00 eur 
in zadolžitev drugih pravnih subjektov, vključno s ŠMELCOM 
495,00 EUR. Ponosen sem, da je občini Litija v zadnjih štirih 
letih uspelo za četrtino znižati višino kreditov in poplačati vse 
odprte zapadle obveznosti iz naslova treh ključnih projektov, ki 
so se izvajali v mestu Litija. Še bolj pa razveseljuje dejstvo, da 
vsi projekti služijo svojemu namenu in dajejo rezultate, ki so 
lahko v ponos mestu Litiji, celotni občini in vsakemu prebivalcu 
občine Litija.  Franci ROKAVEC, Župan občine Litija
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KRESnI VEČER
Pravijo, da je ta dan oz. noč najbolj čarob-
na noč v letu, saj naj bi v kresni noči bilo 
mogoče najti zaklad in celo slišati ter razu-
meti govorico živali.

Kresna noč je tudi naprimernejši čas za nabiranje magič-
nih rastlin, zelišč in rož. Mesec rožnik je ravno v tem času 
v popolnem razcvetu in rastline nabrane v tej noči imajo 
prav posebno moč, saj jih sonce na kresni dan napolni s 
svojim blagoslovom in skrivnostnimi močmi, katere naj bi 
nas varovale pred slabimi silami.
Na večer velikega ognja oz. na kresni večer smo se skupaj 
s stanovalci enote doma Tisje v Litiji, zbrali v kavarni, ki 
je bila odeta v pravo čarobno – kresno vzdušje. Okrašena 
je bila z cvetličnimi venčki ter s čarobnimi kresnimi rastli-
nami, seveda, pa ni manjkal tudi ogenj, ki nam je oddajal 
toploto in svetlobo.

V tem čudovitem ambientu smo preživeli skupen kre-
sno pravljični večer. Čarobnost večera, pa so obogatili 
lepi zvoki citer ter kresne pravljice, ki so pričarale moč 
za čudenje, smeh in skupno dobro. Večer je bil namenjen 
tudi obeleženju državnega praznika ter zahvala našim pr-
stovoljcem.
Magičnost skupnega večera smo zaključili z mislijo, da je 
dobro verjeti v smisel in čarobnost, ki pomagata imeti od-
prte oči in srce.

Klavdija ZUPANČIČ, dipl. del.terapevtka

župAn GOVORnIK OKROGLE mIzE  
O nOVOStIH nA pOdROČju 

zdRAVjA In OSKRBE nA 
DALJAVO NA TELEKOMU SLOVENIJA

Franci rokavec: »S celostnim pristopom k obravnavi 
morajo biti storitve zdravja in oskrbe na domu dosto-
pne vsem državljanom in to ne le v okviru zdravstvenih 
ali socialnih ustanov«.
Na predstavitvi novosti na področju storitev zdravja in oskr-
be na daljavo, ki je potekala 26. junija 2018, v Ljubljani na 
Telekomu Slovenija, je bil govornik okrogle mize tudi žu-
pan občine Litija, Franci Rokavec. Župan je izpostavil, da je 
občina Litija v pripravi izvajanja storitve oskrbe na daljavo. 
Z implementacijo inovativnih rešitev se bo občutno izbolj-
šala kakovost življenja starostnikov, znižali se bodo stroški 
zdravstvene oskrbe, skrajšal se bo tudi čas rehabilitacije. Za 
omenjeno so se na občini odločili, ker želijo prispevati k po-
spešeni implementaciji inovativnih rešitev oskrbe na domu 
na državni in občinski ravni. Franci Rokavec je izpostavil, 

da morajo biti storitve zdravja in oskrbe na domu dostopne 
vsem državljanom, tako da jih ne bi smeli obravnavati le v 
okviru zdravstvenih ali socialnih ustanov, ampak bi morali 
zagotoviti bolj celosten pristop k obravnavi.
Poleg litijskega župana so bili govorniki okrogle mize še pred-
stavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana.
Strokovnjaki so izpostavili učinke in potrebo po uvajanju 

DAN VETERANOV
V četrtek, 17. 05. 2018, ob 13. uri, ob dnevu 
veteranov vojne, je v središču Slovenije na 
GEOSSU v Slivni pri Vačah potekala proslava 

v spomin na dogodke ob osamosvojitvi in nastanku samo-
stojne, suverene in neodvisne republike Slovenije.

(Več na 12. strani)

storitev zdravja in oskrbe na daljavo na nacionalnem nivo-
ju. Staranje prebivalstva predstavlja izziv za države, družine, 
formalne in neformalne oskrbovalce, zato se evropske drža-
ve odločajo za prenos rešitev zdravja in oskrbe na domu v 
svoje zdravstvene sisteme. Oskrba na daljavo lahko bistveno 
izboljša kakovost življenja starostnikov, ki ostanejo v doma-
čem okolju. Opozorili pa so tudi na težave in pomanjkljivosti 
Zakona o dolgotrajni oskrbi.
V okviru dogodka pa je potekala tudi predstavitev novosti 
na področju zdravja in oskrbe na daljavo na domu, ki jih raz-
vija Telekom Slovenije. Predstavniki Ministrstva za zdravje 
Republike Ciper in Razvojne Agencije Nicosia, so se v okvi-
ru delovnega obiska v Sloveniji udeležili dogodka, kjer so se 
seznanili tudi z možnostmi prenosa teh storitev v njihovo dr-
žavo. Dogodek je bil organiziran v okviru projekta HoCare 
(Interreg Europe), katerega partner je Razvojni center Srca 
Slovenije, ter v sodelovanju s Telekom Slovenije, Healthday.
si in partnerjem iz Cipra – Razvojna agencija Nicosia (Nico-
sia Development Agency).
Več si lahko preberete tudi na uradni spletni strani projekta 
HoCare: www.interregeurope.eu/hocare

Avtorica: Tina Letić (Razvojni center Srca Slovenije)
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OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Veliki dosežki učencev Osnovne šole Litija
Učenci Osnovne šole Litija so bili tudi v šolskem letu 2017/2018 zelo uspešni 

in so pokazali veliko mero znanja in spretnosti. Pomerili so se v desetih različnih tekmovanjih iz 
znanja in dosegali odlične rezultate na področju športa, kulture, gasilstva in planinskih vsebin.
Skupaj so osvojili:

- 153 bronastih priznanj, 19 srebrnih priznanj, 6 zlatih priznanj
- 1 drugo mesto v državi posamično
- 1 tretje mesto v državi ekipno
- 1 četrto mesto v državi ekipno

Vsem učencem za dosežke iskreno čestitamo.

Tekmovanje iz znanja zgodovine
v šolskem letu 2017/2018 je potekalo tekmovanje iz znanja zgodovine z naslovom Podobe ži-
vljenja ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem. Šolskega tekmovanja se je udeležilo štiriindvajset 
učencev in osem jih je prejelo bronasta priznanja: Leoni VrtačnikHorvat 9.b, David Vuletić 9.b, 
Maša Cvetežar 9.a, Gašper Rozina, 9.b, Lara Lebar 9.b, Maks Štrus 9.b, Žiga Lupše 9.a in Mirjam 
Škarja 9.a. Tekmovanje na območni ravni so nadaljevali štirje učenci in srebrno priznanje so pre-
jeli: Gašper Rozina 9.b, Maša Cvetežar 9.a, David Vuletić 9.b, Leonie VrtačnikHorvat 9.b. Njihova 
mentorica Andreja Žbogar Perakis. Čestitamo! 

Kam pa tebi kompas kaže
V atriju, pod japonsko češnjo, smo imeli 
v sredo, 6. 6. 2018 na OŠ Litija, čarobno 
vzdušje prežeto z besedami pesnika Jana 
Poglajna. Jan je naš bivši učenec. Izdal 
je pesniško zbirko Kam pa tebi kompas 
kaže, ki postaja uspešnica. Le redki 
mladi avtorji se lahko pohvalijo s proda-
jo takšne naklade. Iz vsakega sklopa je 
prebral nekaj pesmi in ni treba poudari-
ti, da smo si zaželeli več pesmi iz cikla 
JUG. Nazadnje je še zarepal eno svojih 
pesmi, spremljala ga je odlična kitaristka 
Tinkara. 

Zbrala Petra PAVLICA

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

VALETA 2018

POŠ HOTIČ

POŠ VAČE

POŠ JEVNICA

pOŠ Hotič – noč v šotorih
V soboto, 16. junija 2018, nam je bilo vreme 
končno naklonjeno in na šolskem travniku smo 
si ustvarili pravi mali kamp. V poznih popol-
danskih urah smo postavili šotore in si v njih 
pripravili vse potrebno za prijeten in udoben 
spanec. Mamice in učiteljica smo poskrbele za 
sladke in slane prigrizke ter domač bezgov sok, 
g. Janez pa je zakuril ogenj, na katerem smo 
si za večerjo spekli hrenovke, v nastali žerja-
vici pa slasten krompir. Večer smo popestrili 
s klepetom ob tabornem ognju, z družabnimi 
igrami in igranjem košarke na šolskem igrišču. 
Prijetno utrujeni smo si v šoli očistili zobe, se 
preoblekli v pižame in zlezli v spalne vreče ter 
se odpravili v deželo sanj. V nedeljo zgodaj zju-
traj smo si pripravili zajtrk iz slastnih domačih 
marmelad in ga zaključili z Nutello. Odrasli smo 
v miru spili še kavico, otroci pa so se ta čas tru-
dili oživiti ugasli ogenj. V toplih jutranjih žarkih 
sonca smo pospravili šotore, se poslovili in se 
prijetnih občutkov odpeljali domov. 

Maruša KRNC

zaključna vrtčevska in šolska 
prireditev na pOŠ Hotič

Za nekatere slovo, za druge nov začetek. 19. 
6. 2018 smo se na šolskem igrišču POŠ Ho-
tič zbrali otroci iz vrtca, šolarji, starši, stari 
starši, vzgojiteljice in učitelji. »Vrtičkarji« so 
se predstavili s petjem in plesom, učenci pa 
so s komično dramatizacijo prikazali šolsko ži-
vljenje. S plesom Svet je tvoj so nam dokazali, 
da imamo vsi moč ujeti svoje sanje. Prišel je 
čas za slovo. Petošolci, ki odhajajo na matič-
no šolo, so se poslovili od podružnične šole. 
Na novi poti jim želimo čim več uspeha. Ker 
smo z njihovim odhodom pridobili prostor, smo 
v našo šolo povabili bodoče prvošolce, ki so 
naše vabilo z veseljem sprejeli in se s pesmijo 
Cici maturanti pridružili ostalim učencem. Zdaj 
odhajamo na zaslužene počitnice, da se sep-
tembra spet snidemo z obnovljenimi močmi in 
osveženimi idejami. 
 Irma NEMEC Bric

PROSTOVOLJEC S HAVAJEV
Owen Martel, EVS prostovoljec, 
Havajčan, rojen v Kaliforniji, je bil 
v letošnjem šolskem letu izjemna 
obogatitev pouka angleščine na 
POŠ Vače in Hotič. Najprej nas 
je navdušil s predstavitvijo svo-
jih pustolovskih solo pešpoti čez 
tri celine, Evropo ter Severno in 
Južno Ameriko. Pri urah angle-
ščine nas je popeljal na področja 
naravnega okolja, prebivalcev, 
kulture, tradicij, športa in zgo-
dovine Havajev. Predstavil nam 
je tradicionalne ameriške jedi, 
športe, živali, vremenske pojave 

in izraze za oblačila v ameriški in britanski angleščini. Devetošolce je navdušil s svojim ‚native 
speaker‘ pristopom k  učnim uram poezije, dramatike, idiomov in fraz. Skratka, Havaji nam niso 
več neznanka, če se kdaj odločimo za odhod na te oddaljene,  fascinantne vulkanske otoke. Aloha 
 Eddie would go. Mi smo praktično že bili tam. Hvala, Owen.

Irena KOKALJ, predmetna učiteljica

OtVORItEV nOVEGA IGRIŠČA In zAKLjuČEK  
ŠOLSKEGA LEtA

Slovo od šolskega leta smo na POŠ Jevnica izkoristili za otvoritev novih igral, ki smo jih s 
pomočjo donatorjev postavili na našem igrišču. Že na začetku šolskega leta smo na trav-
natem delu igrišča ob po-
moči pridnih staršev tla-
kovali prostor, kjer zdaj 
v senci lipe stoji lesena 
miza, ob kateri otroci radi 
posedajo v vročih poletnih 
dneh. Delo smo zaključili s  
postavitvijo lesenih igral z 
gugalnico, s plezali in pe-
skovnikom. Vsem, ki ste 
nam pri tem kakor koli 
pomagali, se iskreno za-
hvaljujemo. Na prireditvi 
so se s plesnimi, z glasbe-
nimi ter drugimi igrivimi 
točkami predstavili učen-
ci naše šole. Na koncu 
je g. Sebastjan Gorenc, 
gonilna sila pri zbiranju fi-
nančnih sredstev, slavno-
stno prerezal trak, otroci 
pa so poskrbeli, da igra-
la lahko služijo svojemu  
namenu. 

Darja RAJŠEK

POLETJE S KLIŠEJEM

dOBROdELnOSt, pROStOVOLjStVO  
In dEBAtA nA GImnAzIjI LItIjA

V petek, 15. junija 2018, smo se 
v športni dvorani Gimnazije Litija poslovili od 
letošnje generacije devetošolcev. 67 učen-
cev OŠ Gradec je prejelo spričevala, pohvale, 
priznanja in knjižne nagrade. Uživali smo ob 
njihovih domiselnih predstavitvah, ob prikazu 
naučenih plesnih korakov in v programu, ki so 
nam ga pripravili.
14 učencev smo vpisali v Zlato knjigo, in sicer 
Laro Pivc, Nives Tomc, Patricijo Bokal, Evo Bla-
tnik, Tio Taro Božič, Kajo Faganel, Alino Ostrež, 
Tima Praprotnika, Davida Gobca, Anjo Godec, 

Roka Grobljarja, Kim Mahkovec, Erika Setničar-
ja in Leva Žagarja.
Lepo prireditev, nabito s čustvi slovesa in zahva-
lami za vse dobro, kar so posamezni deležniki v 
trikotniku učenecučiteljstarši drug drugemu 
storili, je na koncu popestril še raper Zlatko.
Vsem devetošolcem naše šole se ob tej prilo-
žnosti še enkrat zahvaljujem za njihov prispe-
vek v življenje in rast OŠ Gradec ter jim želim 
uspešno in zadovoljno nadaljnjo pot, ki naj jim 
omogoča razvoj njihovih tako odkritih kot skri-
tih talentov. Damjan ŠTRUS

Tudi v poletnih dneh vam na Klišeju 
ponujamo mnogo zanimivih dogo-
divščin in priložnosti. Poletje bomo 
v sodelovanju z Mladinskim cen-

trom Litija poskušali obarvati čim bolj športno 
in sicer s tenisom na tenis parku AS Litija, špor-
tnimi torki, odbojko na mivki, nogometom in 
košarko. Več informacij o športnem poletnem 
programu pa lahko najdete na spletni strani 
www.mclitija.si. Poleg športa se bomo v začet-

ku avgusta podružili na Kolpa Castle festivalu, 
kjer nas lahko najete in se z nami tudi poza-
bavate. Z nami ostajajo stalne ugodnosti: ugo-
dno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit 
bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite 
v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite po-
seben Kliše popust! Da česa ne zamudiš, redno 
spremljaj našo facebook, spletno ali instagram 
stran!

Na Gimnaziji Litija želimo di-
jake spodbujati k aktivnostim 
tako na področju dobrodelno-

sti kot tudi na področju prostovoljstva. 
V septembru so dijaki v okviru rožnatega okto-
bra pletli in kvačkali iz rožnate volne. Vse izdel-
ke so dijaki sešili v dolg pisan šal in ga obesili v 
šolski jedilnici. Poleg šala so dodali še plakata 
s fotografijami, s katerimi so zabeležili svoje 
ustvarjanje. V znamenju ozaveščanja o raku 
dojk so dijaki po šoli nalepili rožnate pentlje. 
V decembru smo organizirali dobrodelno akcijo 
zbiranja oblek, obu-
tve, hrane, igrač in 
otroških knjig. Zbra-
no obleke in hrano 
smo podarili Centru 
za socialno delo Li-
tija. Z zbranimi igra-
čami pa razveselili 
učence OŠ Litija, Po-
družnice s prilagoje-
nim programom, ki 
smo jih že tradici-
onalno obiskali 15. 
decembra. Učenci in 
njihovi učitelji so pri-
pravili prireditev ob koncu koledarskega leta. 
Ponovno so nas presenetili z enkratno izvedbo. 
Manjkal ni niti Božiček, ki so mu dijaki poma-
gali pri darilih. 
Štirje dijaki so bili prostovoljci na OŠ Slavka 
Gruma v Zagorju. V Delavskem domu Zagor-
je so 20. oziroma 21. marca spremljali otro-
ke s posebnimi potrebami na 9. republiškem 
srečanju gledaliških skupin OŠ s prilagojenim 
programom. 
Še posebej aktivni so bili prostovoljci v domu 
Tisje, ki so redno obiskovali oskrbovance 
doma. V decembru je šolski pevski zbor z reci-
tatorji nastopil v obeh enotah doma, junija pa 

je sedem dijakinj sodelovalo pri tradicionalnem 
pohod z invalidskimi vozički v enoti SVC Tisje. 
Poleg prostovoljstva in dobrodelnosti smo na 
Gimnaziji Litija zelo dejavni tudi na področju 
debate. Debatni klub Gimnazije Litija je bil v 
letošnjem šolskem letu izjemno aktiven tako 
na slovenskih turnirjih kot tudi na mednarod-
nih. Udeležili smo se mednarodnega debat-
nega turnirja v Zagrebu, mednarodnih turnir-
jev v Ljutomeru in Bratislavi ter sodelovali na 
številnih debatnih turnirjih širom Slovenije. Za 
največje uspehe v letošnjem letu gre zasluga 

trem debaterkam, 
in sicer Ani Dimic 
Benko, Nini Zimič 
in Jerneji Logaj, 
ki so na državnem 
turnirju, ki smo ga 
gostili prav pri nas 
v Litiji, dosegle od-
lično tretje mesto. 
Ker pa debaterji 
ne počivamo niti v 
času šolskih počit-
nic, sta se dijakinji 
Ana Dimic Benko 
in Jerneja Logaj 

udeležili mednarodne debatne akademije v 
Kranjski Gori, ki se je zaključila s turnirjem v 
konkurenci več kot dvesto debaterk in deba-
terjev s celega sveta. Debatirali sta v različnih 
mednarodnih ekipah in dosegli odličen rezul-
tat. Jerneja Logaj se je s svojo ekipo celo uvrs-
tila v finale in na koncu zasedla izjemno drugo 
mesto, na kar smo seveda zelo ponosni. 
Šolsko leto 2017/18 so uspešno zaključili tudi 
dijaki 4. letnikov, splošno maturo je opravilo 
skoraj 96 % dijakov, 60 % s prav dobrim ali 
odličnim uspehom, dijakinji Špela pok in 
tinkara perme pa sta zlati maturantki.  
čestitke.
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Športni dan– plavanje - Laško 
V torek, 5. 6. 2018 so učenke in učenci Podružnične šole s prilagojenim pro-
gramom OŠ Litija, skupaj z učitelji in spremljevalci, obiskali bazene v kopališču 
Thermana Laško. Naužili so se kopanja, spuščanja po toboganu, se prepuščali 
bazenskemu toku, čofotali v mini bazenčkih ali pa se, skrbno zaščiteni s kremo za 
sončenje, predajali sončnim žarkom. Vodne užitke smo pred odhodom nadgradili 

še s sladoledom in se utrujeni vrnili v šolo. Plavalni športni dan je eden izmed bolj priljubljenih, 
morda tudi zato, ker se zgodi v obdobju napornega zaključevanja šolskega leta in je tako znanilec 
brezskrbnih počitniških dni.  Vili GUČEK

Srečanje podružnic Osnovne šole Litija
V sredo, 6. 6. 2018, so učenci in učitelji Podružnice s prilagojenim programom, obiskali Podru-
žnično šolo Darinke Ribič Polšnik. Spoznali so učence, učitelje in oddelek vrtca Polhek. Ogledali 
so si šolske prosto-
re, nato so se v te-
lovadnici drug dru-
gemu predstavili 
s svojimi točkami. 
Dramska skupina 
PPP je Polšničane 
navdušila z dram-
sko igro Kamena 
juha, nato so tre-
tješolci zaplesali 
čudovit ples s klo-
buki. Izkazali so se 
tudi učenci s Pol-
šnika in oddelek 
vrtca Polhek. Upri-
zorili so pevske, 
govorne in plesne 
točke. Drug druge-
mu so dokazali, da podružnice živijo, da delajo dobro in s srcem. Izkazali so se tudi vsi učitelji, saj 
brez njihovega truda in večletnega dela učenci ne bi bili tako uspešni. Srečanje je bilo ganljivo, na 
obrazih je bilo zaznati solze ganjenosti. Otroci s Polšnika so gostom izročili skromne spominske 
obeske, ki so jih sami izdelali. Učenci in učitelji PPP so si na koncu ogledali še nekaj znamenitosti 
Polšnika. Srečanje se je zaključilo v gostilni Juvan. Prijazna lastnica Ana Majcen je otroke in uči-
telje obdarila z izvrstnim jabolčnim zavitkom in s tem doprinesla k še lepšemu zaključku dneva. 
Vsi prisotni so dokazali, da je lepo, kadar je sreča vzajemna. Hvala vsem.  Melita ROZINA

državne igre Specialne olimpiade
V petek, 8.6.2018 so se Diana Cerar, Kevin Jan Cvet-
ko, Sandi Glušič in Jernej Felkl, učenci OŠ Litija, 
Podružnice s prilagojenim programom pod mentor-
stvom Igorja Mihailovića in Saše Šeško ter spremlje-
valca Viljema Gučka odpravili v Ljubljano, kjer so po-
tekale 18. Poletne državne igre Specialne olimpiade. 
Vsi štirje tekmovalci so tekmovali v atletiki. Tekli so 
posamezno na 100 m ter vsi skupaj v disciplini šta-
feta 4 x 100 m. V soboto so potekale kvalifikacije, 
v nedeljo pa se je odvijalo finale. Tekači so v svojih 
skupinah zasedli odlična mesta, saj sta se vsakemu 
okrog vratu lesketali po dve medalji. Kevin Jan Cvet-

ko in Jernej Felkl sta osvojila 3. mesto, Sandi Glušič in Diana Cerar pa sta osvojila 2. mesto. Prav 
tako pa so osvojili medaljo tudi v štafeti in sicer so osvojili 3. mesto.  Saša ŠEŠKO

ORAtORIj GABROVKA
»LE ENO JE POTREBNO« je odmevalo po Ga-
brovki in njeni okolici od 25. junija do 29. 
junija. Mladi animatorji smo na celoletnih 
druženjih pripravili že sedemnajsti oratorij 
v Gabrovki. Vsem 11 animatorjem je bilo v 
veliko veselje, ko se je na oratorij 2018 pri-
javilo 25 otrok starih od 4 pa vse do 13 leta 
starosti. Oratorij je potekal nekoliko drugače 
od ostalih let. Potekal je v prostorih Gasil-
skega doma Gabrovka in njegovi okolici. Na 
prvi dan oratorija smo se animatorji, otroci 
in nekaj njihovih staršev zbrali in »uradno« 
pričeli oratorij sv. Križ – Gabrovka 2018.
Skozi ves teden nas je pri uvodu v dan, ka-
tehezah, delavnicah in veliki igri spremljal sv. Friderik Irenej Baraga s svojo življenjsko potjo v 
zgodbi. Friderik Irenej Baraga je bil duhovnik, misijonar in škof v severni Ameriki ob Michiganskih 
jezerih med izseljenci iz Evrope in domorodnimi Indijanci iz plemen Očipva in Otava. 

