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PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE
LITIJA za leto 2019

novice iz občine litija

Spoštovane občanke in občani!
Iskrene čestitke ob dnevu
državnosti vam vošči župan
Franci Rokavec, z občinsko
upravo in občinskimi
svetniki.

OBČINA LITIJA

ČASTNA OBČANKA
OBČINE LITIJA ZA LETO
2019 – HELENA FOJKAR
ZUPANČIČ.
S številnimi vrhunskimi
projekti ter uspehi na
domačih in mednarodnih
tekmovanjih sodi v slovenski in evropski zborovski
vrh, je sinonim za odlično
zborovsko petje pri čemer
odlično promovira občino
Litija.
ZLATO PLAKETO OBČINE LITIJA ZA LETO 2019
prejme VRTEC LITIJA
Za odgovorno in strokovno delo ter spoštljiv odnos na področju predšolske vzgoje

PRIZNANJA ŽUPANA v letu 2019 prejmejo:
1.
2.
3.
4.
5.

PGD RIBČE ob 90 letnici delovanja
PGD HOTIČ ob 90 letnici delovanja
NOGOMETNI KLUB LITIJA ob 90 letnici delovanja
POŠ JEVNICA ob 90 letnici delovanja
AEROKLUB MILAN BORIŠEK LITIJA ob 80 letnici
delovanja

Zaključuje se šolsko leto in s tem se pričnejo več kot zaslužene počitnice. Še zadnje
zaključne prireditve nas poleg vseh gasilskih
veselic vabijo, da se družimo. Z velikim veseljem opazujem število kvalitetnih prireditev,
pohvaliti je treba tako organizatorje za ves
trud, kakor tudi številčne obiskovalce. Pridružujemo se čestitkam vsem prejemnikom
priznanj Občine Litija. Še posebno zasluženo
priznanje Heleni Fojkar, veseli smo lahko, da
imamo tako mednarodno priznano zborovodkinjo ter umetnico različnih pevskih kvalitet.
Želim vam prijetne počitnice, dobro načrtujte
in uresničite čimveč poletnih izletov. Srečno!

Urednik Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.07.2019
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.
Društvo za razvoj in
varovanje GEOSS-a bo tudi
letos pripravilo tradicionalno etnološko-kulturno
prireditev

PRENOVLJENI
KLETNI
PROSTORI
STARE SODNIJE

DAN DRŽAVNOSTI IN PRAZNIK
KULTURNE DEDIŠČINE

Na poletno muzejsko
noč, v soboto 15. junija je potekala otvoritev
novih muzejskih razstav
Mestnega muzeja Litija,
v prenovljeni kleti stare
sodnije, katere se je udeležil tudi minister za kulturo mag. Zoran Poznič.

v središču srca Slovenije, spet na prostem,
pred pomnikom GEOSS. V primeru slabega
vremena bo praznovanje potekalo v dvorani
Podružnične Osnovne šole Vače. Vabimo Vas,
da se nam pridružite

V NEDELJO, 23. JUNIJA 2018,
OB 16. URI, PRED POMNIKOM
GEOSS NA SLIVNI.

Uspešno izvedena preventivna akcija
- VARNO NA MOTOR

Praznovanje bo tudi letos posvečeno
samospoznavanju in samosprejemanju,
ljubezni, pa tudi trajnostni naravnanosti,
ki tli v naših koreninah.
V osrednjem delu kulturnega programa se
nam bo z etnološkim, pevskim, gledališkim
in folklornim programom predstavilo:

KULTURNO DRUŠTVO
»PREŽIHOV VORANC«
iz JURKLOŠTRA

Slavnostne besede pa nam bo tokrat namenila

ANITA OGULIN

duša in srce Zveze prijateljev mladine

Kulturni program bo povezoval predsednik
Društva GEOSS, Lovro Lah
z Družinskim gledališčem Kolenc.
VABLJENI!
Več na 2. strani

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar
obiskala »Oglarsko deželo«

IZ VSEBINE …
javna dražba
STRAN 2

PREJEMNIKI JEREBOVIH PRIZNANJ
OBČINE LITIJA V LETU 2019
Zlato jerebovo priznanje za 40 let delovanja na področju kulture prejme Alojz Vozelj. 22 let je predsednik pevskega
zbora, 15 let je bil predsednik društva KUD Lipa Vače, katerega
član je že preko 40 let. Sodeloval je v pevskih zborih in dramski skupini ter bil pobudnik za ustanovitev mešanega pevskega
zbora KUD Lipa Vače. (predlagatelj KUD Lipa Vače)

Več na 2. strani

ZAPORA MOSTU
NA SAVI

Gasilska zveza Litija ima novo vozilo

STRAN 2

Predstavnik
Gasilske zveze
Litija je iz rok
župana občine
Litija Francija
Rokavca prevzel
ključe novega
vozila, ki bo
namenjeno vsem
enotam zaščite
in reševanja.