Ta teden, nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, a 
se je v sredo prikazalo sonce in smo skupaj do-
čakali vodne igre, prav tako v petek in smo lahko 
pripravili piknik pred gasilskim domom, kjer si je 
vsak spekel svojo hrenovko.
Oratorij smo zaključili s sveto mašo v Gasilskem 
domu, kjer so se nam pridružili tudi starši in smo 
sodelovali in prepevali.
Naj ob tem izkoristim priložnost za zahvalo vsem, 
ki ste v vseh sedemnajstih letih na kakršen koli 
način pripomogli k oratoriju sv. Križ – Gabrovka, 
vsem »bivšim« in zdajšnjim animatorjem, vsem 
sponzorjem, ki ste na različne načine pripomogli 

k izvedbam oratorijev, vsem gospodinjam za kosila, pecivo…ter vsem ostalim, hvala vam. V pri
hodnosti še vedno računamo na vas.  Manca PERKO in ostali animatorji

zAKLjuČnA pRIREdItEV In OtVORItEV nOVEGA 
VRtCA ČEBELICA V GABROVKI

Letošnje leto je bilo za nas pravljično. Preko celega leta smo prebirali in spoznavali različne pravlji-
ce slovenskih avtorjev, ustvarjali, se vživljali v pravljične junake… Delček tega smo želeli pokazati 

tudi na naši zaključni prireditvi 
z naslovom »V deželi pravljic«. 
Prireditev sta nam pomagala 
v zaključeno celoto povezati 
osnovnošolca Zala Celestina 
in Jan Martinčič. Skupaj nam 
je uspelo pripraviti prepričljiv 
nastop, ki je navdušil obisko-
valce. Otroci so se pokazali 
kot zelo suvereni, spontani 
in s svojim nastopom očarali 
publiko. Tik pred koncem šol-
skega leta smo šele izvedeli, 
da bo naša zaključna priredi-
tev povezana za naš kraj še z 
enim zelo pomembnim dogod-
kom. Prav zato je bil zaključek 
za nas še toliko bolj vznemir-
ljiv, pričakovan in na koncu 

tudi pravljičen. Tako smo v ponedeljek, 18. junija 2018, po nastopu otrok, skupaj z županom Obči-
ne Litija, Francijem Rokavcem, in ravnateljem vrtca Čebelica, Igorjem Hostnikom, slovesno predali 
svojemu namenu nov vrtec. Če je bila na začetku prisotna negotovost, danes stojimo na vrhu, na 
cilju. Imamo nov vrtec, da bomo lahko končno sprejeli vse otroke in vsaj za nekaj časa ne bo več 
čakalnih vrst. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Občini Litija za izpeljano investicijo in vsem, ki 
ste se kakorkoli trudili in vlagali svojo energijo za izvedbo tega projekta, staršem otrok vrtca pa za 
razumevanje in dolgotrajno čakanje na odprtje. Po rezanju traku smo si lahko ogledali notranjost 
vrtca in ob prigrizku poklepetali s prijatelji in starši. Zdaj pa le še nestrpno čakamo, da se vselimo 
v nove prostore. Tega se veselimo otroci, vzgojitelji in starši.  Marinka LENART

EKSPERIMENTIRANJE
V sredo, 20. 06. 2018, na podružnični šoli Dole pri Litiji ter v petek, 22. 06. 2018, na 
matični šoli v Gabrovki, so imeli vsi učenci 1. – 8. razreda enkratno priložnost doživeti 

eksperimente s tekočim dušikom.
Naša sodelavka Katarina Ančimer Aljaž, ki je po poklicu tudi profesorica 
matematike in fizike, nam je zadnje dni v tem šolskem letu popestrila z 
raznovrstnimi poskusi. Pri nekaterih je uporabljala tudi tekoči dušik, ki 
ga sicer v zraku najdemo v plinastem stanju, ko pa je ohlajen na 196 °C, 
postane kapljevina, ki se na sobni temperaturi hitro spet spremeni v plin.
Tako smo lahko videli, kaj se zgodi, če v tekoči dušik potopimo balon ali 
vrtnico, kako banana zmrzne tako močno, da z njo lahko zabijemo žebelj. 
Ogledali smo se tudi nekaj zanimivih poskusov o mešanju tekočin in izdelali pravcati vulkan. Za 
zaključek pa so se mlajši učenci lahko posladkali z jagodnim sladoledom, ki smo ga izdelali s po-
močjo tekočega dušika. Nataša CEROVŠEK

pLESnO dRuŠtVO nLp – zaključek sezone

OŠ GABROVKA - DOLE

VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

Od 23. do 29. junija je v Medvodah potekalo skupno državno prvenstvo Ple-
sne zveze Slovenije – v modernih tekmovalnih plesih, kjer tekmujejo plesalci 
našega društva, pa tudi v kategorijah standardnih in latinskoameriških plesov 

ter akrobatskem rock’n’rollu.
Prvi tekmovalni vikend je bil namenjen hip 
hop plesalcem. Med otroškimi dvojicami 
sta se na državnem prvenstvu prvič pred-
stavila inka Klinc Karničnik in Dominik 
Cilenšek, ki sta si priplesala 23. mesto. 
Med članskimi dvojicami sta tekmovala 
dva naša para – maša jugovic in žan ro-
blek sta osvojila 5. mesto, žana Brilej in 
manja ostrež ravnikar pa sta zasedli 14. 
mesto. Med solisti je prvi dan tekmovala 
mladinka tea Vozel, ki si je priplesala 19. 
mesto, dan pa se je zaključil s članskimi 
formacijami, med katerimi so litijski ple-
salci tekmovali s formacijo the Drop in se 
uvrstili na 9. mesto.
Tudi drugi tekmovalni dan so se na tekmovalni oder vrnili hip hoparji. Med otroškimi solisti sta pri 
dečkih tekmovala jaša Končar in jaka polesnik, med deklicami pa iris peskar. To je bilo zanjo 
prvo tovrstno tekmovanje in priplesala si je 45. mesto, Jaka je bil trinajsti, Jaša pa peti. Otroška 
mala skupina Yungsters se je uvrstila na 15. mesto, njihov uspeh pa je nadgradila še članska 
mala skupina Swipe z 12. mestom.  V  kategoriji mladinskih dvojic sta se predstavili anja gorta 
in maša Štrus, ki sta osvojili 16. mesto.
Slednji sta s tekmovanjem nadaljevali tudi tretji dan, ko so se tekmovalne zvrsti prevesile v street 
discipline. Street ples se od hip hopa razlikuje v tem, da s točko predstavimo svojo zgodbo, temo 
ali idejo, katero še dodatno dopolnimo z izbiro kostimov in scenskih rekvizitov. Anja in Maša sta 

s svojo točko z naslovom ribiča med mladinskimi 
dvojicami ujeli 4. mesto, Anja pa je tekmovala 
tudi v solo kategoriji in na odru prikazala Kako 
oropati banko ter se uvrstila na 11. mesto. Pra-
znični ponedeljek se je zaključil še z mladinskimi 
street formacijami, med katerimi so se predstavili 
tudi naši mladinci s točko Battle of warriors in si 
priborili odlično 4. mesto.
Tudi torek je bil namenjen street disciplinam. 
Že dopoldne so nas z lepimi rezultati razveselili 
plesalci v otroških kategorijah. Med dečki se je 
Jaša Končar s točko Snoopy povzpel na najvišjo 
stopničko, saj je osvojil 1. mesto, Jaka Polesnik 
pa se mu je pridružil na odru za zmagovalce, s toč-
ko mario si je priplesal 2. mesto. Med deklicami 

sta tekmovali tia Virant s točko indijanka  in eva ostrež kot Smrketa. Tia si je priplesala 4. 
mesto, Eva pa šesto. Predstavili so se tudi plesalci otroške formacije poletne olimpijske igre, 
ki so si v kategoriji street dance show formacije otroci priplesali 4. mesto. V večernem delu 
tekmovanja je bil čas, da se predstavijo še najbolj iz-
kušeni plesalci v kategoriji člani 2 in mala skupina na-
šega društva je s točko mirror mirror osvojila naslov 
državnih prvakinj.
V sredo smo si lahko malce odpočili, saj je bila na-
menjena plesalcem standardnih in latinskoameriških 
plesov ter tekmovalcem v akrobatskem rocknrollu, 
zadnja dva tekmovalna dneva pa sta bila rezervirana 
za jazz plesalce. Najprej so bile na vrsti mini produk-
cije. Otroci in mladinci iz Kresnic so svojo produkcijo 
poimenovali Fotka, z njo pa so si priplesali 2. mesto. Med jazz dvojicami smo imeli predstavni-
ke v vseh starostnih kategorijah. Pri otrocih sta tekmovala tisa Zupančič in Jaša Končar, med 
mladinci tesa Setničar in nika Šinkovec ter ela Kasli in živa rovšek, v članski konkurenci 
pa aja topolnik in Lana Vehovec. Tisa in Jaka sta se letos prvič predstavila v tej kategoriji in 

se uvrstila na 7. mesto, Ela in Živa sta osvo-
jili 8. mesto, Tesa in Nika sta bili deveti, Aja 
in Lana pa sta si priplesali odlično 5. mesto. 
Uspeh naših dvojic je z 9. mestom dopolnila 
mladinska mala skupina s točko nespečnost.
Iskreno čestitamo vsem plesalcem za uspe-
šne nastope na letošnjem državnem prven-
stvu! Hkrati se jim zahvaljujemo za trdo delo v 
preteklih mesecih, hvala staršem za podporo 
in seveda zahvala našim trenerjem – Katjuši, 
Maši, Mojci, Nataši, Nini, Tadeju in Tjaši – za 
trud, vztrajnost in dobro opravljeno delo. Za 
kratek čas se odpravljamo na zaslužene po-
čitnice, septembra pa bomo skočili v novo 
sezono. Se vidimo!
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Poletje je že v 
polnem teku in v 
Kulturnem centru že pogledujemo naprej in vas 
vabimo, da se nam pridružite na 
Festivalu slovo Poletju, ki bo Pote-
KaL 23. in 24. aVgUSta, vsak večer ob 
20.00 na VaLVaZorjeVem trgU V Litiji 
(v primeru slabega vremena v Športni dvorani 
Litija). Letošnji program:
četrtek, 23. avgust - glasbena ekstaza – 
perpetUUm jaZZiLe
“Ko glas postane instrument …… in ko instru-
ment postane glas, slišiš utrip svežine ritmov 
in zlitje harmonij Perpetuum Jazzile.« - sloven-
ski a capella zbor. Priljubljena domača vokal-
na skupina, ki letos praznuje 35letnico delo-
vanja. Zbor vodi Peder Karlsson. S številnimi 
priredbami znanih domačih in tujih uspešnic 
navdušujejo občinstvo in izklesano vrhunsko 
vokalno spremljavo izpopolnijo s scenografijo 
in vizualnimi efekti. Čaka nas nepozaben večer 
v izjemni glasbeni družbi. “Naše platno je oder, 
naše barve so naši glasovi, mešamo jih in zdru-
žujemo, dokler ne nastanejo mojstrovine. Zado-
voljni obrazi so naš zagon in potrditev, da to, kar 
ustvarjamo, počnemo s srcem in predanostjo.«
petek, 24. avgust – plesna fantazija – po-
Letje V ŠKoLjKi oB SaVi - z društvom nLp 
Litija ter z gosti: plesni klub BoLero in ple-
sni klub artiFeX
Plesno društvo NLP je najuspešnejše športno 
društvo v Litiji, ki vsako leto niza uspehe tako 
na nacionalnem kot mednarodnem področju. 
V društvu plešejo moderne tekmovalne plesne 
zvrsti. V sodelovanju z ljubljanskima kluboma 
Artifex in Bolero, ki veljata za najuspešnejša 
slovenska kluba v disciplinah modernih tekmo-
valnih plesov, bodo na litijskem odru pripravili 
pravo plesno predstavo. Ljubezen, zapleti, bit-
ke med desnim in levim bregom Save ter ostale 
dogodivščine vas bodo popeljale skozi filmsko 
zgodbo Poletje v školjki na Savi. 

NAPOVEDUJEMO 
ZA NASLEDNJO 

SEZONO… 
ABOnmA… 

Z eno nogo pa zremo že 
v jesen in za vas snujemo nov program otroških 
matinej in gledališki abonma. K vpisu v gledali-
ški abonma vas vabimo konec avgusta in v za-
četku septembra. Vsi abonenti iz prejšnje se-
zone boste o programu obveščeni po pošti, če 
pa bi želeli postati abonent, pa lahko pišete na 
kulturnicenter@zkmslitija.si in vas obvestimo 
o morebitnih prostih sedežih. 
ABONMAJSKE PREDSTAVE 20182019:
SNG Drama Ljubljana: ŽUPANOVA MICKA
Špas teater: PISMO ROSNO
Šentjakobsko gledališče: O MRTVIH SAMO 
DOBRO
Špas teater: DEKLIŠČINA
SLG Celje: PROFESIONALCI ESPE
Podrobnosti v naslednji številki oz. na spletni 
strani KC Litija.

Poletna muzejska 
noč 2018

Vsako leto se tretjo so-
boto v juniju po Sloveniji 
na desetine muzejev in 

galerij pridruži skupnemu projektu z imenom 
Poletna muzejska noč. Na ta dan oz. večer 
ustanove za obiskovalce pripravijo brezplačne, 

pestre kulturne programe, kjer jim skušajo pri-
bližati lokalno in nacionalno kulturno dediščino 
Slovenije.
Mestni muzej Litija pri tem projektu sodeluje 
že skoraj deset let in tudi letos smo za naše 
obiskovalce 16. junija 2018 organizirali zanimiv 
program. Pričeli smo z otroško arheološko de-
lavnico, kjer so otroci izdelovali prazgodovinski 
nakit, in nadaljevali z vodenim ogledom naših 
stalnih muzejskih zbirk. Nato so nam kustosi-
nja Helena Hauptman, arheolog Mitja Pergar 
in konzervatorka in restavratorka Anja Urbanc 
predstavili rezultate svojih raziskav o litijski 
kapelici, katere replika se že gradi ob Zasa-
vski cesti. Kapelica je zelo stara, obstajala je 
že vsaj v 18. stoletju ali še prej, v njej so našli 
stenske poslikave in napise, dommneva pa se, 
da je bila posvečena Savi in čolnarjenju.
Poletno muzejsko noč smo zaključili z vodenim 
ogledom prenavljanja kletnih prostorov v okvi-
ru evropskega projekta Dediščina nas povezu-
je, ki ga financira ESRR z Občino Litija. Kletne 
prostore muzeja bomo uradno odprli na nasle-
dnjo Poletno muzejsko noč, 15. junija 2019, ko 
si boste lahko prvič ogledali nove, interaktivne 
in zelo privlačne razstave s področja litijske 
zgodovine.

predavanje Sava – naša  
sopotnica

20. junija 2018 ste v muzeju na pobudo občin-
ske svetnice Kaje Mlakar Agrež lahko poslušali 
zanimivo predavanje o zgodovini reke Save. 
Kustosinja Helena Hauptman je izpostavila 
nekaj ključnih dejstev in zgodb iz bogate sa-
vske zgodovine, vse od pradavnine, ko naj bi 
po grškem mitu o Argonavtih Jazon s svojimi 
spremljevalci plul po Savi do Ljubljane in tam 
ustanovil naselbino, preko novega veka, ko je 
savski rečni promet dosegel svoj zenit, pa vse 
do 19. stoletja, ko z zadnjo tovorno ladjo po reki 
leta 1865 dokončno zamre tudi čolnarjenje, 
predvsem zaradi prihoda železnice skozi naše  
kraje.
Na koncu se je razvila živahna debata o reki 
kot o izredno pomembnem, neločljivem delu 
mesta in o vlogi, ki jo ima v življenju Litijanov 
danes. Kljub temu, da je bilo predavanje v prvi 
vrsti organizirano za občinske svetnike, so se 
ga udeležili le trije in podžupanja.

poletni čas ogledov muzeja
V mesecu juliju in avgustu je Mestni muzej Li-
tija zaprt za nenapovedane obiskovalce. Ogled 
brez ali z vodstvom bo možen le s predhodno 
najavo na naš enaslov ali preko ene od mobil-
nih številk:

Epošta: mestnimuzej@zkmslitija.si
Tel.: 031 689 160 (Helena Hauptman) ali  

070 430 202 (Tina Šuštaršič)

Arhivska prizadevanja 
muzeja

Litija skozi zgodovino in predvsem po drugi 
svetovni vojni ni imela posebne sreče z arhi-
vi, saj je bila večina uničenih ali kako drugače 
izgubljenih, posledično pa je bilo izgubljenih 
tudi veliko podatkov in zgodb iz lokalne zgo-
dovine. V muzeju si že vrsto let prizadevamo 
za ohranjanje in obnavljanje litijske preteklo-
sti, zato vljudno vabimo vse občane, da po-
brskajo po domačih arhivih in nam prinesejo 
na vpogled stare fotografije, dokumente in 
druge predmete povezane z litijsko bližnjo in 
daljno preteklostjo. Hvala vsem že vnaprej za  
sodelovanje!

uLIČnA AKCIjA V LjuBLjAnI  
IN KMALU V LITIJI…

V okviru projekta Globalno učenje Agora smo na Prešernovem 
trgu v juniju izvedli ulično akcijo! Iztočnica za pogovor in za igro 

Twisterra je bilo vprašanje mimoidočim, 
kako kaj s svojimi vsakodnevnimi dejanji 
pomagajo varovati naš planet. Ponosno 
lahko povemo, da smo izmenjali mno-
go mnenj in prepoznali ogromno dobrih 
praks. Vprašali ste nas, kdaj pridemo po-
novno…obljubimo, da bo to prav kmalu...
naslednja ulična akcija se obeta sicer 
prav v Litiji. Predvidoma v septembru ali 
oktobru. 
V okviru projekta Globalno učenje Agora, 
ki je financiran s strani Erasmus+ Mladi 
v akciji, katerega nacionalna agencija v 
Sloveniji je Movit, društvo Lojtra razvija 
številne metode, ki združujejo neformalni pristop z globalnim učenjem na ulici. Lojtra, Huma-
nitas, Sensibiliz´Action in Officine Cittadine razvijamo metode na treh področjih, ki jih želimo 
širše naslavljati z mimoidočimi na trgu, travniku, ulici, kjerkoli, kjer se ljudje in predvsem mladi 
zadržujejo. Tako smo v Ljubljani preizkusili modul okolje, drugi dve področji pa sta še migracije in 
kmetijstvo.  Tina TRDIN

LILA je prvo poletje zaključi-
la z obilico razstav.
-  V petek, 18. maja je bila 
odprta 2. slikarska Pot 

2018 »iZKopano iZ Spomina in UpoDo-
BLjeno« RUDNIK SITARJEVEC. Projekt je bil 
razdeljen na likovni in literarni del. V MESTNEM 
MUZEJU je bila postavljena razstava barore-
lieFov, ki je nastala na osnovi pripovedi rudar-
jev in delavk v separaciji in likovna razstava. 
Avtorji so upodobili težko življenje ljudi, ki so 
delali v rudniku Sitarjevec. Narejen je bil video 
zapis projekta, avtor je Aleksander LAVRENČIČ 
in katalog baroreliefov, ki so bili narejeni pod 
mentorskim vodstvom mag. Zorana Pozniča, 
ak. kiparja. V projektu so nastale tudi Sitarjev-
ške zgodbe (pravljice, pesmi in zgodbe). 
Sodelovali člani in članice društva LILA: Nubia 
ANŽEL, Miroslav DEBELAK, Špela DERMOL, 
Darja GREGORČIČ BERNIK, Magda GROZNIK, 
Gabrijela HAUPTMAN, Andrej HOSTNIK, Jelka 
JANTOL, Roman KOVAČIČ, Danijela KUNC, Ale-
ksander LAVRENČIČ, Marjeta MLAKAR AGREŽ, 
Joža OCEPEK, Jože POTOKAR Cvrčo, Jelka PO-
LAK, Sabina SLANA CVIKL, Marija SMOLEJ, An-
ton SVERŠINA, Marija URANKAR MURN,  Anita 
VOZELJ, Jelka ZAJC, Roža ZORC. Razstava je 
odprta do 15. septembra.
Prav posebna razstava VILINSKI SVET SITAR-
JEVCA je postavljena v izložbah starega me-
stnega jedra v Litiji. Narisali in naslikali so jo 
mladi umetniki iz CICI LILE in MALE LILE. So-
delovalo jih je 39. 
-  V soboto, 26. maja 2018, je potekal eX tem-
Pore gabrovka »ANTONOVA POT«. Sodelo-
valo je 30 slikarjev iz petih likovnih društev in 
sedmih slovenskih občin: Litija, Metlika, Novo 
mesto, Škocjan, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, 
Trebnje. Udeleženci: Nubia ANŽEL Litija, Anja 
CIZEL Škocjan, Vida CIZEL Škocjan, Lili ČUČEK 
Novo mesto, Majda DRNOVŠEK Trbovlje, Ma-
rinka FABIJAN Novo mesto, Darja GREGORČIČ 
BERNIK Trebnje, Marija HAMERŠAK LAVREN-
ČIČ Litija, Branka HAUPTMAN Metlika, Andrej 
HOSTNIK Šmartno pri Litiji, Franci HVALA Trbo-

vlje, Jelka JANTOL Litija, Roman KOVAČIČ Litija, 
Danijela KUNC Litija, Aleksander LAVRENČIČ 
Litija, Tatjana MARTINČIČ Šmartno pri Litiji, 
Marjeta MLAKAR AGREŽ Litija, Joža OCEPEK 
Litija, Jelka POLAK Litija, Jože POTOKAR Cvrčo 
Trbovlje, Marija PRAH Novo mesto, Brane PRA-
ZNIK Trebnje, Marjana ROŠELJ HVALA Trbovlje, 
Sabina SLANA CVIKL Litija, Marija SMOLEJ Liti-
ja, Pavel SMOLEJ Litija, Anton SVERŠINA Litija, 
Emil ŠKRBEC Trbovlje, Marija URANKAR MURN 
Litija, Jelka ZAJC Litija.
-  V soboto, 9. junija 2018, v gabrovki na 10. 
obletnici Antonovega pohoda in 25. letnici Dru-
štva podeželskih žena v Gabrovki je bila odprta 
razstava EX TEMPORE 2018 v gasilskem domu 
Gabrovka. Razstava odprta le en dan. 
-  V sredo, 13. junija 2018, je bila ob prazniku 
Občine Litija v avli občine tradicionalna razsta-
va društva LILA PraZniku v PoZdrav. V kul-
turnem programu so sodelovali Pritrkoval-
Ci Šmartno, ki jih vodi andrej HoStniK. 
Razstava je bila na ogled do konca junija.
-  V soboto, 23. junija 2018, je bil v parku 
gradu ponoviče KreSni Večer in likovna 
razstava Študijskega krožka LILA in IC GE-
OSS »poDoBe SitarjeVCa« ter predstavitev 
nastalih tekstov SitarjeVŠKe ZgoDBe in 
peSmi. Razdeljena je bila na tri dele: Rudnik 
nekoč  bilo je težko, nadrealizem, abstrakcija 
in želje za Sitarjevec. Poezijo in prozo so pri-
spevali: Marija Smolej, Joža Ocepek, Andrej 
Hostnik, Magda Groznik, Sabina Slana Cvikl. 
Slike so razstavljali: Andrej Hostnik, Aleksan-
der Lavrenčič, Jože Potokar Cvrčo, Gabrijela 
Hauptman, Andrej Hostnik, Danijela Kunc, 
Marjeta Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Jelka Po-
lak, Marija Urankar Murn, Nubia Anžel, Jelka 
Jantol, Sabina Slana Cvikl. Z glasbo so priredi-
tev popestrili člani medgeneracijskega glas-
benega društva.
Razstava je bila le na kresni večer, zato je bila 
4. julija postavljena še v avlo litijske občine in 
je na ogled do konca avgusta.

Predsednica LILA:
Joža OCEPEK

KREtIVnA dELAVnICA IzdELOVAnjA punČK  
V dC ŠEnt tRBOVLjE

ŠENT  Slovensko združenje za duševno zdravje je 
neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija, ki je 
namenjena posameznikom s težavami v duševnem 

zdravju, njihovim svojcem in prijateljem, osebam v trenutni duševni 
stiski in vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. 
Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zago-
vorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja 
novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, so-
cialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce. 
V Trbovljah že petnajst let deluje program Dnevni center, ki je na-
menjen vsem Zasavčanom s težavami v duševnem zdravju in vsem, 
ki se znajdejo v trenutni duševni stiski. Uporabniki programa lah-
ko v dnevnem centru spro-
ščeno spregovorijo o svojih 
težavah in izkušnjah, izrazijo 
svoje bojazni, se učijo social-
nih veščin,… Sodelujejo lahko 
pri aktivnostih in delavnicah v 
okviru programa, namenjene-
ga psihosocialni rehabilitaciji 
in pomoči pri čim hitrejši vklju-
čitvi nazaj v vsakodnevno ži-
vljenje. Kreativne delavnice so 
pogosto del našega programa, 
saj so poleg razvoja in krepitve 
motoričnih spretnosti in kon-
centracije, učenja novih spre-
tnosti, tudi prijetno druženje. 
V torek, 19. 6. 2018 smo prvič 
izvedli delavnico izdelovanja 
punčk, ki nam bo še dolgo 
ostala v spominu ne le zara-
di čudovito narejenih punčk, 
temveč predvsem zaradi za-
dovoljstva ob ustvarjanju in 
ustvarjenih izdelkih. Za osno-
vo pri izdelovanju smo upora-
bili volno, iz katere smo izde-
lali cofke, ki so služili kot telo. 
Telesu smo dodali glavo iz sti-
roporne kroglice, roke in noge 
smo spletli iz kitk in jih nalepili 
na cofek. Iz volne smo ustvarili 
še lase, prilepili radovedne oči 
in narisali prijazen nasmeh. 
Punčke so nam podarile pri-
jazen nasmeh, ŠENTovci pa 
vsakemu obiskovalcu ponudi-
mo roko in pomoč pri izhodu 
iz stiske ali težke življenjske 
situacije. Držimo se slogana: 
»Ko ne gre več, ko se vse 
ustavi, se pri nas na ŠENTU 
javi!«

ŠENTovci

PONED. 6.8.2018, ob 16.uri
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SMERNICE ZA DELO DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA 
v mandatnem obdobju 2018-2022

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tIM-ecKaRt metodi

OD SEDAJ 
TUDI 

SERVIS 
HIBRIdnIH In 
ELEKtRIČnIH 

AVtOmOBILOV

PISMO V RAZMISLEK

Z ljudskimi plesi in pesmijo spoznavamo Slovenijo
Slovenija je država, ki združuje raznolike pokrajine. Vsaka pokrajina je posebna; 
čudovita, polna skrivnosti, drugačna, a hkrati povezana z drugimi pokrajinami. 

Ali veste, katero je glavno mesto Dolenjske? Kje pečejo najboljše kremne 
rezine? Kako je nastalo Blejsko jezero? Poznate zgodbo o Prevzetni dr-
varki, ki je živela na Pohorju? Kje živijo štorklje? Zakaj je Postojnska jama 
tako posebna? Iz kje pride sol? …
V vrtčevskem letu 2017/2018 smo v vrtcu Kekec izvedli projekt Pote-
panje po Sloveniji. Tekom leta smo z otroki preko dejavnosti spoznavali 
Slovenske pokrajine, njihove posebnosti, običaje, znamenitosti. Posebno 
pozornost smo namenili plesom in pesmim, vezanih na določeno pokraji-
no. Vsak petek je bil namenjen tematskim uricam, kjer so otroci spoznavali običaje, ki ponazarjajo 
določeno pokrajino – pesmi, igre, plese, ki so jih poznali naši dedki, babice, mame in očetje. Vse, 

kar smo novega odkrili in se naučili, smo z 
veseljem predstavili tudi na raznih priredi-
tvah in dogodkih – ob druženju z dedki in ba-
bicami, ob obisku Dedka Mraza v KS Sava, 
na prireditvi ob materinskem dnevu … Vse to 
in še več smo predstavili tudi našim staršem 
ob zaključku vrtčevskega leta. V vrtec in na 
prireditve smo večkrat povabili harmonikaša 
Pavla, ki se nam je vedno z veseljem pridru-
žil in poskrbel za dobro voljo.
Kaj so se naučili naši mali nadobudneži? Na 

tematskih uricah in ob zemljevidu Slovenije so s pomočjo vzgojiteljic odkrili veliko zanimivosti Slo-
venije. Z iskricami v očeh so vsrkavali novo znanje in radovedno prisluhnili vsaki podrobnosti. Ak-
tivno so se vključevali v dejavnosti ter odkrivali, kako vsaka pokrajina prinaša svoj delček v celoto, 
ki jo tvori Slovenija.  Andreja MEDVED, pomočnica vzgojiteljice

Poletni pozdrav
Šolsko leto se je zaključilo in tudi veliko vrtčevskih otrok že uživa v poletnih aktivnostih. Vsem star-
šem in otrokom želim prijetne, brezskrbne počitniške dni, polne zanimivih doživetij.
Bodočim šolarjem, ki jih v septembru čakajo novi šolski izzivi, želim veliko poguma in uspeha pri 
pridobivanju novih izkušenj. Staršem se za sodelovanje iskreno zahvaljujem in želim vse dobro v 
nadaljnjem odraščanju otrok. 
Za novo vrtčevsko leto v vrtcu 
že načrtujemo nova doživetja 
za vse, ki ostanejo v našem 
vrtcu in vse, ki se nam bodo 
na novo pridružili. Se vidimo v 
septembru!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

Ko sem zgodaj spomla-
di imela predstavitev za 
dijake 3. letnika gimnazi-
je, se me je globoko do-
taknila zgodba dekleta, ki 

je na koncu s svojo pretresljivo zgodbo stopilo do 
mene. Pogovarjali sva se in obljubila sem ji, da ji 
pošljem svojo knjigo Kraljestvo miru. Morda ji bo 
zgodba Ane, ki je doživljala ob ločitvi staršev po-
dobno bolečino, pomagala najti pot do rešitve. V 
knjigo sem priložila še pismo s sledečo vsebino:

»Tako kot praviš, da se je moja zgodba dotakni-
la tebe, tako se je tvoja mene. Tudi ti si ena tistih, 
ki nosijo v sebi globoko bolečino zaradi nas, od-
raslih. Žal je vse preveč takih, ki ne uvidijo, kako 
prizadenejo in ranijo prav tiste, za katere trdijo, 
da jih imajo najrajši.

Svoje otroke.
Verjemi, da te zelo, zelo razumem, da ti verja-

mem, da trpiš in da v globini srca nosiš žalost in 
razočaranje. Morda ti bo prav ta zgodbica pomaga-
la, da boš začela razmišljati, kaj lahko storiš sama.

Šla sem skozi mnoge preizkušnje, potrebovala 
leta in leta, da sem prišla do rešitve. Najprej do 
olajšanja, zdaj pa do popolne svobode. Ni bilo lah-
ko, tudi tebi ne bo, a edina prava rešitev iz takega 
»pekla« se začne z odpuščanjem. Verjemi, da se 
je sprva tudi meni zdelo absurdno, nemogoče … 
a vendar je tako. Ko rečeš Odpuščam ti, izpuščam 
te! in začneš iskati lepe, najlepše trenutke v odno-
su, te ti počasi začnejo ogrevati, v tvojem srcu se 
dogodi premik – jezo in sovraštvo počasi izpodriva 
ljubezen, iz teme posije žarek upanja. 

In kakšno vajo ti priporočam? Ko boš zvečer 
legla v posteljo, si počasi prikliči vsaj pet lepih 
dogodkov – trenutkov, ki si jih doživela tisti dan. 
Karkoli, samo da boš občutila toploto, veselje, 

ugodje in da boš v miru zaspala. Če se ti res zgodi, 
da ničesar ne najdeš, se prihodnji dan zavestno 
potrudi in komu »sama podaj roko«. Reci kaj 
prijaznega, pomagaj, pohvali … Ko boš začela 
tako, boš našla nešteto lepih dogodkov, stvari, 
predmetov … Nauči se reči hvala: HVALA TEBI, 
SONCE, KI SI ME OGRELO MED POTJO; HVALA 
TEBI, STVARNIK, ZA ČUDOVIT CVET, POGLED NA 
MOGOČNO DREVO …

Tako sem začenjala jaz in uspelo mi je. Ko je 
bilo moje srce napolnjeno z ljubeznijo in hvalež
nostjo, sem pozabila na jezo, na očeta in nisem 
več čakala, da bo dozorel in spregledal, kako ču-
dovito hčer ima. TEBE, DRAGA NINA!«

Prihaja čas počitnic in brezskrbnih dni. Čas, 
ko mnogi izklopite vse, celo razum. Je pač na po-
čitnicah – z vso pravico. A nikar ga ne izklopite 
tako, da bi si samo zaradi trenutka nepremišlje-
nosti ali strasti zapletli življenje, pozabili in priza-
deli svojega otroka.  

Darinka KOBAL

VRTEC LITIJA

Sončni zahod, olje na platnu, avtor Aco Jovanovič

2. socialna dejavnost
Društvo upokojencev Litija bo tudi v novem mandatnem obdobju nadaljevalo različne oblike de-
javnosti, ki naj bi starejši populaciji pomagale pri premagovanju vsako dnevnih težav:
  skupina »optimisti« in sku-

pina »Klepet ob čaju«. Na 
tedenskih srečanjih člani 
predstavljajo svoje življenjske 
izkušnje. Vodstvo teh skupin 
se bo tudi v bodoče nepo-
sredno pogovarjalo in nudilo 
pomoč, starejšimosamlje-
nim, jim pomagalo pri obisku 
zdravnika in pri drugih vsako-
dnevnih opravilih. 
  DU Litija je več kot 10 let ak-

tivno vključeno v izvajanje 
projekta »Starejši za starej-
še«, v okviru katerega poteka-
jo anketiranja in obiski na domu oseb starejših nad 69 let ter sodelovanje s številnimi službami 
v Občini Litija.

Druge oblike socialne dejavnosti:
  obiski bolnih in osamljenih članov društva 

na domovih, v Domu Tisje in njihovi enoti v 
Litiji.
  organizacija družabnega srečanje starej-

ših na 80 let ter preko leta čestitka za vsa-
kega posameznika – izdelana v ustvarjalnih 
delavnicah 
  redno organiziranje merjenja holestero-

la, sladkorja in krvnega tlaka 
 medgeneracijsko sodelovanje
  ustvarjalne delavnice v dveh terminih 

(spomladansko in jesensko obdobje) z različnimi vsebinami
  povezovanje s sorodnimi društvi in vključitev v mednarodno sodelovanje (zamejski Slo-

venci – ustvarjalno delovanje).
(NAdAlJevANJe v NASledNJih dveh številkAh!)

Za sistematično in urejeno delo-
vanje društva je zelo pomemb-

no, da ima sprejete ter z veljavno zakonodajo 
usklajene normativne akte.
Društvo upokojencev Litija je prostovoljno in 
interesno, samostojno, nepridobitno in huma-
nitarno združenje upokojencev, ki se združuje-
jo v društvo zaradi določenih interesov. Z vklju-
čevanjem v različne dejavnosti se starostniki 
izogibajo osamljenosti in si krepijo psihične in 
fizične sposobnosti ter si s tem boljšajo kvali-
teto svojega življenja. 
Društvo upokojencev Litija je bilo ustano-
vljeno 22. maja 1951 leta, in je imelo na dan  
31. 12. 2017 848 članov od tega 280 mo-
ških in 568 žensk.
Podlage za pripravo teh smernic za delovanje 
Društva upokojencev Litija so podane v »pra-
vilih o delovanju Društva Upokojencev Litija«.
Smernice, ki jih je pripravil in predstavil 
Karlo Lemut, novi predsednik nadzornega 
odbora DU Litija, so bile sprejete na volilnem 
Zboru članov DU Litija, 29. marca, 2018. 
Da bi bilo z veliko razvejanostjo dejavnosti 

v našem društvu seznanjeno čim več naših 
članov in prav tako tistih, ki bi to želeli posta-
ti, smo se odločili SMERNICE v skrajšani obliki 
predstaviti v julijski in avgustovski številki Ob-
čana. Smernice v originalu pa si lahko prebere-
te na naši spletni strani.

organiZiranost
1. uPravni odbor
  Kot izvršilni organ bo v mandatnem obdob-

ju z različnimi oblikami dejavnosti poskušal 
pridobiti nove člane.
  Aktivno bo deloval v smeri povezovanja s 

sorodnimi društvi z namenom izmenjave iz-
kušenj in uvajanjem novih dejavnosti.
  Velika skrb in odgovornost bo posvečena 

pripravi dokumentacije za pridobitev statu-
sa, da društvo deluje v »javnem interesu« kar 
je zelo pomembno za nadaljnje delo našega 
društva in njegovo uspešno sodelovanje na 
različnih javnih razpisih za pridobitev finanč-
nih sredstev.
  Za zakonitost delovanja Društva upokojencev 

Litija je odgovoren predsednik.

Dom upokojencev -  prostori DU Litija
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UTRIP POLETJA  
v mladinskem centru 

Litija
Dnevni center MCja je med poletnimi počitni-
cami (od 2.7. do 31.8.) odprt od ponedeljka do 
petka od 12.00 do 20.00.
V mesecu avgustu sta na sporedu še dve zelo 
zanimivi delavnici. Vsak petek pa se nam lah-
ko pridružiš na DrUžaBnem petKoVem Ve-
čerU. Začenjamo ob 18.00 in skupaj kuhamo, 
gledamo filme, poslušamo glasbo in igramo raz-
lične družabne igre. Skratka poskrbimo, da so 
petkovi večeri sproščeni in zabavni. 

poLetna programerSKa ŠoLa
20.8. – 24.8., MC Litija

V današnjem času, ko nas obkrožajo računalniki 
in roboti, so digitalna znanja in razumevanje nji-
hovega delovanja zelo pomembni pri vsakdanjih 
opravilih. V poletni šoli programiranja bomo, v 
enem tednu, spoznali kako računalniška tehno-
logija vpliva na naše vsakdanje življenje, kje vse 
srečamo računalniške programe in si ogledali 
primere dobrih praks, spoznavali programske je-
zike ter napisali čisto pravi računalniški program. 
#C #python #arduino #java #helloworld #code

bobnarska delavnica
27.8. – 29.8., od 17.00 do 20.00, MC Klub

Domen Malis si bo tudi letošnje poletje vzel čas 
za poučevanje mladih bobnarjev. Skupaj se bo-
ste lotili prvih zavihljajev s palčkami, ujeli ritem 
na bobnih in se do srede naučili vsaj eno sklad-
bo. 

Športno poLetje 2018
Na voljo je pester program za otroke in mladino. 
Začeli smo prvi teden julija in vztrajamo do kon-
ca poletnih počitnic.
otroci, do 15 let, se lahko ob ponedeljkih, 
sredah in petkih med 9.00 in 12.00 preiz-
kusite v tenisu na tenis parku aS, vendar 
ne pozabi se oglasiti v našem MCju, kjer lahko 
prevzameš kuponček za eno uro brezplačnega 
udarjanja po žogici. 

Za otroke do 15. leta starosti pa vsak torek pri-
pravljamo ŠPORTNI TOREK. Od 9.00 do 12.00 se 
na igrišču na rozmanovem trgu pomerimo v 
nogometu, košarki, badmintonu in še čem. 
Za mlade nad 15. let pa je tenis igrišče na Te-
nis parku AS rezervirano vsak ponedeljek, sre-
do in petek med 17.00 in 19.00. Ne pozabi na 
kuponček, ki ga prevzameš v MCju. 
nogomet in košarko mladi igramo vsak torek 
in četrtek na igrišču pri oŠ gradec. Začenja-
mo ob 18ih. 
Srede so tradicionalno rezervirane za odbojko 
na mivki. Igrišče na Zgornjem Logu je pripra-
vljeno. Si pripravljen tudi ti? Pričakujemo te vsa-
ko sredo ob 19.00. 
VSe Športne aKtiVnoSti So BreZpLačne! 
Program pripravlja Mladinski center Litija, ZKMŠ Li-
tija, v sodelovanju s KLIŠEjem in drugimi part nerji. 
Za več informacij nam lahko pišeš na info@mcliti-
ja.si ali obiščeš našo spletno stran www.mclitija.si. 

“YoUtH! aCtion! Stop DiaBeteS!”
mladinska izmenjava v romuniji

Pridruži se nam na mladinski izmenjavi, kjer 
boš, skupaj s 40 mladimi iz štirih držav, prido-
bival informacije o tem kako zmanjšati porabo 
nezdrave hrane, povečati telesno dejavnosti in 
uživanje zdrave hrane.
Kraj: Craiova, Romunija
Trajanje: 9.8. – 19.8. 2018
Starost udeležencev: od 15 do 19 let
Število prostih mest: 8 + 2 (mladinska voditelja)
Pogoj za udeležence: sposobnost komunikacije 
v angleščini. Način prijave: izpolnjeno prijavni-
co (ki jo najdeš na www.mclitija.si) posreduj 
na info@mclitija.si
Rok za prijavo: sreda, 25.7. 2018
Dodatne informacije: stroški nastanitve, pre-
hrane in izvajanja programa so kriti iz programa 
Eramus+; potni stroški so kriti po pavšalu (275 
evrov). Prekoračitev zgornje meje zneska potnih 
stroškov krije udeleženec/ka sam/a. Bolj po-
drobne informacije o izmenjavi so na voljo na 
naši spletni strani.
Več informacij: info@mclitija.si, 051 443 410

MLADINSKI CENTER LITIJA

OKREVANJE V 
DOLENJSKIH TOPLICAH

Šola zdravega načina življenja od 
5.11. do 12.11.2018.

ponudba vključuje:
•  Tri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom 

primerne telesne aktivnosti (hidro gimnasti-
ka, vodna aerobika, vodena kardiovadba v 
telovadnici, vodena nordijska hoja ali vodeni 
pohodisprehodi);

• Vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja;
•  Učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike;
•  Dva zdravstvena predavanja zdravnika oz. 

medicinske sestre na temo preventive kardi-
ovaskularnih obolenj.

Ponudba še vključuje:
•  Namestitev v eno ali dvo posteljni sobi v hote-

lu Kristal****, kopalni plašč v sobi, pol ali pol-
ni penzion z varovalno prehrano za diabetike.

•  Možnost obročnega odplačevanja aranžmaja 
s plačilno kartico (Maestro), 5 obrokov.

• Brezplačen avtobusni prevoz tja in nazaj.
7 pol penzionov v dvoposteljni 

sob, + ena malica
 znaša  

301,00 EUR
7 polnih penzionov v  

dvoposteljni sobi,+ dve malici
 znaša  

371,00 EUR

Naveden cene že vključujejo zgornjo mejo vseh 
popustov (35%), nanje ni možno uveljavljati do-
datnih popustov. Cene veljajo na osebo, turi-
stična taksa ni vključena v ceno in znaša ( 2 
EUR na dan na osebo). Doplačilo za 1/1 sobo 
je 8 EUR na dan.
ob prijavi na okrevanje se plača 10 eUr 
akontacije odpovednega rizika. prijave zbi-
ramo do 14.10.2018.