MEDGENERACIJSKO
SODELOVANJE ŽIVI
STRAN 12

VELIK USPEH MLADIH LIKOVNIKOV
OŠ LITIJA
Bronasto Jerebovo priznanje prejmejo članice in član
pevskega društva Lipa Litija:
IRMA HOSTNIK, KATJA KOTAR ODLAZEK, URŠA POGLAJEN,
ŠPELA PAVLIČ KOS in JANEZ HRIBAR
VsI so 10 let aktivnI člani pevskega društva LIPA, skrbijo za
ohranjanje pevske tradicije in sodelujejo na številnih kulturnih
dogodkih višjega nivoja. (predlagatelj PD Lipa Litija)

ŠPELA ŠKARJA – ZLATO in
KRISTINA BUČAR – BRONASTO
pod mentorstvom likovne pedagoginje
MARIJE BREGAR HOSTNIK
in MATIJA DOBRAVEC – ZLATO,
URH URBAS – BRONASTO PRIZNANJE
z mentorico BARBARO KLANŠEK
DVE MEDNARODNI ZLATI IN DVE BRONASTI
PRIZNANJI LIKOVNIKOM IZ OŠ LITIJA IN ENOTE
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Več na 5. strani

DOBRODELNA
KONJENICA
STRAN 13

USPEHI
KEGLJAŠKEGA
KLUBA
STRAN 14
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O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

1. JAVNA DRAŽBA OBČINE LITIJA
ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LETU 2019

Javna dražba se bo vršila dne 27.6.2019, na sedežu Občine Litija. Predmet javne dražbe je:
a) S
 tanovanje v mestu Litija z ID oznako 1838-447-2, stanovanje št. 2, ki se nahaja na naslovu Cesta Komandanta
Staneta 15, 1270 Litija, v izmeri neto 65,80 m2, uporabne površine 57,50 m2, ki se nahaja v pritličju navedene
stavbe. Stanovanje je prazno in bremen prosto. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica (stanovanje spada v
energetski razred D). Stanovanje ima severo-vzhodno lego.
Cena 78.220,92 € brez vključenih davščin,
b) Stanovanje v mestu Litija z ID oznako 1838-186-110, stanovanje št. 7, ki se nahaja na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, v izmeri neto 84,20 m2, uporabne
površine 81,90 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju (4. etaža)
navedene stavbe. Stanovanje je zasedeno z najemnikom
(neprofitni najem, nedoločen čas). Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica (stanovanje spada v energetski razred G). Stanovanje ima vzhod lego. Cena 86.677,26 € brez
vključenih davščin.
c) Poslovni objekt v mestu Litija z ID oznako 1838-73, ki
se nahaja na naslovu Ježa 12, 1270 Litija, na parcelah
št. 297/43 in 297/42, k.o. 1838 Litija. Predmet prodaje je
poslovni objekt in navedeni zemljišči (297/43, 297/42). Poslovni objekt je zaseden in v uporabi. Neto površina objekta znaša 138,10 m2. Površina zemljišča znaša 418 m2. Cena
100.000,00 € brez vključenih davščin.
d) Posamezni del zemljiške parcele št. 127/61, k.o. 1838
Litija, v velikosti 1300 m2, ki se nahaja v Litiji, ki je na
podlagi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljena v enoto urejanja
prostora LI – 41 SSv* naselja Litija, kjer je možna gradnja
večstanovanjskih objektov. Na predmetni parceli se nahajajo
komunalni vodi, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo neodplačne stvarne služnosti komunalnih vodov v
korist občine. V zemljiški knjigi je vknjižena služnost (potekla 2009 leta). Predmetna parcela bo odmerjena po plačilu kupnine, na podlagi idejne skice, ki je priloga tej objavi.
Po nastanku nove parcele v izmeri 1300 m2, se s sklenitvijo
aneksa k prodajni pogodbi, uredi prenos lastninske pravice.
Točna površina posameznega dela pa bo znana po zaključku odmere, in se bo z aneksom izvedel poračun premalo/
preveč plačane kupnine glede na končno površino odmerjenega posameznega dela. Cena 100 EUR/m2 zemljišča oz.
130.000,00 € brez vključenih davščin.