MERJENJE SLADKORJA 
KRVnEGA tLAKA, HOLEStEROLA, 

tRIGLICERIdOV
V društveni pisarni bo merjenje v sredo 
5.9. 2018 od 8. do 10. ure in v KGZ Šmar-
tno pri Litiji 27.9.2018 od 8. do 12 ure,

pLAVAnjE In VAdBA V BAzEnu 
ŠMARTNO

Tudi jeseni nadaljujemo skupaj z MDI plava-
nje in vadbo v bazenu Pungert v Šmartnem 
pri Litiji, za točen datum pričetka pokličite v 
društveno pisarno po 15.8.2018.

tELOVAdBA
S telovadbo nadaljujemo v septembru, vsak 
ponedeljek ob 19. uri. Da lahko potrdimo 
rezervacijo termina v septembru, vas pro-
simo, da nam zainteresirane udeleženke 
prijavo sporočite do 24.8.2018.

POHODI
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo po-
hode v naši bližnji in daljni okolici. Hodite 
na lastno odgovornost v primerni obutvi in 
opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni 
pisarni najkasneje dan pred pohodom.

Za ostale pohode kot na primer Vogar, jezer-
sko, mrzlica, polhograjska gora, Kamniška 
Bistrica, kjer bo zanimanje večje in bo orga-
niziran avtobusni prevoz, se morate prijaviti v 
društveni pisarni teden dni pred odhodom z 
obveznim plačilom akontacije.
SeptemBer
13.9.2018 Litija – Bohinj  Vogar 

Studen, odhod ob 7. uri 
 avtobus

Pavli Jože

20.9.2018 Litija Polhograjska gora, 
odhod ob 7. uri  avtobus

Groboljšek 
Jože

27.9.2018 Litija – Jezersko, odhod 
ob 7. uri  avtobus

Lamovšek 
Ivan

KOPANJE
V Dolenjskih Toplicah, Talaso Strunjan in Šmar-
jeških Toplicah. Nudimo vam nakup celodnevnih 
kopalnih kart v vseh treh destinacijah, katere lah-
ko koristite med tednom od ponedeljka do petka.

DOHODNINA
Naše društvo je od oktobra 2007 uvrščeno med 
upravičence, kateremu lahko namenite del do-
hodnine za donacije – to je do 0,5 % . Gre za 
dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko 
namenite društvu. S tem nam boste omogo-
čili, da bo naše delovanje programsko še 
bogatejše. 
Obrazce za 0,5% dohodnine lahko dobite v dru-
štveni pisarni. Lahko jih tudi posredujete svo-
jim družinskim članom ali prijateljem. Vsem, 
ki ste to že storili se najlepše zahvaljujemo.

pLAČILO ČLAnARInE
Članarina za leto 2018 znaša 12,00 EUR. Po-
ravnate jo lahko v društveni pisarni v času ura-
dnih ur v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure 
ali na TR 03110 10000 21983.

DD Litija in Šmartno:  
Rudolfa POGAČAR, predsednica

dRuŠtVO IzGnAnCEV  
KO LItIjA – ŠmARtnO pRI LItIjI nA OGLEdu 

tABORIŠČA tEREzIn nA ČEŠKEm

dragi izgnanec in izgnanka ter podporni člani društva  
dIS-KO LItIjA In ŠmARtnO

VaBLjeni na oDDiH na morjU od 20.9.- 23.9.2018
V Portorož Hotel 4* LifeClass. 

Še enkrat lepo vabljeni z nami na oddih v Portorož. Nekateri ste se že prijavili in vas prosimo, 
da svojo rezervacijo še enkrat potrdite, do datuma,ki je naveden spodaj. 
Cena in pLačiLo
Cena za izgnance/ke DiS Ko- Litija-Šmartno in njihove podporne člane:
Cena: 155 eUr
1. obrok – plačilo do 10.8.2018 – 80 EUR 
2. obrok plačilo do 10.9.2018  75 EUR
Cena vključuje: avtobusni prevoz, 3x polpenzion v hotelu 4*, zadnji dan kosilo,turistično takso, 
DDV in stroške organizacije.
Možna doplačila: zavarovanje RIZIKO ODPOVEDI (plača se ob prijavi)
Zaradi potrditve rezervacije v hotelu vas prosimo, da se držite datuma prijave in plačila do 
10.8.2018 
Za prijave in vse informacije pokličite na tel. številko: 041 834 203 Marija Zajc
Vse dobro, polno zdravja vam želi Upravni odbor DIS KO LitijaŠmartno 

Predsednica Marija ZAJC 

Malo ljudi pri nas ve, da je 
bilo med drugo svetovno vojno na Češkem 
veliko zbirno taborišče Terezin, kjer je bilo 
zaprtih 190.000 ljudi. Terezin je bilo pred-
vsem prehodno taborišče od koder so ljudi 
transportirali naravnost v Auschwitz. Zaradi 
strahotnega mučenja in lakote pa je v tabo-
rišču Terezin umrlo tudi po dvesto ljudi na 
dan. Taborišče je bilo zgrajeno za časa Av-
stro Ogrske v vojaško vadišče, bila je vojaška 
utrdba, kjer so se vojaki pripravljali na napad 
ene od nemških dežel. Vendar do napada ni 
nikoli prišlo. Ta velikanski vojaški objekt je 
Hitler izkoristil za svoje zločinske namene. 
Vsa poslopja so tako zgrajena, da so strehe 
prekrite z zemljo 
na kateri raste 
trava. Iz zraka se 
prav malo vidi, 
da so se tukaj 
dogajali straho-
tni zločini. Ker 
je v taborišču 
Terezin bilo za-
prtih največ izo-
braženih ljudi in 
otrok, so za ka-
muflažo uprizar-
jali razne kultur-
ne dejavnosti, 
da so pred obi-
skom Rdečega 
križa ali katerih 
drugih humanitarnih ustanov lažno prikazo-
vali, kako je tu taboriščnikom dobro. Tudi pri 
nas je Glasbena Matica Ljubljana v Cankarje-
vem domu v spomin ob 70. letnici uprizorila 
opero Brundibar, katero so otroci in odrasli 
igrali v taborišču Terezin. Opero uprizarjajo 
pom vsem svetu. Otrokom v taborišču Te-
rezin je igranje v tej operi vlivalo upanje, da 
dobro zmaga nad zlom. V vseh letih je uspelo 
pobegniti samo trem trpinom, zato resnica 
ni mogla priti na dan. Ko hodiš po vseh teh 
poteh taborišča Terezin se zgroziš, ko pomi-
sliš, kako se je opravljala osebna higiena. V 
misli mi pride verz, ki sem ga nekoč brala 
in katerega so peli taboriščniki v nekem ta-
borišču: Vsi enaki, vsi edini, zdaj sedimo na 
latrini, to je slavni novi red, ki se čudi mu ves 
svet. Tudi tu ni bilo nič drugače. Pretresen in 
z čustvi prežet odhajaš iz tega taborišča. In 
naj povem še to, da je »glavni šef« taborišča 

Terezin umrl ravno tako kakor njegovi zapor-
niki. To je bila njegova kazen.
V nadaljevanju našega potovanja po Češki, 
smo si ogledali še kraljeve dvore in največjo 
katedralo Sv. Vide. Pot nas je vodila tudi v 
največjo pivovarno, kjer smo si ogledali vso 
proizvodnjo od začetka do konca in naza-
dnje so nas tudi pogostili z njihovimi proiz 
vodi.
Delo društva je tudi drugače dejavno, poleg 
vsakoletnega občnega zbora v začetku leta, 
na katerega se je letos ob tako slabem vre-
menu odzvalo veliko število članov, smo v 
mesecu marcu organizirali skupno srečanje 
društev iz vseh zasavskih občin od koder so 

bili izgnani v 
tujino. Zbralo 
se nas je pre-
ko sto trideset. 
O r g a n i z i r a l i 
smo enodnev-
ni izlet na Go-
renjsko, kjer 
smo si ogledali 
zapore v Be-
gunjah. Tam 
so mnogi med 
voj no končali 
svoje življenje, 
naša pot pa 
se je končala v 
gostišču Avse-
nik. Nato je v 

mesecu maju sledilo taborišče Terezin na 
Češkem. In v letošnjem letu nas še v mesecu 
septembru čaka štiridnevni oddih v Porto
rožu. 
Da smo lahko izvedli to potovanje in oglede 
taborišč se iskreno zahvaljujemo občinama, 
občini Litija in občini Šmartno pri Litiji za pri-
spevke, ki jih občine dodeljujete društvom. 
Še enkrat iskrena hvala.
Hvala pa tudi članicam, članom, podpornim 
članom društva in vsem ostalim, ki s svojim 
čutom pripomorejo, da je vsak izlet nekaj po-
sebnega. 
Ogled taborišča Terezin priporočam tudi dru-
gim društvom, da se ne pozabi na strahote 
druge sv. vojne.

V imenu upravnega odbora  
DIS KO LitijaŠmartno pri Litiji

Predsednica Marija ZAJC
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pGd KRESnICE OBELEžILO 90-LEtnICO 
USTANOVITVE

Letos je za kresniške gasilke in gasilce posebno leto, saj obeležujemo 90letnico usta-
novitve. V sklopu praznovanja smo v nedeljo, 27. maja 2018, v Športnem parku Kresnice najprej 
organizirali gasilsko tekmovanje za članice in 
člane Gasilske zveze Litija, kjer je najboljši re-
zultat društva dosegla ekipa članic B s prvim 
mestom. 
Obeležitev obletnice smo nadaljevali 1. junija 
2018 s slavnostno sejo v Rudniku Sitarjevec, 
na kateri smo podelili društvene zahvale čla-
nom in nekaterim organizacijam za pomoč pri 
delovanju in razvoju društva. Slavnostne seje 
se je poleg podpredsednika Gasilske zveze Slo-
venija, Jožeta Derlinka, udeležil tudi podpovelj-
nik Gasilske zveze Slovenija in poveljnik Regije 
Ljubljana III, Klemen Repovš, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Litija, Igor Cividini in Miha 
Jančar, ter podžupanja Občine Litija Lijana Lovše. 

Osrednji dogodek praznovanja je 
potekal v soboto, 9. junija 2018, 
ko smo v počastitev obletnice 
organizirali slovesnost z gasil-
sko parado, v nadaljevanju pa že 
tradicionalno gasilsko veselico 
s skupino Gadi. V paradi so po-
leg gasilk in gasilcev tako iz na-
šega kot tudi sosednjih društev 
sodelovali tudi Pihalni orkester 
Litija, Folklorna skupina Javorje, 
konjeniki, starodobno vozilo in 
sodobna gasilska vozila gasilskih 
društev Gasilske zveze Litija. Slo-

vesnosti se je udeležil tudi župan občine Litija, gospod Franci Rokavec. Predsednik in poveljnik 
Gasilske zveze Litija sta na slovesnosti podelila mladinska priznanja, priznanja gasilske zveze III. 
in II. stopnje, gasilske plamenice I. stopnje, ga-
silsko odlikovanje II. in I. stopnje ter odlikovanje 
za posebne zasluge, ki ga je za posebej uspe-
šno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za 
izredno delo na področju drugih gasilskih nalog 
v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, 
delu z mladimi in za druge uspešno opravljene 
naloge, prejel Franc Jančar.    

ob tej pomembni obletnici gre še enkrat za-
hvala vsem članom, članicam, mladini in ve-
teranom ter vsem ostalim, ki svoj prosti čas, 
energijo in zagnanost namenjajo gasilstvu. S 
svojim delom smo skupaj z našimi predhodni-
ki dosegli spoštovanje, ki ga med ljudmi uži-
vamo kot gasilci. želimo si, da bi v tem duhu 

nadaljevali to plemenito poslanstvo. Še naprej se bomo trudili, da v kraju in širše nudimo nese-
bično pomoč sočloveku, ki je v stiski ali nesreči. Na ta način bomo zgled tudi mlajšim rodovom, ki 
so naša prihodnost.  Z gasilskim pozdravom »na pomoč«.

Urška GODEC, PGD Kresnice

StROKOVnO IzOBRAžEVAnjE 
LITIJSKIH SADJARJEV

Sadjarstvo je ena izmed pomembnih dejavnostih 
sodobnega gospodarstva. Tega se zavedajo v 
sadjarskem društvu Litija, ki ga vodita predsednik 

Vojko Bizjak in strokovna tajnica Vesna VELIKONJA, ki skrbita 
za nenehno izobraževanje članov društva. Z izobraževanjem se 
je pričelo že 16.2.2018 s prikazom rezi vinske trte v vinogradu  
Ciglar Romana in Bajc Jožeta v Gabrski gori, ki ga je vodil  
g. Anton PEZDIRC. Še istega dne ob 17. uri pa je v prostorih 
gostilne »KRZNAR« potekal občni zbor. Na zboru so člani potrdili 
poročilo o opravljenem delu v letu 2017, finančno poročilo in 
sprejeli plan dela za leto 2018. Ker je bilo to leto volilno leto so 
potrdili staro vodstvo za naslednje štiri leta.
Po končanem uradnem delu, pa je ing Roman MAVEC imel kraj-
še predavanje na temo
»Ukrepi v sadovnjaku po pozebi v letu 2017.« Tema je bila zani-
miva in aktualna, zato je bilo mnogo vprašanj.
5.4.2018 je v sejni sobi občine Litija potekalo štiriurno izobraže-
vanje na temo »Ravnanje s fitofarmacevskimi sredstvi«. Na tem 
predavanju je bilo 70 udeležencev, ki so morali opraviti to pre-
davanje, ker jim je poteklo »Potrdilo o pridobitvi znanja iz fito-
medecine. Kot veste, če nimate tega potrdila vam v trgovini ne 
smejo izdati fitofarmacevskega sredstva katerega potrebujete.
17.5.2018 ob 17. uri je bilo v veliki sejni sobi občine Litija stro-
kovno predavanje na temo »varstvo sadovnjakov pred boleznimi 
in škodljivci«. To temo je predstavil g. Aleš GROBIN, vodja stro-
kovne službe pri podjetju »Mertrob d.d«. Na to temo je bilo mno-
go vprašanj predvsem na temo velikosti pakiranja fitofarmace-
vskih sredstev (v navodilih, je prikazana uporaba na površino 
le redko kje pa je napisano koliko tega sredstva je potrebno 

dati na 10 l vode) kar pride v poštev za manjše uporabnike teh 
sredstev.
21.6. ob 17. uri je bilo v veliki sejni sobi občine Litija predava-
nje na temo. Vzgoja in oskrba kakija in aktinije (kivija). Temo je 
podal strokovnjak iz tega področja Ivan KODRIČ. Tema je bila 
zelo zanimiva, kjer je podrobno opisal sajenje, vzgojo, spravilo 
in shranjevanje teh plodov. Kot posebnost pa je opozoril na za-
varovanje mladih sadik pred hudim mrazom.
Dne 28.6.2018 ob 16. uri pa je ing. Roman Mavec v nasadu 
Marije KOKALJ, Partizanska pot 28, opravil prikaz letne rezi na 
trti, jablani, slivi, smokvi ter orehu.
Tema je bila zelo zanimiva saj se je prikaza udeležilo 40 sad-
jarjev.
30.6.2018 pa so člani sadjarskega društva odšli na strokovno 
ekskurzijo na KOROŠKO. Najprej smo obiskali kmetijo Krevh v 

Podgorju pri Slo-
venj Gradcu, kjer 
sta nam mlada 
gospodarja Danica 
in Mitja prikazala 
pridobivanje ko-
nopljinega in ričk-
ovega olja in nam 
nazorno prikazala 
tehniko stiskanja 
olja. Namreč na tej 
kmetiji se ukvarja-
ta z dopolnilno de-
javnostjo pridelave 
industrijske kono-

plje, tofra, jagod in izdelavo različnih mlečnih izdelkov (jogurti, 
sir, skuta ipd.) 
Iz Podgorja nas je pot vodila v znano koroško vasico Libeliče, ki 
je bila s plebiscitom 1920 leta priključena Avstriji, vendar so se 
Libeličani temu uprli. Pomembno vlogo pri tem je odigral župnik 
Anton Vogrinec, ki je apeliral na ljudi, da glasujejo za kraljevi-
no SHS, vendar so izidi plebiscita bili v prid Avstriji v razmerju 
60:40. Predstavniki oblasti v Ljubljani in Beogradu so Libečane 
pustili v nemilosti. Kljub temu, da je Avstrija izvajala nad Libeča-
ni dobesedno fizični teror so ti vztrajali in dosegli 1922 leta pri-
pojitev k svoji matični domovini. Župnik VOGRIN je tudi napisal 
knjigo, katero pa je »Vatikan« prepovedal izdajo in še danes je v 
depoju Vatikana. Zgodovina tega kraja je zelo pestra, na kratko 
lepo urejena cerkev, kostnica, muzej, v katerem je podrobno 
opisano življenje teh ljudi v času upora, bogat muzej orodja, 
strojev in drugih pripomočkov, ki so ga Libečani uporabljali v 
gospodinjstvu in kmetijstvu.

V Dravogradu smo 
obiskali »Sadjar-
sko društvo Dravo-
grad«, kjer nam je 
predstavil delova-
nje društva pred-
sednik, ogledali pa 
smo si tudi šolski 
sadovnjak, ki so ga 
zasnovali sadjarji 
skupaj z učenci.
Čas se je prevesil 
krepko v popol-
dan ko smo imeli 
počitek in kosilo v 

hotelu Dravograd, nato pa nadaljevali pot do turistične kmetije 
»Jeglijenk« v Šentjanžu. Objekti, hlev in hiša so popolnoma novi, 
zgrajeni iz evropskih sredstev za razvoj podeželja. Ukvarjajo se 
z živinorejo, čebelarstvom, imajo pa tudi večji nasad »Aronije«, 
nudijo pa tudi prenočišča. 
To je le kratek opis celodnevne ekskurzije na kateri smo videli 
in doživeli mnogo stvari, posebno pa nam je služilo lepo sončno 
vreme. S Koroške smo odhajali v poznem popoldanskem času 
z lepimi spomini z željo, da se še kdaj vrnemo v ta kraj orga-
nizirano ali posamično kot turisti. Hvala za dobro organizacijo 
strokovni sodelavki Vesni Velikonja, lastnikom turističnih kme-
tij, vodički v Libeličah, ki so nam predstavili kraje svoje kmetije 
in izkušnje, s katerimi se pri svojem delu srečujejo.

Ciril GOLOUH

V LItIjI ŠEStO SREČAnjE 
PARTNERJEV PROJEKTA 

»H2O – mreženje mest in vključevanje 
državljanov za zaščito vodnih virov  

v Evropi« - pREnOS ISKuŠEnj In dOBRIH pRAKS
mreženje mest in varovanje voda je glavna tema projekta. V okviru sedmih dogodkov 
projekta, ki je podprt s strani programa evropa za državljane, partnerji izmenjujejo dobre 
prakse, se mrežijo in načrtujejo nadaljnje skupne projekte.
Društvo za razvoj podeželja LaZ, slovenski partner v projektu H2o Wr, je od 14. do 16. 
junija 2018 v Litiji gostilo štirideset udeležencev iz srbske rume, hrvaških našic, češke 
prage 9, bolgarskega razloga in madžarske peči. iz petih držav so se srečanja udeležili 
tudi župani partnerskih mest.
V Litiji je organizator dogodka izpostavili potrebo po varovanju podtalnice na primeru projekta 
Amiiga in mesta Ljubljana. Zagotavljati pitno vodo iz pipe brez kloriranja in drugih ukrepov je 

seveda cilj vseh lokalnih skupnosti. 
S predlogi rešitev je bil tudi predstavljen prob-
lem iztekanja onesnaženih rudniških voda v 
reko Savo. Velikokrat so finančna sredstva 
ovira, da ne naredimo več za zaščito voda, re-
šitve so.
S sistemi čiščenja odpadnih voda so se pred-
stavniki mest spoznavali domala v vsakem 
partnerskem mestu, tudi v Litiji. Centralna bio-
loška čistilna naprava za 9000 PE je novejša, 
z zaprtim sistemom bazenov in sodobnim ra-
čunalniškim upravljanjem.

Litija je mesto ob reki Savi, reki, ki večkrat poplavlja ali 
kako drugače ogroža prebivalce. Gasilci so predstavili am-
fibijsko vozilo, to je motorno vozilo namenjeno premikanju 
po vodi in po kopnem.
Vodja projekta ga. Jelka Babič je izpostavila, da je Druš-
tvo za razvoj podeželja Laz v preteklosti že sodelovalo na 
podobnem projektu, ki ga je sofinanciralo veleposlaništvo 
Združenih držav Amerike. Projektna srečanja se dogajajo 
že drugo leto, v Litiji pa je organizirano šesto srečanje. Na 
srečanjih se izmenjavajo izkušnje in poizkuša se strokovno 
ozaveščati ljudi o skrbi za vode in čistejše okolje. Na srečanju v Litiji so se pogovarjali predvsem o 

zaščiti pred poplavami. Pomembno pa je tudi 
ravnanje z odpadnimi vodami, ki izhajajo iz 
zaprtega rudnika Sitarjevec. 
Župan mesta Našice (Hrvaška) je na tem sre-
čanju povedal, da ga veseli, da je čutiti močno 
povezanost med mesti Praga, Ruma, Našice, 
Szigetvarjem in Razlogom ter Litijo. Vsa mes-
ta imajo probleme z vodnimi viri, naj gre za 
onesnaženost ali poplave. Pohvalil je gosti-
telje iz Litije. Posebno pa je poudaril, da se 
moramo vsi truditi, da ohranimo čiste vodne 
vire in s tem tudi čisto pitno vodo.
Partner iz Litije je udeležencem predstavil 

tudi nekaj lokalnih znamenitosti, od rudnika Sitarjevec, zbirke prodnikov iz reke Save na Bregu pri 
Litiji, do gradu Bogenšperk in mestnega muzeja Litija, ki priča o življenju v mestu ob reki nekoč.
Po več kot letu dni izvajanja projekta, so udeleženci na srečanjih že dodobra utrdili partnerstvo in 
razvili prijateljstvo. Tako, kot na vseh srečanjih do sedaj, so se tudi Slovenci potrudili, da je bilo 
tridnevno srečanje prijetno in zanimivo. Projekt bo zaključil še zadnji dogodek, ki bo septembra 
v srbski Rumi. 

Oprema učilnice nekoč, ki jo hranijo  
v muzeju v Libeličah.

Strokovni prikaz letne rezi v sadovnjaku Marije Kokalj  
na Partizanski cesti v Litiji.