UKREPI TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI
V MESTU LITIJA

GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE IN REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA
PRI ŠMELCU TER GRADNJA PREHODA ZA PEŠČE IN PLOČNIKA NA
ZASAVSKI CESTI
Na podlagi izdelane Celostne prometne strategije se je Občina Litija prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za spodbujanje
nizkoogljičnih strategij, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti. Prejeli smo dva pozitivna sklepa o
odobritvi sredstev in sicer za štiri ukrepe:
1. PODALJŠANJE PLOČNIKA NA ZASAVSKI CESTI V LITIJI
Od Petrola do nove lokacije kapelice, na Zasavski cesti, se ob desni
strani vozišča izvede nov hodnik za pešce s kolesarsko stezo v dolžini 170 m, tako da bo hodnik za pešce potekal obojestransko ob
obstoječi državni cesti. Vzdolž hodnika pa se izvede zasaditev dreves. Na območju ureditve hodnika, kolesarske steze in na območju
prehoda za pešce se namesti nove oznake namenjeni spodbujanju
hoje.
2. SEMAFORIZIRAN PREHOD ZA PEŠCE NA ZASAVSKI CESTI V LITIJI
Na lokaciji od Petrola proti krožišču, se uredi nov prehod za pešce,
zaradi večje prometne varnosti se le ta semaforizira. Na območju
prehoda za pešce se na hodniku za pešce izvede taktilne označbe.
Izveden bo samopostrežni semaforizirani prehod za pešce, s čemer
bo zagotovljena pešcem prednost pri prečkanju vozišča. Semafor
bo v času prečkanja pešcev ustavil ves promet na Zasavski cesti, s
čemer bo zagotovljena tudi potrebna prometna varnost.
3. REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA KRIŽIŠČA S SEMAFORIZACIJO
PRI OBJEKTU ŠMELC
V predpripravljeno semaforsko kanalizacijo se namesti semaforske kable, drogove semaforjev pa montira na že izvedene temelje.
Predvidena je ureditev križišča s sistemom mikrokontrole in dvofaznega sistema krmiljenja (stalna zelena luč na glavni smeri, ki se
prekine v primeru vključevanja vozil, pešcev ali kolesarjev iz stranskih smeri). Križišče bo povezano s sosednjim križiščem pri mostu
v skupno prometno cono, ki bo delovala usklajeno.
4. UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA PRI ŠMELCU
Na odseku državne ceste Ribče – Litija, ob obstoječem parkirnem
prostoru objekta Šmelc, je že v gradnji novo avtobusno postajališče. Na postajališču bo nadstrešnica, ki ima klop za čakajoče potnike v javnem prometu. Dela se bodo izvajala v poletnih treh mesecih, v največji meri avgusta, tako da bodo imeli obvozi in zapore
čim manjše negativne posledice na promet v mestu.

PRIČELA SE JE OBNOVA MOSTU NA SAVI
Zaradi priprave na
obnovo mostu na
Savi pri Litiji bo LC
Litija – Sava zaprta
do 15.7.2019, ker
se bo poglabljal
železniški podvoz.
Ko bo potekala sanacija mostu, predvidoma do sredine
meseca septembra,
bo občasna popolna zapora mostu.
Aktualna obvestila v
zvezi z zaporami na
www.litija.si in FC.

OBVESTILO OBČANOM!
Obveščamo vas, da se je 1. junija izteklo šestletno koncesijsko
obdobje s podjetjem Petrol d.d., ki je kot koncesionar, opravljal lokalno gospodarsko javno službo: dobava, postavitev,
vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v občini Litija.
Občina Litija obvešča vse občanke in občane Občine Litija, da
je bila z dnem 01.06.2019 podpisana, pogodba za opravljane
izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija s podjetjem
KSP Litija d.o.o. Na ta način je bila javna razsvetljava predana
v upravljanje in vzdrževanje podjetju KSP Litija d.o.o.
Na podlagi navedenega Občina Litija OBVEŠČA vse občanke in
občane, da se v bodoče za izvajanje gospodarske javne službe
- javne razsvetljave v občini Litija, in sicer za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja ter za odpravo napak na javni
razsvetljavi obrnete na
Center za prijavo napak
e-pošta: info@ksp-litija.si
WEB: www.ksp-litija.si
Telefon: 01/8900010
Opaženo napako na javni razsvetljavi (pregorela luč, nedelovanje celotne veje javne razsvetljave, pretrgane kable in druge
poškodbe) je potrebno takoj sporočiti na Center za prijavo napak, saj bo le na ta način napaka zabeležena ter tudi v najkrajšem možnem času odpravljena.

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA – KAM Z NJO?

Baliranje delno posušene trave je na številnih kmetijah postal
pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še nepotreben odpadek in vprašanje kam z njo?
Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika
(razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in posledično
zbiranje in odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno.
Proizvajalci folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene torej ni podaljšane odgovornosti in ni
vzpostavljene mreže zbiranja na ravni države. Stroški ravnanja
z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja –
kmeta.

SUBVENCIONIRANJE VARSTVA
PREDŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKEM LETU
2019/20 V OBČINI LITIJA ZA OTROKE,
KI NISO DOBILI VRTCA

Občinski svet Občine Litija je na svoji 5. redni seji dne 10.6.2019
sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranem
varstvu otrok. Edina sprememba je ta, da se omenjeni Pravilnik
podaljša še za naslednje šolsko leto 2019/2020.
Na podlagi sprejetega pravilnika, so do subvencioniranja upravičeni 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 območju 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 zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v
kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna
(so)financirati 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 prebivališča 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 navedenih 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.
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto
2019/2020 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 pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto
2019/20 in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali
popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v
zvezi s subvencijo se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija,
občinska uprava tel. 01/8963-438 - Karmen Merela.

IZVAJANJE DEL NA REGIONALNI CESTI
VELIKA PRESKA – SOPOTA

Izvajalec del Rekonstrukcije regionalne ceste Velika Preska
-Sopota, Trgograd d.o.o. nadaljuje z deli 4 km odseka po dolini
Sopote, od odcepa za Dole, proti odcepu za Podkum. Zaradi
zelo težavnega terena dela napredujejo počasneje, vendar previdevajo, da bo odsek urejen v mesecu oktobru letošnjega leta.

Nadaljevanje s 1. strani

Državna sekretarka Eva Štravs
Podlogar obiskala »oglarsko deželo«

Ker povzročitelji odpadno silažno folijo pogosto odlagajo v zabojnike za komunalne odpadke je Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. po dogovoru z predelovalcem odpadne silažne folije, ki trenutno zagotavlja prevzem,
sprejelo odločitev, da odpadno silažno folijo prevzema na
zbirnem centru za komunalne odpadke Šmartno, Grumova
6a, 1275 Šmartno. Obratovalni čas zbirnega centra za komunalne odpadke je ob torkih med 8:00 in 12:00, četrtkih med
12:00 in 16:00 ter sobotah med 8:00 in 12:00. Prevzem zagotavljamo kmetijskim gospodarstvom, ki se nahajajo na območju
občine Litija in občine Šmartno pri Litiji.Čista odpadna silažna folija za ovijanje bal se prevzema
brezplačno. Folija mora biti brez mrežice, brez ostankov silaže,
brez zemlje in peska ter neonesnažena z nevarnimi snovmi kot
so barve in motorna olja.
Onesnaženo silažno folijo, mrežico od bal, folije od rastlinjakov
in folije s katerimi so pokriti silosi pa javno podjetje prevzema
proti plačilu. Ob oddaji odpadne folije boste prejeli tudi potrdilo
o prevzemu.
Povzročitelje odpadne silažne folije prosimo, da jo zbirate
ločeno in jo dostavljate v zbirni center v času obratovanja!
Z nekaj dela in stroškom dovoza v zbirni center boste pravilno
ravnali z odpadno folijo. Odlaganje nekam v naravo ali celo kurjenje močno obremenjuje okolje in je tudi kaznivo. Nadzor nad
ravnanjem z njo je v pristojnosti državnih inšpekcijskih služb.
KSP Litija d.o.o.

Na letošnjem pohodu po »Oglarski deželi«, v mesecu maju, se
nam je pridružila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo, ki je zadolžena za področje turizma.
Z velikim veseljem je sprejela povabilo oglarjev, da prižge kopo
pri Lavričevih, hkrati pa je obiskala ponudnike, ki so ob poti poskrbeli, da so obiskovalci lahko okusili slastne lokalne izdelke.
Eva Štravs Podlogar je opozorila na veliko priložnost, ki jo ima na
področju turizma Občina Litija zaradi odlične lege Srcu Slovenije.
Nadaljevanje s 1. strani