Stiskalnica za pridobivanje konopljinega  
olja  pri družini Krevh.
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80 LEt dELOVAnjA dRuŠtVA pGd tIHABOj
Prostovoljno gasilsko 
društvo Tihaboj je v so-
boto, 30. junija 2018, 

slovesno praznovalo 80 let delova-
nja društva. Uradni del praznovanja 
se je začel ob 18. uri s prihodom 
gasilskih enot in mimohodom pred 
predsednikom domačega društva 
Matejem Bevcem, predsednikom 
Gasilske zveze Litija Igorjem Cividi-
nijem, županom občine Litija Fran-
cijem Rokavcem in predstavnikom 
Gasilske zveze Slovenija Francem 
Bradeškom ter vsemi zbranimi kra-
jani.
Naše društvo šteje 121 članov in 
spada med manjša gasilska društva v Gasilski zvezi Litija. Ustanovljeno je bilo leta 1938 in je 
že istega leta tudi nabavilo prvo motorno brizgalno Ziegler. Društvo je do sedaj imelo 6 predse-

dnikov, to pa so Jože Hostnik, 
Enži Potrebuješ, Dominik Zu-
pan, Janez Ribič, Jože Jerič in 
Jože Mrhar. Prva večja pre-
nova gasilskega doma se je 
izvedla leta 1964 z izgradnjo 
novega sušilnega stolpa ter 
nakupom nove motorne bri-
zgalne Tomos. Društvo trenu-
tno razpolaga z voziloma GV1 
in GVV1.
Po postroju gasilcev v šotoru, 
saj je na prireditvi malo pona-
gajal dež, je sledila slovenska 
himna, za njo pa nagovor do-
mačega predsednika društva 
Mateja Bevca in poveljnika 
društva Tadeja Sluge. Za kul-
turni del programa je odlično 
poskrbel ansambel Zavriskej, 
ki nam je zapel nekaj gasilskih 
pesmi. Celoten program pri-
reditve je povezoval poslanec 
Boris Doblekar.
Našim članom in članicam ter 
sponzorjem smo podelili za-
hvale, plakete in priznanja za 
dolgoletno sodelovanje. Vse 
navzoče so nagovorili še pred-
sednik GZ Litija Igor Cividini, 
predstavnik GZS Franc Bra-
deško in župan občine Litija 
Franci Rokavec.
Po končani prireditvi smo ga-
silci in gasilke PGD Tihaboj 
častitljivo obletnico obeležili 
še z veliko vrtno veselico s 
skupino Ceglar.
Ob 80. obletnici delovanja 
in obstoja društva bi se rad 
zahvalil vsem mladim gasil-
cem in gasilkam, mentor-
jem, članicam in članom, 
veteranom, vsem društvom, s 
katerimi sodelujemo, Gasilski 
zvezi Litija, Občini Litija, Ga-
silski zvezi Slovenije ter vsem 
ostalim, ki nam kakorkoli po-
magate pri našem delovanju.

Z gasilskim pozdravom  
NA POMOČ!

Predsednik PGD Tihaboj, 
Matej BEVC

mEGA tRGOVInA nA VAČAH
NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

NA ZALOGI TUDI: OPEL Crossland X 1.2 Turbo Innovation Start Stop, letnik 
2018, bencinski motor, 1199 ccm, 96 kW (131 KM), ročni menj. (6 pr.), 
svetlo modra kov. barva, 17.600 €; PEUGEOT 207 Sport 1.6 16V VTI, letnik 
2007, bencinski motor, 1598 ccm, 88 kW (120 KM), ročni menj. (5 pr.), 
beige kov. barva, 3.490 €; pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

SEAT Ibiza 1.05 CL  Letnik: 1996, teh. 
pregled 3/2019, prev. 231438 km, rdeča 
barva, bencinski motor, 1043 ccm, 33 kW 
(45 KM), ročni menjalnik (5 pr.).

240,00 EUR

RENAULT Megane Alize 1.6e  Letnik: 
1998, teh. pregl. 3/2019 beige kovinska barva, 
bencinski motor, 1598 ccm, 66 kW (90 KM), 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

730,00 EUR
OPEL CORSA N Joy 1.2 16v  Letnik: 
2013, teh. pregl. 6/2019, prev. 102390 km, 
temno siva kovinska barva, bencinski motor, 
63 kW (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

5.900,00 EUR

OPEL Astra GTC 1.7CDTI  Letnik: 2006, 
teh. pregled 8/2018, prev. 173222 km, 3 vrata, 
modra kovinska barva, diesel motor, 1700 ccm, 
74 kW (101 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.260,00 EUR

OPEL Corsa Enjoy 1.3 CDTI EcoFlex Start 
Stop BLUETOOTH  Let nik: 2014, prev. 108059, 
srebrna kov. barva, diesel motor, 1248 ccm, 
70 kW (95 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.640,00 EUR
DAEWOO LANOS 1.5 S SERVO  Letnik: 
1998, teh. pregled 10/2018, prev. 204767, 
srebrna kov. barva, bencinski motor, 1498 
ccm, 63 kW (86 KM), ročni menjalnik (5 pr.).

190,00 EUR

Tako pač je! Razvoj in napredek 
zahtevata žrtve. Pošta izgublja svojo funkcijo. 
Mobilna telefonija, internet, … nadomeščajo in 
nadgrajujejo njeno nepogrešljivost. Pošta, tele-
graf, telefon – PTT – so izgubili bitko s časom. 
Poštna kočija in poštni rog so le še simboli iz 
nostalgične preteklosti. Veliki in svetli prostori 
pošte v Družbeni 
hiši na Vačah so 
dobili novega la-
stnika. Nastopili 
so zlati časi tr-
govine. Trgovski 
centri rastejo. 
Včasih je vse be-
žalo v mesta, ker 
je bilo življenje 
tam udobnejše. 
Na kmetih smo 
se pa borili za 
obstoj, kajti bilo 
nas je vse manj 
in manj. Ukinjale 
so se šole, propadale domačije, … Zdaj se je 
zgodba obrnila. Življenje na kmetih, v stiku z 
naravo, je postalo moda in nuja. Iz vikendov so 
postale družinske hišice. Malo je tistih, ki bi si 
še želi živeti v mestu. Mesta pa si prizadevajo 
za oživljanje mestnih jeder. 

Tako je pošto nadomestila pogodbena pošta, v 
prejšnje prostore pa se je razširila prenovljena 
velika trgovina, da bi skoraj potreboval GPS, da 
se ne izgubiš in da najdeš, kar iščeš. 
Prijazne in simpatične prodajalke (Mateja, 
Nanda, Zdenka, …) pa poskrbijo, da je na za-
logi vse tisto, kar kupci potrebujemo za sodob-

no preživetje, da 
nam ni potrebno 
potovati v sredi-
šča in zapravljati 
časa in denarja 
za vse tisto, česar 
ne potrebujemo. 
Vsem prodajal-
kam se zahvalju-
jem za oseben 
odnos do kupcev, 
saj je trgovina 
že od nekdaj del 
sproščenega dru-
žabnega življenja 
na vasi. 

Za vse tiste, ki slučajno ne veste, to je: KGZ Li-
tija z.o.o. Mercator – franšizna samopostrežna 
prodajalna Vače. 
Rad hodim v trgovino na Vačah! Tam mi je lepo! 
Se ve – zakaj!   Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/trgovina.htm

SpLAČA SE puStItI SLEdI
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA

Kako neusmiljeno hitro beži čas. Komaj smo si 
segli v roke ob začetku novega leta, že je tu 
junij in že smo zakoračili v drugo polovico leta 
2018. V teh šestih mesecih pa se je v DPŽ Ga-
brovka marsikaj dogajalo in morda so zato dne-
vi še hitreje tekli. Znova smo se zbirale v delav-
nicah šivanja vizitk, vse lanskoletne in še nekaj 
novih »delavničark«. Ko je prišel čas rednega 
letnega občnega zbora, smo v goste povabile 
ga. Fanči Perdih in z njo predelale po dolgem in 
počez, kaj in kako se dela na vrtu v pomladnem 
času. Nekaj dni za tem nas je že čakala pripra-
va razstave in prireditve za marčevske prazni-
ke, ki jo pripravljamo skupaj z OŠ Gabrovka 
– Dole. Zaradi letošnjega četrtstoletnega ob-
stoja društva smo razstavo poimenovale »Spla-
ča se pustiti sledi«. Letos smo po nekajletnem 
premoru znova pripravile tudi pogostitev za vse 
udeležence prireditve, skupaj s KS Gabrovka. V 
aprilu smo pripravile kuharski tečaj z Robertom 
Merzelom. Naslov tečaja je bil »Slovenske po-
tice«. Potice smo delali natančno po receptu, 
ki je predpisan za potice, za katere je podan 
predlog, da se 
zaščitijo kot 
»Slovenke po-
tice«. Na tečaj 
smo povabile 
vsa društva, ki 
sodelujejo na 
naši prireditvi 
Festival potic.
V maju je sle-
dila Florjano-
va maša, kjer 
smo pomaga-
le gasilcem s pogostitvijo po maši, isto nedeljo 
popoldne pa smo s sladkimi dobrotami sodelo-
vale še na dobrodelnem teku »Za Vidkovo sraj-
čico«, v organizaciji Tanje Grm, Tlaka 10.
V maju smo kot »zaključek« sezone pripravile 

ekskurzijo, ki nam je odkrivala lepote domače 
občine – očaral nas je sprehod po rudniku Si-
tarjevec; razveselile smo se ogleda kaktusov 
pri g. Zvonetu Rovšku; zanimivo je bilo prisluh-
niti razlagi ga. Hauptmanove v Mestnem muze-
ju Litija, od koder nas je pot vodila naprej na vrt 
Zeliščarstva Bajc Pivec, kjer nas je čakala zani-
miva razlaga o nešteto rožicah, o njihovih učin-
kovinah in uporabi ter za konec še pogostitev 
z domačimi dobrotami. Zaključek ekskurzije pa 
smo imeli v zanimivi vasi Pristava nad Stično na 
kmetiji Pr*Okorn. Zanimivi zato, ker je svetel 
zgled, kaj lahko dosežemo s sodelovanjem in 
skupnim delom. 
Čeprav smo »zaključile sezono«, nas je čakalo 
še sodelovanje z gasilci pri pripravi srečelova 
na njihovi veselici in teden dni za tem smo zno-
va – že desetič pripravile prireditev »Gabrovka, 
tu sem doma«, z Antonovim pohodom in Festi-
valom potic. Konec junija pa smo se članice 
društva predstavile z raznolikimi poticami in 
našo okusno zaseko še na regijski prireditvi 
razstave govedi v Litiji. 

Bilo je kar precej 
aktivnosti v prvi 
polovici leta, tudi 
za drugo polovi-
co imamo smele 
načrte, vendar ra-
bimo »počitnice« 
za nov zagon, saj 
je v poletnih me-
secih neverjetno 
veliko dela tudi 
na naših vrtovih, 
njivah, travnikih… 

Če ste ob tem branju začutili, da bi vas kakšna 
tema zanimala, vas jeseni, ko znova začnemo z 
aktivnostmi, vabimo medse – postanite član/
ica DPŽ Gabrovka.
 Helena PERKO

žE dESEtIČ »GABROVKA, tu SEm dOmA«  
Z ANTONOVIM POHODOM IN FESTIVALOM POTIC

V četrtek zvečer smo sprejele že prve sladke 
potice in nato še v petek, tako da jih je bilo sku-
paj šestindvajset. Bile so iz različnih sestavin: 
kokos, mandlji, lešniki, suho sadje, banane, 
rozine, skuta, ocvirki…. Zanimivo, da skoraj ni 
bilo orehovih, vendar je res, da so lansko leto 
orehi pozebli. 
Komisijo v sestavi Lijana Lovše, Robert Merzel 
in Karmen Skalič Holešek je čakalo zanimivo, 
vendar težko delo. Vse potice so bile na videz 
lepe … Okus, elastičnost in videz v notranjo-
sti pa so dobre tri ure ocenjevali člani komi-
sije in ocenili, da si je 
sedem potic prislužilo 
zlato priznanje, deset 
srebrno, pet bronasto, 
štiri pa zahvalo. Sledil 
je kratek predah in že 
smo hitele s pripravami 
razstave in vseh drugih 
stvari, ki so morale biti 
nared za sobotno jutro. 
Zunaj pa se ni samo 
večerilo, ampak moč-
no oblačilo… začelo je 
deževati kot za stavo. 
»Kako bo jutri zjutraj?« smo se spraševale. 
»Bomo edini obiskovalci prireditelji sami?« Noč 
je bila dolga, spanec rahel … zjutraj pa prese-
nečenje. 
Kljub močnemu deževju v petek zvečer, nas je 
v soboto zjutraj presenetila množica pohodni-
kov, ki so po tradicionalnem blagoslovu doma-
čega g. župnika Stanislava Škufca zakoračili po 
trasi Antonovega pohoda. V podpeški cerkvi so 
jih letos čakale slike in razlaga kulturnih spo-
menikov litijske občine. Ko so obiskali vse za-
nimive točke na poti in se vrnili nazaj pred ga-
silski dom, jih je tu že čakala razstava potic in 
letos prav posebna likovna razstava. Namreč, 
26. maja smo v Gabrovki na extemporu gostile 
25 slikarjev iz LILE Litija in njihovih prijateljev, 
ki so na svoja 
platna in druge 
materiale ujeli 
utrinke z Antono-
ve poti. Čudovite 
stvari so nastale 
pod njihovimi ro-
kami, če bo prili-
ka, priporočamo 
ogled stvaritev. 
Na stojnicah pa 
so na ogled po-
stavili svoje iz-
delke in pridelke 
ga. Petra Sladek 

iz Društva Raznolikost iz Laz pri Gobniku, ga. 
Anka Krnc – Čebelarstvo Krnc iz Pečic ter ga. 
Alenka Kovač iz Ljubljane.
Letošnja kulturna prireditev je minila predvsem 
v znamenju zahval za desetletno sodelovanje 
in pomoč pri vsakoletni pripravi prireditve. 
Veseli smo bili priznanj Občine Litija, ki jih je 
obema društvoma podelila podžupanja Lijana 
Lovše, to nam je povedalo, da je naša pot si-
cer strma in velikokrat neprehodna, a vendar 
prava. Sicer pa je prireditev minila v znamenju 
pesmi Jožeta Sevljaka v interpretaciji Mateje 

Subotičanec in ob lepo 
zapetih pesmih doma-
čega ženskega pevske-
ga zbora pod vodstvom 
Irme Hostnik. Po dese-
tih letih nas je prvikrat 
obiskala ga. Irena Ule 
– predsednica Zveze 
kmetic Slovenije. Tak-
tirko v rokah je z vode-
njem prireditve držala 
Karmen Čarman. Pred 
in po kulturnem pro-
gramu pa so za razpo-

loženje skrbeli mladi člani domačega ansambla 
Zavriskej.
Naj tudi to pisanje zaključim z zahvalami. Hvala 
vsem domačinom, ki ob poti skrbno pripravijo 
svoje postojanke za ogled, pa tudi za okrepčilo 
pohodnikov. Hvala gasilcem za vse prostore, 
ki jih lahko uporabljamo, za avto in skrbne ter 
pridne redarje. Gospodu župniku za blagoslov, 
Osnovni šoli Gabrovka – Dole za panoje, KUD 
Gabrovka in vsem nastopajočim za lep kulturni 
in spremljajoči program, mladim članom an-
sambla Zavriskej za dvig razpoloženja, vsem 
gospodinjam za sladke potice, likovnikom za 
izjemna dela z Extempora, Frtici za odličen žar 
in hvala vsem v strežbi. Največji hvala pa velja 
vsem tistim članicam, ki so svoj čas namenjale 
za pripravo prireditve že kar nekaj tednov prej 
in do zaključka.
Letošnjo prireditev so nam omogočili Graden 
d.o.o. Moravče, Pinacea d.o.o. Moravče, Tanja 
Grm Tlaka, Občina Litija, Klinc KPE, vrtnarstvo 
in turizem d.o.o. Moravče, Darilni butik »TILA« 
s.p. in Flamingo bar Šmartno, TEM Čatež, Opa-
ra d.o.o. Trebnje, Lojze Čop s.p. Podkum, Me-
sarija Bajc Liberga, Slaščičarna GIMI s.p. Litija, 
Mehatronik Srečko Lenart s.p. Nova Gora, Fri-
zeraj Saška s.p. Šmartno in še vsi ostali, ki so 
prispevali dobitke v naš srečelov. Iskrena hvala 
vsem in nasvidenje naslednje leto drugo sobo-
to v juniju v Gabrovki.

Helena PERKO
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Obisk učencev 
iz Osnovne šole 
Šmartno pri Litiji

Dne 15.6.2018 so nas obiskali četrtošolci iz 
Osnovne šole Šmartno pri Litiji. 
Učence sta sprejeli podpredsednica Društva 
ga. Vera Bric in direktorica socialnega podjetja 
ga. Bajc Mojca. Predstavili sta jim številne ak-
tivnosti, ki potekajo v Društvu skozi celo leto ter 
storitve, ki jih opravljajo v socialnem podjetju. 
Učenci so si gledali prostore novega doma in-
validov, kjer smo jim pripravili manjšo razstavo 
ročnih del oziroma izdelkov, ki nastajajo v okvi-
ru posebnega socialnega programa  ustvarjal-
ne delavnice.

tradicionalno srečanje 
invalidov

Medobčinsko društvo invalidov Občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, socialno podjetje je 16. juni-
ja organiziralo tradicionalno srečanje invalidov. 
Srečanje je bilo tudi tokrat pri Domu ribičev v 
Litiji. Udeležilo se ga je 130 članov ter njihovih 
svojcev oz. spremljevalcev. Med srečanjem je 
potekal bogat srečelov, katerega iztržek bo Dru-
štvo namenilo za delovanje. ob tej priliki se 
želimo še enkrat zahvaliti vsem, ki so nam 
omogočili srečanje in izvedbo srečelova; 

tako donatorjem, kot tudi posameznim članom 
društva, ki so prispevali materialne in denarne 
prispevke. Sobotno popoldne smo preživeli v do-
bri družbi, uživali ob dobri glasbi, hrani ter pijači.

Strokovna ekskurzija v Horjul
Skupina prostovoljcev in posameznih članov 
društva smo se 6. julija odpravili na strokov-
no ekskurzijo v Horjul. Na poti smo najprej 
ustavili pri izdelovalcu harmonik iz Vrzdenca 
pri Horjulu, go-
spodu Janezu 
Železniku, ki 
je eden redkih, 
ki harmonike 
še izdeluje in 
ne sestavlja. 
Ogledali smo 
si njegovo bogato zbirko harmonik in spoznali 
postopek izdelave harmonike. 
Pot smo nato nadaljevali prosti naravnemu ži-
valskemu vrtu rožman v Vrzdencu pri Hor-
julu. Naravni živalski vrt ZOO park Rožman je 
bil dolga leta drugi dom za poškodovane, bolne 
in osirotele živali, od leta 2013 pa imajo status 
živalskega vrta. 
Dan smo popestrili s piknikom in uživali ob do-
bri hrani, pijači in spremljavi harmonike.

MDI LitijaŠmartno, so.p.

Iz StIČnE nA GEOSS

POLETNI MESECI SO ZA  
MOTORISTE NAJNEVARNEJŠI

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
GSM: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

pričetek drugega del nacionalne 
akcije za večjo varnost motoristov 

(Ljubljana, 2. julij 2018) Danes se, pod vod-
stvom agencije za varnost prometa (aVp) 
in v sodelovanju s policijo, začenja drugi 
del nacionalne preventivne akcije namenje-
ne večji varnosti motoristov. namen akcije, 
ki bo potekala do 8. julija, je opozoriti moto-
riste na pomen uporabe zaščitne opreme in 
čelade, nošnjo odsevnih oblačil, na prižga-
ne luči ter k razmeram na cesti prilagojeni 
hitrosti vožnje oziroma upoštevanju omeji-
tev hitrosti in na pasti, ki so na cestah. isto-
časno pa aVp z akcijo opozarja tudi ostale 
udeležence v prometu na večjo prisotnost 
motoristov na cestah in poziva k dodatni 
pazljivosti. Številne aktivnosti, namenjene 
motoristom, bo aVp izvajala vse do konca 
motoristične sezone, do oktobra. 
Število motoristov narašča in postajajo vse po-
gostejši udeleženci v cestnem prometu, zato 
moramo biti nanje pozorni, še posebej poleti, 
ko se z večjo gostoto prometa ter raznovrstno-
stjo udeležencev v prometu poveča tudi mo-
žnost za nastanek prometne nesreče. 

Skoraj polovica prometnih nesreč 
se pripeti poleti

Motoristična sezona resda traja med aprilom in 
oktobrom, vendar se skoraj polovica prome-
tnih nesreč voznikov enoslednih motornih 
vozil pripeti v poletnih mesecih (junij, julij 
in avgust). Statistika zadnjega 5letnega obdo-
bja kaže, da se v poletnih mesecih povprečno 
smrtno ponesreči 47,9 %, hudo telesno poško-
duje 47,7 %, lažje telesno poškoduje pa 48,3 
% voznikov enoslednih motornih vozil. Lani je 
v poletnih mesecih umrlo 13 voznikov eno-
slednih motornih vozil oz. 45 % vseh umrlih 
v letu 2017. Delež je bil podoben tudi pri hudo 
telesno poškodovanih, saj se jih je hudo tele-
sno poškodovalo 46 %, lažje telesno poškodo-
vanih pa je bilo 316 oz. 51 %. 
Povzročitelji prometnih nesreč s smrtjo ali hudo 
telesno poškodbo voznika enoslednega motor-
nega vozila so v večini primerov ravno vozniki 
enoslednih motornih vozil sami. V zadnjem 5 
letnem obdobju je bil delež povzročiteljev 
voznikov enoslednih motornih vozil s smr-
tnim izidom 66 %, v lanskem letu pa je delež 
znašal 69 % oz. od skupaj 29 umrlih voznikov 
enoslednih motornih vozil, jih je 20 povzročilo 
prometno nesrečo. V tem obdobju so vozniki 
enoslednih motornih vozil z vozniškim stažem 
do 5. let povzročili daleč največ prometnih 
nesreč in sicer 751 prometnih nesreč oz. 38 
% med vsemi vozniki povzročitelji enoslednih 
motornih vozil, prav tako so povzročili največ 
prometnih nesreč s smrtnim izidom – 24 oz. 36 
% ter največ prometnih nesreč s hudimi telesni-
mi poškodbami – 169 oz. 36 %. Od skupno 751 
prometnih nesreč, je 225 prometnih nesreč 
povzročil voznik v prvem letu vozniškega 
staža, od tega 8 s smrtnim izidom.