USPEŠNO IZVEDENA PREVENTVINA AKCIJA VARNO NA MOTOR

11. maja 2019, je na parkirišču pri trgovskem centru Lidl potekala preventivna akcija »Varno na motor«, katero je izvedel
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija
skupaj s Policijsko postajo Litija. V preventivni akciji so sodelovali in pomagali Zavod za kulturo, mladino in šport, Zdravstveni
dom Litija ter Prostovoljno gasilsko društvo Litija, Anton Valentinčič, Avtoval d. o. o. in njegova celotna ekipa, Samo Trpin,
BMW Vertriebs Gmbh - Podružnica Ljubljana, BMW Motorrad
Manager pri BMW Group Slovenija, Matjaž Poropat, Avto Aktiv
Intermercatus d.o.o., Jože Groboljšek in Zavarovalnica Sava d.d.
Podjetje Lidl je odstopil prireditveni prostor, MS Litija, ki je lepo
poskrbela za malico za vse udeležence na prireditvi. Otroci so
se lahko preskusili v vožnji po poligonu z gokardi, se poveselili
s skakanjem na napihljivem gradu, za kar je poskrbelo podjetje
Dajmox d.o.o. iz Kresnic.
S prizadevnim sodelovanjem smo vsi skupaj pripomogli, da je
bil dogodek uspešno izveden in dobro obiskan. Hvala vsem!

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE / AKTUALNO

SEDAJ SI LAHKO V LITIJI SAMI
POPRAVITE KOLO

Kolo je le eden od načinov odkrivanja čudovite narave, prijaznih
ljudi in prelepih razgledov, ki jih ponuja občina Litija. V soboto,
15.6.2019, smo v Litiji tudi uradno otvorili 2 kolesarski stojali
za popravilo koles. Ob otvoritvi sta nekaj besed povedala župan Občine Litija, g. Franci Rokavec in ga. Mojca Štepic, v.d.
direktorja Razvojnega centra Srca Slovenije. Stojali, postavljeni
v okviru projekta INSiGHTS (Strategija zelenega in zdravega turizma) sta opremljeni z orodjem za osnovna popravila koles in
ročno tlačilko z manometrom.
Litijsko kolesarsko društvo TEMPOMAT, se je pridružilo dogodku z lepo humanitarno gesto in podarilo cestno kolo enemu od
učencev podružnične osnovne šole Vače.

LITIJI IN ŠMARTNEMU PRI LITIJI O DELU
V DRŽAVNEM ZBORU RS / Poslanec
Boris DOBLEKAR

Naj na kratko povzamem moje tekoče aktivnosti v Državnem
zboru RS, ki so vezane na lokalno področje, kjer sem kandidiral
in čutim odgovornost do
volivcev, čeprav sem dejaven še na mnogih drugih
področjih in sem za svoje
poslanstvo in delo odgovoren vsem državljankam
in državljanom Republike
Slovenije.
ZAKON O VOZNIKIH
V prvi vrsti kot predlagatelj
na pobudo GZ Slovenije,
delam na spremembah in
dopolnitvah Zakona o voznikih, s katerim želimo v poslanski skupini SDS zagotoviti, v prvi vrsti gasilcem
in PGD-jem, reševalcem
NMP, policistom, gorskim

reševalcem in drugim službam zaščite, reševanja in pomoči, da
bodo vse dni v letu lahko operativno ukrepali v primeru nesreč.
Temeljni cilj sprememb zakona je zagotovitev operativne pripravljenosti prostovoljnih gasilskih društev in omogočiti operativnim
gasilcem izjemo za vožnjo manjših gasilskih vozil, z opravljeno
in veljavno kategorijo B in opravljenim ustreznim usposabljanjem
na Upravi Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, v skladu z direktivo Evropske
unije, za vožnjo
katerih danes potrebujejo kategorijo C1. Gasilcem
bomo omogočili,
da so v času 24urne operativne pripravljenosti vse dni v letu, sposobni ukrepati
v primeru nesreč. Opravljen in veljaven zdravniški pregled operativnih gasilcev bo veljal za vožnjo teh vozil in ne bo potrebno
opravljati in plačevati dodatnega pregleda, kot bi ga morali za
opravljanje kategorije C1. Vesel sem, da mi je s predlogom sprememb zakonodaje uspelo poenotiti koalicijo in opozicijo ter narediti nekaj dobrega za tiste, ki jih potrebujemo 24 ur na dan. Tukaj
gre zahvala tudi kolegici poslanki Janji Sluga, ki je v pogovorih z
nami zastopala vse koalicijske poslanske skupine.
SANACIJA ODLAGALIŠČA RAKOVNIK V ŠMARSKI OBČINI
Od začetka mandata moj zastavljen cilj, da se končno po toliko letih neodzivnosti vseh vpletenih, država sama loti tega našega velikega bremena in naredi sanacijo odlagališča Rakovnik,
dobiva vsebino in storjen je bil prvi velik odločilen korak - prenos lastništva na državo. To pa je bil pogoj za to, da je sedaj pripravljenih 10 milijonov evrov za sanacijo odlagališča in 30 letni
monitoring.
VODOVODI, LOKALNE CESTE
Aktiven sem na področju pomoči države lokalnim skupnostim občinam pri sofinanciranju vodovodov, kajti doslej je bil eden od
pogojev tudi 10.000 priklopov, kar pa našima občinama onemogoči sofinanciranje. Očitno so moja opozorila in prošnje zalegle
in minister za okolje je najavil, da urejajo vse potrebno, da bodo
v jeseni razpisi tudi za manjše lokalne vodovode, kar bo še kako
dobrodošlo za Litijo in Šmartno pri Litiji. Na isti način bi rad, da
država pomaga občinam pri lokalnih cestah.
NUJNA MEDICINSKA POMOČ - ZDRAVSTVENI DOM LITIJA
Med drugim sem v hipu, ko sem izvedel, da se pripravlja pilotni projekt za NMP v ZD Litija, ki bi po oceni direktorice in obeh
županov občin zmanjšal kvaliteto zdravstvene oskrbe občanov,
sklical tiskovno konferenco na najvišji lokalni ravni in se postavil
na stran obeh občin in ZD, ne države, ki je brez aktivnega sodelovanja naše lokalne skupnosti, želela našo NMP - vključno z
urgentnim dežurstvom, vključiti v zasavsko mrežo, s sedežem v
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Trbovljah, kar pa je za zame in za vse nas uporabnike popolnoma
nesprejemljivo in nedopustno!
DIVJAD, ZVERI, KMETIJSTVO, SAMOOSKRBA
Vseskozi opozarjam tudi na problematiko prevelikega števila divjadi in zveri in s tem v zvezi povzročeno škodo v kmetijstvu ter
občutno premajhen odstrel zveri (medvedov in volkov) in s tem
ogrožanje ljudi in goveda ter drobnice, še posebej pa otrok na
poti na šolskih poteh in s tem povezano neredno plačevanje prevozov otrok zaradi nevarnih šolskih poti, s strani ministrstva za
šolstvo, na področju šolskega okoliša Gabrovka – Dole. Opozarjam na premalo vzpodbud za mlade kmete, male, pred vseh hribovske kmetije in večjo samooskrbo z več pridelane lokalne hrane ter birokratske ovire pri gradnjah in dograjevanju na kmetijah.
CESTE, PROMET, PROMETNA VARNOST
Prav tako intenzivno bdim in opozarjam na nerazumno dolge postopke za začetek gradnje obvoznice Zg. Hotič, ureditev križišča v
Sp. Hotiču, izgradnje zavijalnih pasov Ribče, Kresnice, Sava, ureditev križišča na Bregu pri Litiji v smislu večje varnosti, pešpoti iz
Sp. Loga do savskega mostu, obvoznice Gabrovka…
POSLANSKA VPRAŠANJA IN SODELOVANJE
Z LOKALNIMO SKUPNOSTJO
Redno postavljam poslanska vprašanja in dajem pobude o aktualnih zadevah, ki jih dobim od državljanov, občin, društev in ostalih organizacij. Se vedno odzovem ter pomagam v okviru svojih
možnosti.
»S spoštovanjem in čestitkami ob dnevu državnosti 25. Junija!«
Vaš poslanec, Boris Doblekar

EKIPA OBČINE
LITIJA NA
LITIJSKEM
TEKU

Pomembno je sodelovati
– pogosto izrečen moto,
ki ga je upoštevala tudi
ekipa občine Litija, ki je
sodelovala na letošnjem
litijskem teku. Iskrene
čestitke vsem štirim tekmovalcem, ki so se udeležili teka ekip na razdalji
5,6 km. Tekli so: Franci
Rokavec, Matija Habe,
Anamarija Kamin, Zoja
Rokavec.
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Zadnje srečanje preko
projekta K 2 v Turčiji

OŠ GABROVKA - DOLE
Nastop MPZ Gabrovka Dole na OŠ Šmartno

MPZ OŠ Šmartno pod vodstvom zborovodkinje Selme Gradišek je učencem OŠ Gabrovka - Dole
pripravil koncert že v mesecu aprilu.
V torek, 4. junija, pa je MPZ OŠ Gabrovka - Dole pod
vodstvom Anite Medvešek nastopil na OŠ Šmartno in
jim na ta način vrnil obisk. Polna dvorana učencev jim
je namenila bučen aplavz.