Letošnja statistika boljša od lanske
Do 15. junija letos je bilo v prometnih ne-
srečah udeleženih 312 vo-
znikov enoslednih motornih 
vozil, kar je 26 % manj kot v 
lanskem primerjalnem ob-
dobju. V omenjenih prome-
tnih nesrečah se je smrtno 
ponesrečilo šest voznikov 
enoslednih motornih vozil oz. 
50 % manj kot v enakem 
obdobju lani. Hudo telesno 
poškodovanih je bilo 64 (26 
%) in 174 lažje telesno poško-
dovanih (22 %). 
Med smrtno ponesrečenimi 
motoristi je bil motorist pov-
zročitelj prometne nesre-

če v štirih primerih (67 %). V treh od šestih 
prometnih nesrečah s smrtjo motorista je bila 
vzrok neprilagojena hitrost, noben od umrlih 
motoristov pa ni bil pod vplivom alkohola. Štir-
je od šestih so se ponesrečili na državni cesti, 
dva pa na cesti v naselju. Štirje umrli so imeli 
do 5. let vozniškega staža. 

Skupaj za večjo varnost motoristov
AVP v sodelovanju s Policijo, Občinskimi SPV-
ji, Zvezo moto klubov Slovenije, lastniki poli-
gonov varne vožnje, šolami vožnje in DARSom 
izvaja številne preventivne aktivnosti, s kateri-
mi je začela že marca, tik pred začetkom mo-
toristične sezone, z njimi pa bo nadaljevala vse 
do oktobra. 
»V AVP vsako leto in po številnih krajih po Slo-
veniji ter v sodelovanju z drugimi organizacijami 
izvajamo številne osvežitvene delavnice za ob-
novitev znanja in spretnosti vožnje motornega 
kolesa, za katere si želim, da bi se jih motoristi 
udeležili v čim večjem številu. Tudi v letošnjem 
letu, sezona pa se je šele začela, je bilo med 
umrlimi motoristi še vedno največ tistih z manj 
kot 5 let izkušenj. Zato je naš nasvet še kako na 
mestu. Motoristom pa, kot vedno svetujemo, da 
naj nikar ne podcenjujejo voznih razmer ter naj 
ne precenjujejo svojih vozniških sposobnosti«, 
poudarja mag. igor Velov, direktor aVp.
AVP je ob začetku motoristične sezone orga-
nizirala brezplačne preventivne delavnice za 
motoriste z izobraževalno vsebino in pou-
darkom na praktičnem znanju. Junija letos 
pa je prvič organizirala tudi praktično uspo-
sabljanje za učitelje vožnje a kategorije, z 
namenom obnovitve znanja in spretnosti 
vožnje motornega vozila. Učitelji vožnje ima-
jo veliko odgovornost, saj sooblikujejo bodoče-
ga voznika, za kar morajo biti tudi dobro uspo-
sobljeni, tako teoretično kot tudi praktično. 
AVP bo s tovrstnimi usposabljanji nadaljevala 
tudi jeseni in si prizadevala z njimi nadaljevati 
tudi v prihodnje.
AVP pa bo v naslednjih mesecih v okviru 
meddržavnega projekta za večjo varnost 
motoristov z Avstrijo in Italijo skupno nago-
varjala motoriste v enakem jeziku in z ena-
kimi ukrepi. 

nasveti za večjo varnost  
motoristov

AVP motoriste poziva k uporabi zaščitne opre-
me in čelade, vedno naj imajo prižgane luči 
ter uporabljajo svetla in odsevna oblačila, 
da jih bodo drugi vozniki lažje in hitreje opa-
zili. Opozarjajo tudi naj prilagodijo hitrost 
vožnje svojim sposobnostim in razmeram 
na cesti, saj je lahko ravno pot ustavljanja 
motornega kolesa pri različnih hitrostih odlo-
čilna pri preprečevanju prometnih nesreč in 
njenih posledic. na prisotnost motoristov 
pa morajo biti pripravljeni tudi drugi voz-
niki. Pozorno morajo spremljati promet, tako 
v vzvratnih, kot tudi stranskih ogledalih, pred-
vsem pa naj vsakič preverijo t. i. mrtvi kot, 
saj so motoristi zaradi ozke silhuete slabše  
vidni.

Lepi, topli dnevi pred prvim majem so bili kakor 
naročeni za popotovanje po prelepi, v pomla-
dnem soncu vzbrsteli naravi. Tudi letos smo 
se odpravili na dokaj zahtevno, 29 km dolgo 
pot od Dobrave do Geometričnega središča 
Slovenije »GEOSS«, ki se nahaja na Spodnji 
Slivni v bližini Vač v litijski občini. Dokaj pestra 
starostna struktura seveda ni obetala kakšnih 
časovnih rekordov, pač pa zanimiva pomenko-
vanja med potjo.
Kot rečeno smo pot 
začeli na Dobravi nad 
Stično in jo mahnili čez 
Goričico in Obolno v 
Reka Gozd od tam pa 
čez hrib Ščit proti Štan-
garskim Poljanam. Na 
Ščitu se seveda usta-
vimo pri lovski koči, da 
se malo odžejamo in na 
novo zategnemo vezal-
ke na pohodnih čevljih. 
V Štangarskih Poljanah 
prečimo reko Reko in 
nadaljujemo svojo pot 
navkreber v vas Dragovšček, kjer je izredno 
lepo urejen kmečki turizem Blaj in se seveda 
kot običajno tu tudi ustavimo. Prijazni gospo-
dar Vinko nas postreže s svojimi domačimi 
dobrotami, da bi človek kar ostal, toda naš cilj 
je še daleč in je treba naprej. Vzpnemo se na 
Kamplov hrib, mimo lepo urejenih kmetij in vi-
kendov ter čebelnjakov, pa mimo Mahlina, vse-
skozi po gozdu proti Golišam. Tam se za malo 
okrepčila ustavimo na balinišču, kjer fantje 
pripravljajo prostor za kresovanje in litijsko pr-
vomajsko proslavo. Pot nadaljujemo proti Kre-
sniškemu vrhu, kjer se nam pridružita še naša 
dva najmlajša pohodnika, Mark in Ian. Ob tem 
smo dobili še vsak svoj sladoled, da smo malo 
pozabili na že kar utrujene noge. Ob nadalje-
vanju poti proti Kresnicam pa se nam vseskozi 

odpira prelep pogled, seveda najprej na naš 
cilj v bližini Vač in pa okoliške hribe na drugi 
strani Save. Kot na dlani je Sv. Miklavž, pa Za-
savska sveta gora in Čemšeniška planina in še 
malo bolj vzhodno mogočni Kum, pod nami pa 
vasi Senožeti, Kresnice in Hotič, v ozadju pa 
prelepa kulisa Kamniških Alp. Mladi v ospredju 
nam diktirajo tempo in kar hitro smo po raznih 
rekreacijskih bližnjicah v Kresnicah. Malo smo 

bili razočarani, ko nam je 
kresniški župnik g. Božidar, 
sicer naš znanec, poslal 
sporočilo, da ga ni doma 
saj je šel ravno te dni s 
svojimi župljani na roma-
nje v Lurd. Usedli smo se 
na njegovo poletno uto in 
se dogovorili o nadaljeva-
nju poti. Iz nahrbtnikov po-
spravimo še zadnje zaloge 
okrepčil in nadaljujemo pot 
še do bifeja, kjer si pred 
zadnjim vzponom privošči-
mo še kokto, nakar nada-
ljujemo pot skozi železniški 

podhod in na most čez Savo. Tam začnemo z 
najzahtevnejšim vzponom, kjer je uhojena ste-
zica cikcak speljana direktno v strm hrib, kjer 
mladi spet diktirajo tempo. Na vrhu vzpona 
pridemo do kmetije Planjava, kjer pogrešamo 
starejšega gospoda, ki nas je prejšnja leta pri-
jazno sprejel. Pot nadaljujemo skozi kamnolom 
v vasi Zapodje, kjer nas malo omoči blagodejna 
plohica in naprej po gozdu do naše bukve, kjer 
se vsako leto registriramo. Od tu pa le še lahek 
vzpon po makadamski cesti in smo pri obeležju 
GEOOS, našem cilju. Sredi z zastavami okra-
šenega prostora stoji obeležje, ki označuje 
težišče Slovenije, okrog pa so postavljene še 
razne skulpture. Pred par leti so dodali še re-
pliko knežjega kamna iz Gosposvetskega polja. 
Preko leta pa se tu odvijajo različne proslave in 

slovesnosti, v bližini pa je tudi 
poznan in zelo obiskan adrena-
linski park. 
Na cilju smo bili seveda veseli 
in zadovoljni, da nam je uspelo. 
Ob obeležju naredimo še nekaj 
skupinskih slik, za tem pa v av-
tomobile, ki so nas tam čakali 
in na pojedino. Ob tem gre ve-
lika pohvala in čestitka našim 
najmlajšim pohodnikom, Timu, 
Marku in Ianu, ki tudi na kon-
cu niso kazali kakšne posebne 
utrujenosti. Lojze PODOBNIK

Zadovoljni zmagovalci na cilju!
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Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

www.gostilnakovac.si

MALICE “KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”

juha, enolončnica, solata 
in ostale jedi iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

PRENOVLJEN 
JEDILNI

PROSTOR!

nOGOmEtnI KAmp In tEKmA StARI:mLAdI  
NA POLŠNIKU

Predpraznični, prvi »pošolski« vikend je na Polšniku že nekaj let namenjen športni 
aktivnosti majhnih in malo večjih športnih duš. Otroci, ki obiskujejo šolo nogometa, ki 

poteka v organizaciji ŠD Polšnik, svojo celoletno aktivnost zaključijo z druženjem v »kampu«, saj 
jim ta dogodivščina prinese veliko nepozabnih izkušenj. Tudi letos se je vse dogajalo pri Juvanovih 
v Tepah, kjer lahko v naravi preživijo dragocene trenutke s svojimi vrstniki.  Iskali so zaklad na 
poti do Žamboha, čas preživljali ob zabavnih besednih in športnih igrah, zvečer prepevali ob ta-
bornem ognju, pekli klobasice in seveda prespali na skupnih ležiščih na kozolcu, kar je za mnoge 
nekaj najboljšega. V nedeljo dopoldne so se otroci udeležili 1. dneva nogometnega talenta v 
Trbovljah v organizaciji Dekliškega nogometnega kluba Trbovlje. Poleg nogometnih tekem so se 
pomerili v individualnih spretnostih, kjer so pokazali veliko znanja. Vendar nogometa za nedeljo 
še ni bilo dovolj, saj je na Koprivniku potekala tradicionalna tekma Stari: Mladi. Najprej sta se na 
zaključni tekmi pomerili ekipi male šole nogometa in vsi so dokazali, da so pravi športniki, polni 
kondicije in nogometnega znanja ter so s športnim odnosom do igre  dokazali, da imajo vse prave 
vrline, ki jih športnik potrebuje. Že preko 40 let se v nogometu pomerijo mlajše in starejše gene-
racije in tudi letos je ta tekma potekala v odličnem vzdušju. Tekma je bila odločena šele po 40. 
izvedeni sedemmetrovki. Več sreče so imeli Mladi, ki so tako po lanskem spodrsljaju spet uspeli 
pridobiti laskavi naslov.

Včasih je pomembna zmaga in prehodni pokal, ki so ga iz rok predsednika ŠD Polšnik Aleša Voz
lja prejeli zmagovalci, ampak še bolj pomembna je pot, pot druženja, pot ohranjanja tradicije, pot 
preživljanja prostega časa s sokrajani, prijatelji in iskrenimi športniki. Skupaj smo soustvarjali 
lepe trenutke: nogometašice in nogometaši, navijači, starši otrok, sponzorji, sodnik, radodarni 
lastniki zemljišč, organizatorji… Lepe trenutke, ki za vedno ostanejo zapisani nekje znotraj nas. 
In ko bomo starejši, bomo o vsem lepem pripovedovali svojim otrokom, vnukom… In dobro delili 
naprej… Hvala vsem, ki delite in soustvarjate. Več na polsnik.si  Mateja SLADIČ Vozelj

ŠPORTNE DM URICE V JUNIJU
V mesecu juniju je Športno društvo Polšnik organiziralo prve 4. športne urice v okviru akcije 
podjetja dm  „Rastemo s športom“. Uric se je skupno udeležilo 30 otrok. Na uricah so se otroci 
pomerili v različnih športnih disciplinah in spretnostih. Tako smo: kolesarili, se rolali oziroma 
kotalkali, igrali nogomet, košarko. Tekmovali v teku na 30 metrov. Skratka, se dobro razgibali in 
se zabavali v gibanju. Na tretji urici smo bili veseli, da se nam je pridružil tudi odlični košarkaš 
Anže Kos, ki je otroke navdušil za košarko. V društvu smo veseli odziva otrok in njihovih staršev 
in upamo, da nadaljujemo v podobnem številu tudi v počitniških mesecih, v katerih vam vsem 
želimo predvsem veliko brezskrbnih, zabavnih dni. Se vidimo na športnih igriščih!  Aleš VOZELJ

SuBOtICA 2018 In Ep mARIBOR 2018
VETERANKE LITIJE - KOŠARKA

DAN VETERANOV
Kljub slabi vre menski napovedi se je zbralo več kot 800 udeležencev, ki so s svojo 
prisotnostjo obujali spomine in izkazali čet, spoštovanje in odgovornost do prelo-
mnih dogodkov v zgodovini našega naroda.

Ob izjemni vse-
binski predstavitvi 
naše domovine in 
dogodkov osamo-
svojitvene vojne 
je slavnostni go-
vornik, predsednik 
združenja »Sever« 
gospod Tomo Čas, 
zelo kritično in ar-
gumentirano opo-
zoril na prepogos  
to potvarjanje zgo
dovinskih dogod-
kov, poudaril je, da 
mo ramo odločno 
oporekati tem de-
janjem.

SREČAnjE nA GOLIŠAH

(Nadaljevanje s 3. str.)

Veteranke Litije smo tudi letos prejele prijazno 
povabilo za udeležbo na 21. tradicionalnem 
mednarodnem turnirju Subotica 2018, ki je po-
tekal od 8. do 10.6.2018. Sodelovalo je 8 žen-
skih in 16 moških ekip. Glede na to, da smo že 
dolga leta zaradi neobremenjenosti z rezultati, 
sproščenega razpoloženja in družabnosti pri 
domačinkah še posebno dobrodošle, smo z ve-
seljem potrdile svoj prihod. V petek, 8.6. smo 
se dobro razpoloženi v zgodnjih jutranjih urah 
z našima »potrpežljivima« šoferjema Petrom 
in Petro odpravili na pot. Na prvi postojanki v 
Brežicah smo potešili potrebo po kavici, nekje 
na sredini poti pa smo si s posebnim razlogom 
privoščili daljši odmor. Nazdravili smo naši 
slavljenki Miši, ki je na ta dan praznovala svoj 
rojstni dan, se okrepčali s slanimi in sladkimi 
dobrotami ter veselo razpoloženi odpeljali proti 
Somboru. Sledil je krajši ogled, misli pa so nam 
že uhajale k prvi tekmi. Po prihodu v Subotico 
smo se namestili v hotelu Patria, se nekoliko 
odpočili in se za tem pripravili na prvo tekmo 
z mađarsko ekipo Fireball. Po prihodu v telo-
vadnico smo se pozdravile z gostiteljicami, se 

ogrele in tekma se 
je pričela. Nekje 
do sredine tretje 
četrtine je bil še 
rezultat dokaj ize-
načen, po vstopu 
nekoliko mlajših 
igralk nasprotne 
ekipe pa so nam 
le te pobegnile in 
na koncu zmagale. 
Po vseh odigranih 
tekmah je sledila 
večerja s plesom, 
ki smo ga otvorile 
Litijanke in tako 
poskrbele za spro-
ščeno in veselo 
vzdušje. V soboto 
nas je čakala tek-

ma proti Rožicam iz Rijeke, ki so srečanje zaklju-
čile z zmago. Po analizi obeh tekem smo ugoto-
vile, da se v treh četrtinah lahko enakovredno 
kosamo z nasprotnicami, ko pa v igro vstopijo 
nekoliko mlajše in višje veteranke (kategorija 
je 45 +), se rezultat spreobrne v njihovo korist. 
Ne glede na vse pa smo s svojo igro zadovolj-
ne, še bolj pomembno pa je, da smo jo odne-
sle brez večjih poškodb, kar velja za vse ekipe. 
Gostiteljice so zaključno večerjo s podelitvijo 
priznanj pripravile v Jelen Salašu na Paliću. Na 
vso srečo se je po hudi nevihti vreme do 21. 
ure umirilo in prijetno druženje ob dobri glasbi, 
hrani in pijači se je pričelo. Pravo presenečenje 
za vse je bil ognjemet, ki je razsvetljeval nebo 
nad Palićkim jezerom. Po nekoliko krajšem 

spancu smo si v nedeljo najprej ogledali veliča-
stno sinagogo, ki je druga največja v Evropi. Po 
dolgih štiridesetih letih so jo končno obnovili in 
usposobili za opravljanje svoje dejavnosti in tu-
ristične oglede. Sledilo je še zaključno kosilo v 
prelepem ambientu vile Majur, zahvale organi-
zatorju, dogovori za turnirje, prisrčni pozdravi z 
ekipami, ob zvokih naše Golice pa odhod proti 

domu. Prije-
tno utrujene 
in z lepimi 
spomini sta 
nas naša šo-
ferja Pero in 
Petra srečno 
pripeljala do-
mov. Obema 

prisrčna zahvala za potrpežljivost in varno vo-
žnjo, Petru pa še dodatno za vsestransko po-
moč pri udeležbi na turnirju Subotica 2018. Od 
22. do 30. junija 2018 je v Mariboru v organiza-
ciji FIMBE in VKD Štajerske potekalo evropsko 
prvenstvo veterank in veteranov v vseh kate-
gorijah. Sodelovalo je rekordno število ekip, to 
je 129 iz 20 evropskih držav. Nastopilo je kar 
1800 košarkaric in košarkarjev. Prvenstva se je 
udeležilo 23 slovenskih ekip, ki so osvojile tudi 
rekordno število medalj. Ekipa veterank Lju-
bljane, za katere smo na njihovo povabilo igrale 
tudi tri Litijanke: Mojca, Miša in Tatjana, je v 
kategoriji 60 + osvojila bronasto medaljo. Mo-
ška ekipa SLO 70 +, v kateri je nastopil Slavko 
Urbič je zase-
dla 5. mesto, 
ekipa SLO 55 
+ z Dušanom 
Hauptmanom 
pa je prejela 
zlato odličje. 
Nad celotnim 
dogajanjem so 
bili navdušeni 
vsi udeleženci, 
sama organi-
zacija pa je bila 
vrhunsko izpe-
ljana, za kar je 
VKD Štajerska 
od predstavni-
kov FIMBE pre-
jela zaslužene 
pohvale.
S tem pa se niso 
zaključile naše 
dejavnosti, čaka 
nas še zelo pe-
stro nadaljeva-
nje tako na kot 
izven igrišča.

Veteranke Litije

Dne 25. junija 2018 ob 11. uri je bilo tradicional-
no srečanje na Golišah ob državnem prazniku 
»Dnevu državnosti » in 70 letnici Zveze združenj 
borcev NOB. Srečanje so organizirali Združenje 
borcev za vrednote NOB Litija Šmartno, KO ZB 
NOB Jevnica ter KO ZB NOB Kresnice.
Slavnostni govornik PREDSEDNIK ko ZB NOB 
Jevnica tov. Jože GODEC je v svojem govoru 
poudaril, da je bilo na tem območju razširjeno 
Narodno osvobo-
dilno gibanje. Lju-
dje so množično 
podpirali Narodno 
osvobodilni boj in 
prav na tem ob-
močju so potekale 
glavne povezave 
preko reke Save 
med partizanskim 
vodstvom na Do-
lenjskem, s štajer-
skimi in koroškimi 
partizani. Vsa štiri 
leta ta veza ni bila 
nikoli prekinjena 
razen ko je narasla reka Sava. Na tisoče borcev 
iz Štajerske in Koroške je prečkalo Savo in od-
šlo naprej v brigade na Dolenjsko, prihajali pa 
so tudi drugi, ki so se umikali pred Nemci.. Iz 
Dolenjske smeri pa se je transportiralo orožje, 
strelivo in druga oprema, ki so jo potrebovali 
partizani na Štajerskem..
Pod Tujim grmom so se nahajali ameriški ob-
veščevalci za radioodajno postajo in svojemu 
štabu poročali o tukajšnjih razmerah in giba-
nje vojaških transportov po železnici. Miner-

ci Dolenjskega odreda pa so večkrat minirali 
železniško progo, zaradi česar je bil transport 
zelo oviran. Čeravno so ljudje množično pod-
pirali partizanski boj, pa se je tudi pojavilo iz-
dajstvo, najbolj zavrženo početje, ki se lahko 
zgodi kakemu narodu. In prav to se je zgodilo 
30.11.1944, ko so okupatorjevi vojaki in sode-
lavci okupatorja obkolili vas GOLIŠČE in se zne-
sli nad nemočnimi domačini, predvsem otroki 
in ženskami. Končarjevo mamo s šestimi otroki 
so spravili na hlev, pokrili s slamo, polili s pe-

trolejem in zažgali, 
pri KRMELOVIH so 
zajeli sestri Micko 
in Jožefo ter sosedo 
Francko LAJEVIC, 
spravili na hlev po-
krili s slamo, polili 
s petrolejem in za-
žgali. Obe družini 
sta bili izdani od do-
mačinov, ker so le ti 
pomagali aktivistom 
NOB.
Ob zaključku govo-
ra je dejal, »Malo 
nas je še, ki smo to 

doživeli, smo pa ponosni, da smo bili na pravi 
poti« in tega ne smemo nikdar pozabiti.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program, 
v katerem so sodelovali »Mešani pevski zbor 
»Miha Vahen« iz Jevnice, recitatorji ter prapor-
ščaki. Srečanja se je kljub slabemu vremenu 
udeležilo večje število občanov iz Litije, Jevnice 
ter Kresnic. Po končanem uradnem delu je po-
tekalo družabno druženje.

Ciril GOLOUH

Sledil je kratek, a zelo 
pester kulturni program, 
celotno svečanost pa so 
popestrili številni prapor-
ščaki, ki jih je bilo več 
kot 70 iz cele Slovenije. 
Po proslavi je bilo dru-
žabno srečanje.
Proslavo sta pripravili 
veteranski organizaciji 
Združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo in Zdru-
ženje veteranov »Sever«.
(Foto: Aco J.)