Gabrovka - Dole ga. Tadeja Jesenšek. Zaželeli so jim, da
bi razmišljali in se skušali ravnati v skladu z vrednotami Rdečega križa. Sledila je podelitev priznanj mladim
članom ekipe prve pomoči RK za doseženo 2. mesto na
20. območnem preverjanju osnovnošolskih ekip 2019
ter zahvale prostovoljkama za uspešno sodelovanje v
teh aktivnostih.
V drugem delu se je sekretarka OZRK Litija ga. Danica
Sveršina zahvalila vsem tistim plemenitim ljudem, ki
sodelujejo na krvodajalskih akcijah in s krvjo pomagajo
tistim, ki so pomoči potrebni. G. Martin Željko je prejel
priznanje za 60x darovano kri.
Ob zaključku programa se je predsednik g. Jože Lušina zahvalil vsem nastopajočim in predal besedo gostom. Gosti so čestitali KORK-u Dole za uspešno delo in
pohvalili kulturni program. Mladim članom so zaželeli
uspešno nadaljno izvajanje poslanstva RK.
Sledilo je družabno srečanje in medgeneracijsko povezovanje vseh udeležencev. 
Marjeta Mrhar

Srečanje predstavnikov šolskih
skupnosti

Na klaviaturah je pevce spremljala vsestranska zborovodkinja Anita, koncert pa sta prijetno popestrila brata
Dremelj, saj sta jih spremljala kar na tri inštrumente.
Jan jih je spremljal s harmoniko in bas kitaro, brat Žiga
pa s kitaro. Žiga je skupaj z Lano Brulc koncert tudi
povezoval. Upamo, da se bo obojestranska pevska izmenjava nadaljevala tudi v prihodnje.  Jana Marolt

Na OŠ Gabrovka - Dole smo v sredo, 5. junija 2019,
organizirali srečanje predstavnikov šolskih skupnosti
Litija, Gradec, Šmartno pri Litiji in naše šole. Pobuda
za srečanje je vzniknila na letošnjem občinskem parlamentu, na katerem se predstavniki omenjenih šol
srečujejo že mnogo let. Pri izvedbi dogodka so nam na
pomoč priskočili tudi člani PGD Gabrovka.

Pomagam jaz, pomagaš ti,
pomagajmo vsi

Ribnik in
ribolov

V nedeljo, 26. 5. 2019, je bilo v farni dvorani na Dolah
srečanje starejših članov in krvodajalcev, na katerem
so bili prvošolci POŠ Dole pri Litiji sprejeti v podmladek
Rdečega križa.
Na prireditvi z naslovom Pomagam jaz, pomagaš ti,
pomagajmo vsi so v prvem delu otroci iz vrtca Zmajčki in učenci POŠ Dole ter Ljudski pevci z Dol pripravili

kulturni program. Sledil je sprejem mladih članov v
podmladek RK in podelitev članskih izkaznic RK vsem
petnajstim prvošolcem. Mladim članom so čestitali
predsednik KORK Dole g. Jože Lušina, sekretarka OZRK
Litija ga. Danica Sveršina in pomočnica ravnatelja OŠ

Tretji prehodni sestanek Erasmus
+ z naslovom > Sharing the world:
disability and displacement < se
je odvijal na srednji šoli v mestu Silifke v Turčiji
od 14. do 16. maja 2019. V Turčijo sta šli vodja
Podružnice s prilagojenim programom OŠ Litija
Marjeta Mlakar - Agrež in koordinatorica projekta Renata Dimnik. Pred šolo, v lepem ambientu amfiteatra, je potekal kulturni program, kjer
so gostujoči učitelji in učenci predstavili turške
narodne pesmi in plese ter tradicionalni ljudski
ples mesta Silifke. Projektni partnerji so pridobili splošni pregled gostujoče šole in njene posebnosti. Ravnatelj je predstavil turški šolski sistem
vključno za otroke s posebnimi potrebami in
begunske otroke. To srečanje je bilo posvečeno sestankom za projektno dokumentacijo, ki jo
morajo partnerji uskladiti med seboj. S partnerji
so pregledali aktivnosti, ki so si jih zadali v projektu, jih analizirali in se dogovorili, kdaj in kaj
je potrebno poslati glavni koordinatorici za zaključno poročilo. Pregledali so proračun projekta,
kako razširjati informacije o projektu, pregledali
so spletno stran, eTwninng platformo in Mobility tools. Obiskali so šolo za otroke s posebnimi
potrebami, svetovalni in rehabilitacijski center,
kjer so se seznanili z učnimi metodami. Govorili
so z osebjem, ki dela v šoli in spoznali programe. Vse tri dni so imeli bogat kulturni program,
saj so obiskali zgodovinska obeležja, mošejo in
spoznali kulturo gostujoče države: ljudske plese,
pesmi, hrano, zgodovinske in nacionalne znamenitosti.
Renata DImnIk