Karlo LEMUT



V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer ti v tišini spiš.

V SPOMIN
 Minila so štiri leta odkar nas je zapustil naš dragi

ANTON OKORN
iz velikega vrha pri litiji

hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče
in postojite ob njegovem grobu. 

vsi njegovi

Življenje in ljubezen sta trpljenje za vse ljudi.
Ti, dragi Roman, 
si odšel in zapustil pot, po kateri bi lahko
z roko v roki še hodila
in se naprej ljubila.

ZAHVALA
Zapustil nas je

ROMAN CEROVŠEK
20.1.1966 – 4.6.2018

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega Romana se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam in nam še vedno stojite ob strani v teh težkih tre-
nutkih. Predvsem gre iskrena zahvala direktorju kGZ litija, g. Borisu 
Rapplu za poslovilni govor. vsem zaposlenim v kGZ litija, svojcem, 
prijateljem in znancem hvala za izrečena sožalja, darovane sveče in 
denarno pomoč. Posebna zahvala župniku vinku za lepo opravljen 
mašni obred in župniku Janezu za molitev v mrliški vežici. Zahvala 
tudi komunalnemu podjetju litija za organizacijo in izvedbo po-
grebne slovesnosti. 
hvala tudi sodelavcem UPk ljubljana za moralno in finančno pod-
poro ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu 
počitku. v imenu vseh nas hvala tudi lidiji Učakar za vso podporo in 
pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA
v 37. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, 

ati, brat, bratranec in nečak

BOŠTJAN SUKIČ
iz Zgornjega hotiča

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili od njega in tako počastili 
njegov spomin ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo 
se vsem sodelavcem, sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za besede sočutja, darove, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
iskrena zahvala gasilcem, gospodu župniku dr. Božidarju Ogrincu, še 
posebej pa predsedniku NSi, gospodu Mateju toninu za tople besede 
ob njegovem slovesu. Zahvaljujemo se pevcem, trobentačema, PM 
litija, Rk hotič in dežurni službi Zd litija.
še enkrat iskrena hvAlA vsem.

vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA
Zapustil nas je naš oče in dedek

RAJKO KNEŽEVIĆ
iz litije

hvala vsem, ki ste ga imeli radi 
in ga boste ohranjali v lepem spominu.

vsi njegovi

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali, 
v hišo očetovo šli.
     (Anton M. Slomšek)

ZAHVALA
Zapustila nas je naša draga

JULIJANA VIDMAR
4.6.1933 – 25.6.2018

iz vač

iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede, podarjene sveče, svete 
maše in materialno pomoč.
hvala osebju doma tisje, gospodu župniku ivanu trnovcu in pevcem 
s Polšnika. hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

vsi njeni

Veš, da je vse tako kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši.

V SPOMIN
12.7.2018 je minilo žalostnih sedem let odkar nas je zapustil  

dragi mož, oče, dedek, brat, stric in svak

FRANC JUVANČIČ
roj. 22.4.1941

hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu

in mu prižigate svečke.

POGRešAMO te.

vsi njegovi

Nisi rekel ne adijo,
niti roke nam podal,
v naših srcih pa za vedno boš ostal.

ZAHVALA
Nepričakovano nas je zapustil dragi mož, oči, dedi in tast

FRANCI ROVŠEK
iz kresniških Poljan

4.3.1951 – 21.6.2018

iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in njegovim šoferskim kolegom za izrečene besede tolažbe, cvetje, 
sveče in svete maše. hvala pogrebni službi vrbančič, oktetu Spomin, 
g. Stanetu lemut, g. župniku Božidarju Ogrincu za opravljen obred, 
ge. Boži šarbek za besede slovesa, praporščakom dU Sloga in PGd 
Jevnica ter prijateljicama lojzki in heleni za pomoč.
še posebej pa hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
»vožnji«.

Žena Olga, sin damjan in hči Renata z družinama

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 
          (J. W. Goethe)

Močno te pogrešamo in imamo te radi.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata in starega ata

JOŽEFA POKLARJA
iz Podroj

7.12.1938 – 21.5.2018

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, posebej družinama Podlogar in 
Pirc, prijateljem, sosedom ter vsem ostalim, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani in z nami delili žalost in bolečino. hvala za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in materialno pomoč. iskrena in 
velika hvala doktorju Nikolaju Benedičiču za nesebično pomoč v boju z 
njegovo boleznijo v zadnjih letih. Zahvaljujemo se kolektivu doma tisje 
za nego in pomoč na domu, patronažni sestri tini ter zaposlenim v 
bolnišnici trbovlje, za vse kar so storili zanj v zadnjem mesecu njegove ga 
življenja. iskrena hvala župnikoma Benotu lavrihu in Janezu kvaterniku 
za prelepo opravljen obred ter Andreji štuhec za poslovilni govor. hvala 
pogrebni službi kSP litija in hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

vsi njegovi

Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pustila le lepe spomine.     
 

ZAHVALA
Zapustila nas je draga teta

JOŽEFA JOGER
iz laz pri vačah

7.3.1928 – 23.4.2018

iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče ter svete maše. hvala g. župniku 
ivanu trnovcu za obiske na domu in opravljen pogrebni obred, MoPZ 
GeOSS, trobentaču in govorniku g. karlu Jurjevcu. hvala tudi osebju 
doma tisje za nego v zadnjih mesecih njenega življenja.
Posebno se zahvaljujemo domačim pogrebcem in sosedom za pomoč 
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

vsi njeni

Dobrota tvojih rok ne mine,
čas ohranja nam spomine
in hvaležna misel nate.

ZAHVALA
ob boleči in prezgodnji izgubi žene in matere

MARTINE VRTAČNIK
iz vač

17.12.1972 – 31.5.2018

vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v teh žalostnih in predvsem 
težkih trenutkih stali ob strani ter nam pomagali lajšati bolečino se 
iskreno in iz srca zahvaljujemo. hvaležni smo vam za vso nesebično 
pomoč in lepe besede, ki bodo vedno ostale v naših srcih. hvala 
za vse darove, cvetje in sveče. Posebne zahvale gredo moravškemu 
župniku za prelep obred, Zvonetu kolencu za lep in nežno povedan 
govor ter kSP litija za vse storitve. 
vsem, ki ste pripomogli, da je bila njena zadnja pot kar se da mirna 
in spokojna pa iz srca hvala.

Žalujoči: mož Marjan, sinova david in Žan ter hči karmen

Sodelavcu in športnemu kolegu Rajku Kneževiću v spomin
Zadnja kaplja se je prelila čez rob in končalo se je tvoje življenje, naš dolgoletni sodelavec in kolega, rajko Knežević. 
Vedeli smo, da si bolan, a vedeli smo tudi to, da znaš biti trmast in vztrajen, zato nas je vest o tem, da si za vedno odšel, 
slaba 2 meseca pred svojim 80. letom, pretresla. Oživeli so spomini in nas ponesli daleč nazaj, v dni, ko smo skupaj 
mladi in zagnani vzgajali generacije učencev, se ob njih tudi sami učili in se starali, pa vendar nikoli zares verjeli, da bo 
ta čas minil, nekoč, tako kot sedaj zate, za vedno.
Tvoja pot do profesorja športne vzgoje je bila vse prej kot preprosta. Bil si vojna sirota, ki ni poznala topline doma, a ven-
dar ti je uspelo z nekaj sreče iz rodne vasi Kneževiči v Bosni in kasneje iz Vojvodine, priti na delavno akcijo v Slovenijo, 

kjer so opazili tvoj talent, igranje nogometa. Seveda tudi šolanje na športni šoli in kasneje fakulteti, ni bilo enostavno. Preživljal si se v 
glavnem sam, največ kot trener mladih nogometnih upov in mnogo noči prespal na blazinah v telovadnici, kjer si treniral.
Po diplomi si začel poučevati v Šmartnem. Tu si spoznal svojo ljubezen Mojco, se poročil in ustvaril družino. Potem se je tvoje pedagoško 
delo nadaljevalo v Litiji na stari šoli Dušana Kvedra, brez pravih pogojev za delo in prav dobro se spominjam navdušenja vseh nas ob selitvi 
na novo graško šolo, sedanjo OŠ Gradec, z vsem konfortom, ki ga do tedaj nismo poznali.
Leta našega skupnega poučevanja so v vseh nas pustila lepe in manj lepe spomine, ki jih obujamo na naših srečanjih tudi sedaj, ko smo 
daleč od šolskega živžava, ki pa v naših srcih ni nikoli zamrl. Mnogokrat smo, morda tudi po krivici, razpravljali, kako je vam telovadcem 
fino, ker je večina otrok k telovadbi rada prihajala, posebno fantje, saj so vedeli, da jih čaka nogomet, ki je do konca ostal tvoja športna 
ljubezen. Tudi izven šole, v svojem prostem času si se razdajal za nogomet, kjer si dolga leta deloval in bil trener v NK Litija.
S svojimi učenci, kot tudi z nogometnimi prijatelji v klubu, kot so mi povedali, si imel sproščen, vendar korekten in spoštljiv odnos, enako 
tudi do nas, svojih sodelavcev v šoli in za vedno mi je ostal v ušesih tvoj pozdrav, ko si prišel v zbornico ali kasneje na naša srečanja: 
“Lepe moje, kako ste?“ Moram reči, da sedaj, ob tvojem slovesu ne prav dobro, saj smo znova pred dejstvom, da življenje sploh ni tisto, 
kar se zdi, je le korak na poti k večnosti, kamor si odšel. Nam pa ostajajo nate in na naša druženja le spomini, v katerih boš ostal še dolgo 
z nami, dragi kolega Rajko, kajti spomini so edino kar ostane nad vsem, je edina luč, ki ne ugasne. 

V imenu tvojih sodelavcev in prijateljev v NK Litija, Iva SLABE
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tOm AŠIČ KOVAČ In tInA KRIStInA GOdEC SREBRnA 
nA dRžAVnEm pRVEnStVu

judOIStI S pOLAGAnjEm pASOV uSpEŠnO  
zAKLjuČILI ŠOLSKO LEtO

Konec šolskega leta je pred vrati, prav tako pa se sezona zaključuje tudi za judoiste Judo kluba 
Litija. Ponosno lahko rečemo, da je za nami zelo uspešno prvo leto delovanja judo kluba v Liti-
ji, tako po številu članov kot tudi prvih 
uspešnih nastopih in dosežkih na Pokal-
nih in Državnih tekmovanjih. Celoletni 
trud na treningih so sklenili z izpitom za 
napredovanje po pasovih, ki se je odvi-
jal v torek, 12.6.2018 v Športni dvorani 
Litija, kjer so kandidati pred komisijo 
pokazali padce, mete, končne prijeme 
in teoretično znanje. Vseh 13 prijavlje-
nih judoistov je uspešno položilo višji 
pas, kar priča o dobrem delu vodstva in 
trenerjev kluba. Izpite je vodil g. Milan 
Kunčić, diplome pa je podelil ravnatelj 
Osnovne šole Litija, Peter Strle, nek-
danje uspešen judoist in športnik, ki s 
svojim znanjem in izkušnjami dobro vpliva na razvoj otrok. Ob zaključku so bili vsi člani in njihove 
družine vabljeni tudi na piknik, kjer so se ob dobri hrani in druženju lahko udeležili tudi raznih 
športnih iger. Sedaj je sezona zaključena do naslednjih poletnih priprav v Izoli. Nova barva okrog 
pasu otrok je prinesla velike nasmeške na njihovih obrazih in novo motivacijo za nadaljevanje vse 
do mojstrskega pasu.  Katarina KUMER

zA zAKLjuČEK SEzOnE SmO pOLAGALI  
VIŠJE PASOVE

 nOGOmEtnI tuRnIR - zAGREB 2018

15. dRžAVnO pRVEnStVO V tRAdICIOnALnEm 
KARATEJU 2018

ŽENSKI ROKOMET

NAJMLAJŠE ROKOMETAŠICE IN ROKOMETAŠI  
nA ROKOmEtnEm tABORu V pACuGu

Ob zaključku tekmovalne sezone je nogometni klub že sedmič zapored izvedel 
nogometni tabor 2018 za nogometaše od 8 do 13 let. Tabor je potekal od 22.06. 
do 25.06.2018 na prostoru Š.D. Jevnica in se ga je udeležilo 30 otrok. Vsi trenin-
gi so potekali pod strokovnim vodstvom naših trenerjev na vseh igriščih športne-
ga parka. Poleg treningov nogometa so otroci odšli tudi na bowling v Domžale, 
se preizkusili v orientacijskem tekmovanju trojk in izvedli turnir trojk malega 

nogometa. Tabor smo zaključili v ponedeljek 25.6.2018 z tekmami staršiotroci, podelili medalje 
in praktične nagrade in na koncu organizirali piknik za vse prisotne.
Za uspelo organizacijo tabora gre zahvala NK Jevnica na čelu z novim predsednikom, ki je od jutra 
do večera bil v veliko pomoč, PGD Jevnica za postavitev in uporabo šotora, in posojo klopi in miz, 
KS Jevnica za uporabo dvorane, Kotlarstvu Godec za nakup medalj, mesarstvu Godec ter vsem 
trenerjem in mladincem za pomoč pri vsakodnevnih opravilih. 
Za organizacijo in izvedbo tabora sta kot vodja Tomi Grgić in pomočnik Pust Matic poskrbela, da 
je vse potekalo po začrtanem planu. Hvala tudi vsem staršem, ki so nam zaupali svoje otroke in 
pomagali pri izvedbi.  za NK Jevnica Marjan MEDVED  Medo

TENIS KLUB AS

Še en velik uspeh naših igralcev! Na Držav-
nem članskem prvenstvu v Portorožu sta tom 
ašič Kovač in tina Kristina godec odlično 
nastopila in sta se 
oba uvrstila v fina-
le, kjer jima je za 
las ušel naslov dr-
žavnega prvaka in 
sta osvojila odlično 
drugo mesto in na-
slov podprvaka v 
članski konkurenci! 
Odličen rezultat ju 
je ponesel v sam 
vrh slovenske članske teniške lestvice, kjer so 
pred njima le na ATP in WTA uvrščeni slovenski 
igralci. Čestitamo!
V Celju so se pomerili dečki do 14 let, znova 
odličen je bil jaka tomažin, ki se je uvrstil v 
polfinale in osvojil 3. mesto. Dekleta do 14 let 
so nastopila v Velenje in odlična je bila rina 
grošelj, ki se je uvrstila v polfinale in tudi ona 
osvojila 3. mesto. grošelj rina je teden dni 
kasneje v Ljubljani nastopila uspešno tudi med 
starejšimi dekleti, v kategoriji do 16 let, kjer se 
je uvrstila v četrtfinale. V Velenju je v kategoriji 
do 18 let nastopila Laura Cerovšek in zaključi-
la prav tako v četrtfinalu, pri fantih pa je nasto-
pil Vodnik Luka in žal izgubil v prvem krogu. 
Vodnik Luka je kasneje nastopil na turnirju do 
18 let še v Šentjurju, kjer mu je malo manjkalo 
za uvrstitev v drugi krog, saj je tesno izgubil v 
tretjem nizu.
Na mednarodnih turnirjih velja tokrat izposta-

viti velik uspeh 10letnega Žiga Šeška, ki je na 
svetovnem prvenstvu do 10 let (Smrikva Bowl) 
ugnal vso konkurenco do polfinala in ta kon-
kurenca je bila res močna, saj nastopajo na 
tem turnirju le najboljši igralci v tej starostni 
kategoriji iz vsake države. V prvem krogu je 
Žiga premagal predstavnika Hrvaške, v drugem 
igralca iz Avstralije, v četrtfinalu igralca iz Itali-
je, v polfinalu pa je tesno izgubil od nemškega 
predstavnika. Čestitamo !
Znova je odličen rezultat na Futures turnirju v 
Bergamu, Italija, dosegel nik razboršek, ki se 
je uvrstil v fi-
nale in osvojil 
2. mesto. Novo 
turnirsko zma-
go mu je s 6:4 
6:3 preprečil 
italijan Belotti 
Ricardo, a je 
osvojitev drugega mesta vseeno odličen rezul-
tat in potrdite dobre forme za Nika Razborška. 
Vse ljubitelje tenisa že sedaj vabimo v začet-
ku avgusta v portorož na Challenger turnir, 
kjer bo s posebnim povabilom Teniške zveze 
Slovenije, ki si ga je Nik priboril potem, kot je 
popeljal slovensko teniško reprezentanco do 
pomemben zmage v Davis cup pokalu, nik 
razboršek nastopil v glavnem turnirju! Tek-
ma bo 6. ali 7. avgusta v večernih urah – točno 
vas bomo obvestili na naši facebook strani in 
na naši spletni strani in seveda pričakujemo 
polne tribune navijačev! torej avgusta vsi v 
portorož na nikovo tekmo! 

Pomladanski del sezone je za 
nami, s pogledom nazaj smo lah-

ko zadovoljni, saj smo nanizali kar nekaj lepih 
rezultatov. Uspešni so tako naši starejši člani, 
kot tudi mlajše generacije in veselimo se že no-
vih tekmovanj in izzivov.
Za zaključek sezone je tradicija, da izpilimo in 
nadgradimo tudi znanje v taekwondo tehniki, 
kar je navsezadnje podlaga tudi za borbeno 
tehniko. Pri taekwondo tehniki je poudarek na 
motoriki, orientaciji in natančnosti, poleg tega 
pa so zelo pomembne 
tudi vrednote, kot so 
vljudnost, poštenje in 
vztrajnost. Pri polaga-
nju za višji pas morajo 
kandidati osvojiti dolo-
čene veščine, poznava-
nje osnovnih udarcev, 
napadov, samoobram-
be in forme (poomsae). 
Poomsae je način ta-
ekwondo učenja, ki 
vsebuje niz napadov in 
obrambe proti navide-
znemu sovražniku. Vad-
ba poomsae pomaga pri izboljšanju dihalne 
tehnike, fleksibilnosti, moči in ravnovesja. 
Poomsae pomaga starejšim ali fizično šibkim 
razvijati neuklonljiv duh in samozaupanje, kar 
posledično pripelje do sposobnosti za samoo-
brambo. Osnovna pravila za poomsae so: 
1. Začetna točka posamezne poomsae je tudi 
njena končna točka. 
2. Telo in gibanje udov mora biti v pravilni drži 
v pravilni smeri. 
3. Pravilno je potrebno uporabiti moč: tekoča 
in gibljiva in gibe: hitri in odsekani. 

4. Usklajuj različne hitrosti udarcev. 
5. Ne troši energije po nepotrebnem. 
6. Zavedaj se središča ravnotežja ter skrbno 
izbiraj gibe nog in rok. 
7. Nauči se kontrolirati dihanje, in ko zakričiš 
naredi to v kratkem, odsekanem kriku. 
8. Nauči se namen vsakega giba in vedno treni-
raj tako, kot da si v resnični borbi. 
9. Poomsae treniraj vsaki dan, da postane tvo-
je telo čvrsto, ti pa dosleden. 
10. Prakticiraj eno poom sae za drugo in napre duj 

šele, ko popolno-
ma obvladaš pred-
hodno poomsae.
Ob stalnem tre-
ningu in z zave-
stnim izvajanjem 
teh disciplin naj 
bi taekwondoist 
izobraževal tudi 
svoj duh, pri če-
mer gre za deset 
ciljev, ki jih želi 
pri tem doseči. To 
so: vljudnost, po-
štenje, vztrajnost, 

potrpljenje, samodisciplina, nepremagljivost, 
fair play, moralna in etična drža in izobraževa-
nje v taekwondoju, človečnost, koncentracija.
Tokrat nas je napredovalo do višjega pasu 27 
članov kluba, najmlajši so pridobili prvo črtico 
na svojem belem, začetniškem pasu, najsta-
rejši oziroma najizkušenejši pa črno črtico na 
rdečem pasu. Sedaj je v klubu že kar precej 
kandidatov, ki čakamo priložnost za polaganje 
črnega pasu, ki predstavlja pomembno stopnja 
in velik izziv za vsakega taekwondoista. 

Eva ŠTANGAR

V soboto, 2. junija. 2018 
smo se udeležili med-

narodnega nogometnega turnirja veteranov 
v Zagrebu. Na turnir so nas povabili veterani 
društva Pajdaši iz Zagreba, s katerimi se sre-
čujemo že vrsto let. Na povabilo smo se člani 
društva Rekreativci 77 z veseljem odzvali. Se-
stavili smo dve ekipi, katere so imele podpo-
ro naših navijačic. Tokrat so se turnirja udeležili tudi veterani NK Mladost Buzin. Na njihovem 

igrišču na umetni travi se je odvijal 
turnir. Vsaka ekipa je odigrala tri tek-
me, zato smo bili na koncu turnirja 
vsi utrujeni. 

Sledilo je družabno srečanje ob dobri hrani in prijetni glas-
bi. Ob druženju smo si izmenjavali lepe spomine na prete-
kla leta in se dogovorili, da se prihodnje leto vidimo v Litiji. 

Dušan JOVANOVIČ

V soboto 9.6.2018 je v Ilirski Bi-
strici potekalo 15. državno pr-

venstvo v tradicionalnem karateju. Nastopilo 
je 219 karatek iz 15 klubov, ki so opravile 531 
nastopov. Med klubi je znova osvojil pokal KK 
MiKi, sledita mu KK Grade in KK Oldersi, Ka-
rate klub Kensei pa je pristal na petem mestu 
z odličnimi rezultati. Naš klub je na državnem 
prvenstvu zastopalo 15 tekmovalcev, ki so se 
odlično odrezali in skupno dosegli 15 odličji:

 Matic Šifrer 1. mesto v disciplini fukugo,
 Matic Šifrer 2. mesto kata,
 Matic Šifrer 3. mesto borba kogo kumite,
  Dominik Sladič 1. mesto borba kihon ippon 

kumite,
 Dominik Sladič 1. mesto kata,
  Zala Žirovnik 3. mesto borba kihon ippon 

kumite,

 Lea Balta 3. mesto kata, 
 Rok Požun 3. mesto borba jiyu kumite,
  Mila Štimec 2. mesto borba jiyu ippon 

kumite, 
  Jernej Sladič 1. mesto borba kihon ippon 

kumite,
 Jernej Sladič 1. mesto kata,
  Dejan Stamatovski 3. mesto borba kihon 

ippon kumite,
 Dejan Stamatovski 3. mesto kata,
 Pia Utenkar 2. mesto kogo kumite,
 Tjaž Zidar 3. mesto borba jiyu ippon kumite,
  tekmovali so pa tudi Žan Podlogar, Nina 

Požun, Damjan Šifrer, Tilen Šifrer in Verbajs 
Neža.

Čestitke vsem tekmovalcem. 
Prav tako pa je v soboto, v Litiji, potekal Litijski 

tek 2018, na katerem so naš Klub KK Kensei 
uspešno zastopali Martina Utenkar, Marinka 
Lenart, Edvard Schumet in Marjan Požun. Med 
skupno 12. ekipami tekmovalcev so prišli do 
dobrega rezultata. Čestitke!  KK Kensei

Konec junija se je uspešna rokometna sezona 
zaključila tudi za naše najmlajše športnike. Kot 
že nekaj let so se tudi letos naše rokometašice 
in rokometaši pridružili rokometašicam in ro-
kometašem RD Herz Šmartno na rokometnem 
taboru v Pacugu, ki je pote-
kal od sobote 30.6. do srede 
4.7.2018.
Že prvi dan smo otroke raz-
delili v devet ekip po sedem 
ali osem članov. Ekipe so se 
med sa bo pomerile v raznih 
aktivnostih. Starejši so se 
pomerili v rokometu, hokeju 
in nogometu, medtem ko so 
se mlajši pomerili v rokome-
tu, igri med dvema ognjema 
in štafetnih igrah. Ekipe so 
se pomerile tudi v kvizu in 
karaokah.
Ker velja pregovor, rana ura zlata ura, smo 
vstajali ob sedmih zjutraj in se še pred zajtr-
kom udeležili jutranje telovadbe. V popoldnevu 
smo si krajšali čas na plaži, kjer so se otroci po 
morju lahko zapeljali tudi s kanujem ali supom. 
Poleg kviza in karaok, smo dva večera začini-
li tudi s tombolo in srečelovom, kjer so otroci 
lahko dobili lepe nagrade. Da pa se dan ni pre-

hitro zaključil smo si ogledali večerno tekmo 
SP v nogometu.
Ker pa je vsega lepega enkrat konec, smo v 
sredo po popoldanski malici odšli na avtobus 
in se vrnili domov. Več utrinkov in slik z leto-

šnjega tabora si lahko ogledate na facebook 
strani ŽRD Litija in na strani RD Herz Šmartna. 
Zdaj so na vrsti počitnice. Mini rokometašice 
in mini rokometaši bodo s treningi v novi sezo-
ni začeli prvi teden septembra. Pišite nam na 
info@zrdlitija.si, kaj vas zanima, da se boste 
jeseni lažje odločili za vključitev vaše deklice v 
našo zdravo rokometno druščino.

Katjuša PONEBŠEK
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Javno glasilo OBČAN
javno glasilo oBčan je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

izdajatelj: Tiskarna ACO  Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/8983843 

• glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

Naklada 5850 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

7. ČRKA 
ABECEDE

GORSKI 
TRAVNIK, 

ROVT

JEZIK 
ČRNCEV 
BANTU

ZADNJA 
AVSTRIJSKA 
CESARICA

ZEMELJSKI 
PLIN

PONOVNA 
NAMESTITEV 

VOJSKE

NADALJE
VANJE 
GESLA

IZDELEK 
IZ ULITE 
KOVINE

BLAZINA 
PRI  

JUDU

PARTSKI 
KRALJ

PEVKA  
DIMITROV

SKA

JANEŽ 
LATINSKO

REKA V 
MÜNCHNU

POKOJNI 
AMERIŠKI 
BOKSAR 

(MUHAMED)

LEPO 
VEDENJE

LUKA 
AŽMAN

LUMP, 
KANALJA

LJUBITELJ 
VSEGA 

RUSKEGA

ITALIJANSKO 
IME ZA 
SPLIT

8. ČRKA 
ABECEDE

STARO 
GRŠKO 
MESTO

POLDE 
ROJŠEK

SVETLI
KA JOČA 
TKANINA

POLIAMIDNO 
VLAKNO

TROJA

KRATEK 
ZAVRNILNI 
ODGOVOR

IZ MATIČNE 
GA OSEB KA NA
S TAL OSEBEK

SARAJEVO

POMLADAN
SKI MESEC

GLAVNI 
ŠTEVNIK

FRANCOSKI 
SKLADATELJ 

(ERIK)

POGREŠKA

ŠIME 
IVANČIČ

MESTO V 
ITALIJI

ROMUNSKA 
ATLETINJA 
SKAKALKA 
(ASTAFEI)

ZVONE 
TORKAR

BREZ 
GLASU

KAREL 
DESTOVNIK

UTEŽNA ENOTA OTOK V 
TUAMOTUPRITOK 

SAVE PRI 
MEDVODAH

MUSLIMAN. 
POZIV K MOLITVI

NORVEŠKI 
JEZIKOSL

OVEC  
(IVAR)

EDEN OD 
PRSTOV AMERIŠKI 

OTOK V 
ALEUTIHKATERI

KRALJEVO 
PREBIVA

LIŠČE

POLJSKI 
KRALJ V 14. 
STOLETJU

ŠABAC

SKANDI
NAVSKI 
DROBIŽ

ŠIKANA, 
NAGAJANJE

VANADIJ

NADALJE
VANJE 
GESLA

IME 
SMUČARKE 

DREV

ARABSKI 
ŽREBEC

Izžrebanci križanke iz meseca junija 2018, ki bodo prejeli 
BON za veliko pizzo. Bon za pizzo bodo prejeli v Tiskarni 
ACO v Litiji.

1. Nada Okrogar, Klanec 3, Gabrovka
2. Jože Zalar, Graška cesta 60b, Litija
3. Slavi Hvala, Sava 42, Sava

Težje besede:  EPIDAVER, AZAN, KORM, SATIE, 
ANAA, LISTER

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

nagradna križanka sestavil: jože Vizlar številka: 212

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2018 na naslov ured  ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli BON za 
striženje v znesku 10 EUR. Bon za striženje bodo prejeli 
v Tiskarni ACO v Litiji.

KUpim razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, čelade, sablje, uni-
forme, stare razglednice, kipce, 
slike, nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, ki jih 
morda ne potrebujete več.

 051 740 430

MALI OGLASI

na Kmetiji Šraj imamo 
naproDaj rjaVe KoKoŠi 
nesnice v začetku nesnosti, 
cepljene proti osmim boleznim, 
so mirne narave in navajene na 
ljudi. Nudimo tudi brezplačno 
dostavo v Litijo in po dogovoru na 
dom. Naročila in informacije: 

031 751 675
Kmetija Šraj, Poljčane.Sečnja in  

sPravilo lesa
Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.  

Les tudi odkupujemo in izdelujemo 
gozdne poti. Po dogovoru možen 

tudi odkup na panju.

goZdarstvo primož žunter s.p.
Mala sela 5b, 1252 Vače,  

gsm: 041 244 274
zunterprimoz@gmail.com

nePReMIčnIne
proDamo starejšo družinsko hišo v neokr-
njeni naravi 10 minut iz Litije v naselju Gozd 
 Reka. Centralna je na drva. Hiša je potreb-
na nekoliko osvežitve in delne obnove. Takoj 
vseljiva. Velikost parcele okrog 9.000 m2, od 
tega 2.000 m2 zazidljive. Info: 041 950 668

nOČ zA duŠO V OGLARSKI dEžELI 
V Oglarski deželi na 
Dolah pri Litiji smo se v 
soboto, 16. junija 2018, 
zbrali na prvi prireditvi 

NOČ ZA DUŠO. Gostila nas je domači-
ja Brinovec. Noč kulture so snovali pe-
snik in pisatelj Veno Taufer, pesnica, 
pisateljica in slikarka Marina Bahovec, 
pesnice in likovnice društva LILA; Joža 
Ocepek, Gabrijela Hauptman, Marija 
Smolej in Jelka Jantol, slikar domačin 
Tone Sveršina, pevci ljudskih pesmi, 
kitarist Matej Glinšek, revirni gozdar 
Jože Prah, Neža in Miha Brinovec ter 
moderatorka Dunja Guček. Podžupa-
nja Lijana Lovše je prižgala oglarsko 
kopo, ob kateri se je zbrala vesela družbo, ki je vstrajala vse do zgodnjega jutra. Bila je čarobna 
noč, prežeta z lepoto, s kulturo, z dobro energijo in s posebnim vzdušjem. Vsem snovalcem in 
obiskovalcem kličemo: Hvala in nasvidenje na 2. Noči za dušo v Oglarski deželi !

mALI nOGOmEt V OGLARSKI dEžELI 
Oglarska dežela Dole pri Litiji ni le tradicija in kulturna dediščina, naklonjeni smo tudi športu. 
Jeseni tradicionalno povabimo kolesarje na Kolesarski vzpon iz treh občin; Litije, Trebnjega in 

Radeč, pozimi vas vabimo 
na smučišče Dole pri Litiji, 
pomladi pripravimo Pohod 
po oglarski poti, poleti pa 
Oglarsko deželo zavzame-
jo igralci malega nogome-
ta.

V soboto, 30. junija 2018, 
se je zbralo šest gostujo-
čih in ena domača ekipa. 
Vse je šlo po sreči, nihče 
ni utrpel nobene resne po-
škodbe, odličnega sodnika 
smo imeli in nogometaši 
so dali vse od sebe. Na 
koncu smo najboljšim po-
delili še pokale in si oblju-
bili, da se naslednje leto 
spet dobimo.

PRIHAJA FESTIVAL F52!
Festival F52 bo 31.8. in 1.9. 2018 že peto leto zapored vsem sestradanim dobre 
glasbe ali prepotrebnega odklopa iz vsakdana odprl vrata gradu ponoviče. Fe-
stival bo v svojih dveh dneh na oder pripeljal dve skupini, ki so zaznamovale slo-
vensko glasbeno sceno in si tako prislužile mesto zvezde večera na letošnji izvedbi 

festivala. V petek, 31.8. 2018, bodo to mi2, ki so se iz Rogatca povzpeli na vse omembe vredne 
radijske postaje v Sloveniji. Družbo jim bodo delali Cosmo Daivat, Chainbrake, magrateja in 
the muci experience. Po neprespani noči pa v soboto, 1.9. 2018, na oder F52 priletijo Leteči 
PotePuhi, ki so na biciklu in z bluesom segli tudi dlje od devete vasi. Na ritmih sobotnega 
večera se nam bodo pridružili tudi skupina Brest z Vesno Zornik, insider, Kxx in še trenut

no imenovana bo-
nus skupina, ka-
tere pravo ime naj 
zaenkrat ostane 
še presenečenje. 
Tudi znameniti ho-
tel z milijoni zvezd 
smo nadgradili z 
še dodatno zvez-
do, s seboj imejte 
le šotor in name-
stitev je zagoto-
vljena. Vsekakor 
je samoumevno, 
da smo pomislili 
na hrano in pijačo. 
Na poti do popol-
ne brezskrbnosti 
nam je pretekla 
leta stalo le vre-
me. To nas ne bo 
več presenetilo, 
saj bo letos ves 
čas na voljo ogro-
men šotor, ki bo 
v primeru dežja 
pod streho skril 
vse nastopajoče 
in obiskovalce. Ne 
zamudite zadnje-
ga vikenda v avgu-
stu na Gradu Po-
noviče. Karte za 
festival so že na 
voljo v predpro-
daji na prodajnih 
mestih Eventima 
in v spletni proda-
ji. Vabljeni!

Medgeneracijsko 
društvo Litija

gsm: 041 827 362

ZapoSLimo CnC operaterja
na liniji za izdelavo lesenih konstrukcij.

Lokacija zaposlitve: Selo pri Ihanu. Tesarstvo Kregar, 
Martin Kregar s.p., tel.: 041 332 088



KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30
SOBOTA: 7.00-13.00

Tel.: 01 896 32 36  TC Supermarket PC Šmartno  Tel.: 01 896 32 48
DEL. ČAS:  PON.-PET.: 7.30-20.00

SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

DEL. ČAS:  PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

EDAMEC
4,99 €/kg

OGLJE Uvoz 3 kg
2,49 €

* cena velja ob paletnem odjemu, z upoštevano člansko boniteto

CVETAL 1 L
3,90 €

TUNA RIO MARE  4/1 
4,69 €

ČISTILO AJAX  1 L 
1,69 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

DASH - tekoči  1,75 L
5,99 €

ECO ORGANIK 10 kg
7,59 €

MILKA LEŠNIK 270 g
2,29 €

LENOR 930 ml
1,99 €

BALIRNA FOLIJA 750 
TAURUS  76,81 €*

LINO LADA 350 g
1,99 €

OGLJE Dole 3 kg
3,99 €

BALIRNA FOLIJA 750
TENOSPIN  78,65 €*

BIOKILL RAZPR.  500 ml
3,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

nApOVEdnIK dOGOdKOV 

Vsak ponedeljek, 17.00 do 20.00 
DRUŽABNI PONEDELJEK: Igranje družabnih iger. MC Litija. 

Sreda, 25. 7. 2018, 10.30 do 12.00 
PRAVLJIČNE, USTVARJALNE IN IGRALNE URICE. Knjižnica Litija. 

Vsak petek, do 24. 8. 2018, 18.00 do 20.00 
DRUŽABNI PETKOVI VEČERI. MC Litija. 

Petek, 27. 7. 2018, 18.00 
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA. MC Litija. 

Torek, 14. 8. 2018, 17.00 
OGLARSKA DEŽELA 2018: Slavnostni prižig oglarske kope, otvoritev 
razstave »Gozd je kultura«. Dole pri Litiji. 

Od srede do sobote, 15. 8. 2018 do 18. 8. 2018 
OGLARSKA DEŽELA 2018: Večerno druženje ob oglarski kopi. Dole pri 
Litiji. 

Sobota, 18. 8. 2018, od 14.00 dalje 
OGLARSKA DEŽELA 2018: DAN OGLARSKE DEŽELE. »Doživetja 
Oglarske dežele«, »Okusi Oglarske dežele«, »Življenje in delo v Oglarski 
deželi«, od 20.00 dalje gasilska veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi 
barabami. Športno igrišče pri šoli na Dolah pri Litiji. 

Ponedeljek do petek, 20. 8. do 24. 8. 2018, 16.00 do 20.00 
POLETNA PROGRAMERSKA ŠOLA. MC Litija. 

Četrtek, 23. 8. 2018, 20.00 
FEStIVAL SLOVO pOLEtju: GLASBEnA EKStAzA - PERPETUUM 
JAZZILE. Valvazorjev trg v Litiji. V primeru slabega vremena v športni 
dvorani Litija. 

Petek, 24. 8. 2018, 20.00 
FEStIVAL SLOVO pOLEtju: PLESNA FANTAZIJA - POLETJE V 
ŠKOLJKI OB SAVI. Plesni večer z društvom NLP Litija, Plesnim klubom 
BOLERO in Plesnim klubom ARTIFEX. Valvazorjev trg v Litiji. V primeru 
slabega vremena v športni dvorani Litija. 

Ponedeljek do sreda, 27. 8. do 29. 8. 2018, 17.00 do 20.00 
BOBnARSKA dELAVnICA. MC Litija 

 
Podatke zbira: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, 01 8963 458, obcina.litija@litija.si 
 

 

 
 

 

(Nadaljevanje s 1. strani)

ŠAMPIONKE SO … VILA, ŠOJA, FRAJLA IN ZIMA
Izvedena razstava pa ni bila le praznovanje Dneva državnosti, ampak tudi priložnost, da gove-
dorejci iz zasavske regije pokažejo in dokažejo, kaj zmorejo narediti skupaj, kako pomembna 
je zasavska regija za kmetijstvo in govedorejo in 
navsezadnje, koliko so kljub težkim pridelovalnim 
razmeram sposobni narediti. Po več kot dvajsetih 
letih, kar je minilo od zadnje takšne prireditve, so se 
združile vse službe in inštitucije, ki delujejo na tem 
območju. Vsekakor ni uspehov brez predanih rejcev 
in rejk, ki kljub vsemu vztrajajo in sledijo svojim 
ciljem. Na tem mestu moramo poudariti tudi neiz-
merno težo mladih govedorejcev, ki so vložili veliko 
dela v pripravo živali. Od tega je bilo osem koordi-
natorjev, ki so poskrbeli za pravilno pripravo živali 
(vodenje, striženje). Ti so v preteklih letih opravili 
tudi mednarodno šolo mladih rejcev.
Za pripravo obsežne regijske razstave je bil zadol-
žen pripravljalni odbor, katerega predsednik je bil 
Franci Firm, strokovni vodja pa Rafko Rokavec. So-
delovalo je 41 rejcev z 70 najlepšimi odbranimi ži-
valmi. Med temi je bilo sedem telic in 12 krav rjave pasme, tri krave cikaste pasme, šest telic in 
16 krav lisaste pasme ter osem telic in 18 krav črnobele pasme. 

Prireditev sta po-
vezovala strokov-
ni vodja razstave, 
Rafko Rokavec in 
mag. Sonja Zidar 
Urbanija, kme-
tijska svetovalka 
pri KGZS – Zavo-
du Ljubljana na 
izpostavi Litija. 

Pred prihodom posamezne skupine živali, sta pozornost številčne publike prevzela otroka, ki sta v 
paru vodila telička in predstavila znamenitosti kraja. Vseh dvanajst parov otrok se je na razstavo 
temeljito pripravilo in pridno vadilo skupaj s svojimi telički.
Nato se je ocenjevanje pričelo. Za zače-
tek se je povezovalcema v areni pridružil 
Matija Rigler iz KGZS – Zavoda Ljubljana, 
ki je ocenjeval telice in krave rjave pa-
sme. Med telicami rjave pasme je zma-
gala Seva, rejca Dežman Bogomirja iz 
Kandrš pri Vačah. Glavni lovoriki za prvi 
mesti pri mlajših in starejših kravah rjave 
pasme sta osvojili kravi Figa in Vila, rejca 
Vidic Ludvika iz Podroj v občini Šmart
no pri Litiji. Slednja je osvojila tudi naziv 
šampionke in krave z najlepšim vimenom. 
Za ocenjevanje cikaste pasme je bil za-
dolžen Igor Stanonik iz kranjskega KGZ. 
Naziv najlepše cike je osvojila krava Ber-
ta. Njen rejec je Jože Kreže iz Podkraja v 
občini Hrastnik. 
Tretji ocenjevalec, mag. Jože Smolinger iz ptujskega KGZ, je bil razsodnik za lisasto pasmo. Med 
telicami je za najlepšo izbral Katjušo, rejca Tomaža Klinca, Vine, Zagorje ob Savi. Rejec Franc Tre-

bušak iz Čemšenika se je veselil zvoncev, 
ki sta jih osvojili kravi, obe poimenova-
ni Šoja. Poleg tega je bila starejša krava 
Šoja razglašena za šampionko lisaste pa-
sme. Naziv 'krava z najlepšim vimenom' 
med lisastimi si je prislužila Leni, rejke 
Biaggio Jane iz Slivne pri Vačah. 
Med nami je bil tudi gost Meinhard Hu-
ber, ki pa je ocenjeval najbolj številčno 
skupino črnobelih. Telica Kočna, rejca 
Marjana Verbajsa iz Vintarjevca, Šmar-
tno pri Litiji, je bila v skupini najlepša. 
Med skupino starejših črnobelih krav je 
zmagala Dika, rejca Vinka Bučarja, iz Ce-
rovice, Šmartno pri Litji. Prvesnica Zima 
in mlajša krava Frajla iz kmetije Firm sta 
posegli po prvih nagradah. Prav tako je 

Frajla postala šampionka črnobelih. 
Za konec so vsi sodniki združili moči 
pri ocenjevanju najlepšega vimena 
in so bili soglasni, da si naziv 'šam-
pionka vimena' zasluži krava Zima, 
rejca Francija Firma iz Podšentjurja 
pri Litiji. 
Avstrijski sodnik, Meinhard Hubert, 
je za konec dejal, da to ni bila samo 
razstava govedi, temveč pravo praz
novanje, s čimer si je zaslužil bučen 
aplavz. 
Za posladek so se predstavili tudi 
rejci konj. Tako smo si lahko ogledali 
predstavnika slovenske hladnokrvne 
pasme žrebca Odin Vulkana in ple-
mensko kobilo Bistro. Na prizorišču 
sta se jima pridružila plemenska ko-
bila pasme haflinger Falena z žrebičkom Nitro Nikolajem. 
Prireditev je obiskalo veliko število obiskovalcev, ki so se med prireditvijo lahko posladkali z 

dobrotami, ki so jih pripravile gospodinje 
sodelujočih rejcev. Mnogi so se ustavili 
tudi ob stojnicah, kjer so svoje dobrote 
ponudile kmečke žene ter kmetije z me-
snimi in mlečnimi izdelki. Na stojnicah so 
se predstavili tudi nekateri sponzorji pri-
reditve. Obiskovalci so se lahko prepustili 
tudi mojstroma kulinaričnega razvajanja, 
Petru in Jakobu Indiharju iz ljubljanskega 
KGZ, ki sta pripravila degustacijo zorene 
govedine. 

Karmen SKALIČ Holešek, 
KGZS – Zavod Ljubljana

ŠAMPIONKA RAZSTAVE ČB pasme je postala krava FRAJLA, 
rejca Firm Franca iz Podšentjurja. Zvonec ji je pripel župan 
občine gostiteljice razstave Franci Rokavec.

Poleg strokovnega povezovalca Rokavec Rafka, je 
prireditev povezovala mag. Sonja Zidar Urbanija, 
kmetijska svetovalka, KGZS-Zavod LJ. Na fotografiji 
z najmlajšimi rejci Kos Aljo in Sladič Benjaminom ter 
teličko SRČKO.

Skupina cikastih krav; od leve proti desni zmagovalka krava 
Berta, rejca Kreže Jožeta iz Podkraja v občini Hrastnik, in kravi 
Rjavka in Mina rejca Kos Aleša. Zabreznik, Izlake.

Naziv ŠAMPIONKA RAZSTAVE RJAVE PASME je pripadal kravi 
VILA, rejca Vidic Ludvika iz Podroj v občini Šmartno pri Litiji. 
Zvonec ji je pripel župan občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko.

ŠAMPIONKA RAZSTAVE  LISASTE PASME je postala krava ŠOJA, rejca 
Trebušak Franca, Brezje, Čemšenik. Zvonec ji je pripel župan občine 
Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.

Skupinska slika šampionk z rejci, družinskimi člani  in sodniki.