V začetnem delu srečanja so učenci predstavili svoje
šole, nato sta sledili krajši igri, kjer so se učenci malo
bolje spoznali in sodelovali v skupni aktivnosti. Po malici so se odpravili do gasilskega doma, kjer je sledila
predstavitev gasilske opreme ter gasilskega muzeja.
Po skupni fotografiji so se – razdeljeni v šest manjših
skupin – odpravili na krajšo gasilsko orientacijo pod
vodstvom naših učencev – mladincev PGD Gabrovka.
Na posamezni kontrolni točki so morali opraviti določeno nalogo (vozli, navezave, orientacija in spenjanje cevi
ali ročnika). Skupine so uspešno opravile vse naloge in
v predvidenem času prispele na ciljno točko. Po kosilu
se je naše skupno druženje zaključilo.
Za uspešno izvedbo našega srečanja se najlepše zahvaljujemo vsem mentoricam šolskih skupnosti ter članom PGD Gabrovka. 
Barbara Težak

VRTEC POLŠNIK
Maj v vrtcu Polhek

V mesecu maju smo se trudili ujeti kakšen sončni žarek in
spoznavali travniške živali. Spoznavanja smo se lotili sistematično. Zaključili smo tudi skrb za naše paglavce, ki so se
uspešno razvili v male žabice. Prvi teden v maju smo tako z
otroki spoznavali travniške živali, ki bivajo pod zemljo. Na-

redili smo plakat na temo travnika in
nalepili nanj živali, za katere smo ugotovili, da imajo bivališče pod zemljo.
Ogledali smo si filmček o krtu, čričku
in mravlji. Drugi teden smo spoznavali živali, ki živijo na travniku. Skupaj
z otroki smo ugotavljali, katere živali bivajo na travniku in jih kar nekaj
tudi našli. Ogledali smo si posnetek
o premikanju polža; otrokom je bil leta zelo zanimiv, saj je v naravi težko
tako dolgo časa opazovati polža. Iz
kartonastih tulcev smo naredili pisane gosenice. Otroci so tulce najprej
pobarvali, nato pa jih skupaj zlepili v
gosenice. 14. 5. 2019 smo s starejšimi otroki odšli v Arboretum, kjer smo
si ogledali razstavo dinozavrov, kitov
in pravljičnih junakov. Otrokom je bil
izlet všeč in so z navdušenjem ostalim pripovedovali o prigodah na izletu.
V tretjem tednu pa smo spoznali še
živali, ki na travniku bivajo in letijo.
Idej je bilo veliko. Otroke je pritegnil
posnetek čebel. Vseskozi spoznavanja živali so imeli otroci na voljo različne knjige o živalih, velikokrat so si
med igro ogledovali plakat, ki so ga
izpolnjevali sami. Spoznali smo se z
dramatizacijsko igro Trije metulji, za
katero smo pripravili tudi lutke. Vsak
otrok je naredil svojo lutko - metulja.
Z njimi so lahko vsi igrali in se vživeli
v vlogo, ki jim je bila dodeljena. Igro
smo večkrat tudi odigrali, saj jo bomo
predstavili staršem na zaključni prireditvi. V okviru Malega sončka smo
izvedli tudi rolanje za predšolske.
Otroci so spretno premagovali ovire
(zavijanje, počep, ustavljanje). Otroci
so uživali in želeli, da dejavnost še ponovimo. 
Patricija Medved

Učenje v naravi
je pomembna
osnova za učence, ki potrebujejo več gibanja, sproščanja
in izkustvenega
učenja. Stik z
naravo ima številne pozitivne
učinke tudi na
zdravje, motorični razvoj in
koncentracijo.
V oddelku 1.

in 2. razreda prilagojenega programa z nižjim
izobrazbenim standardom, so učenci spoznavali
življenje v ribniku in ob njem, v naravnem okolju.
Za strokovno vodenje so prosili Ribiško družino
Litija, ki se je na prošnjo prijazno odzvala. Pri
ribniku Mačkovna v Ponovičah je učence sprejel
gospod Dore Mlakar. Učence je navdušil s predstavitvijo ribiških pripomočkov in informacijami o ribniku. Prav vsak učenec je zasedel svoje
mesto ob ribniku in se preizkusil v ribolovu. Za
nepozabno doživetje se Ribiški družini Litija in
njihovemu članu Doretu Mlakarju iskreno zahvaljujejo. 
Alenka VIdgaj

Bralna značka malo drugače

Učenci posebnega
programa vzgoje in
izobraževanja prebranega niso samo
pripovedovali. V
skrajšani obliki so
vsebine tudi zapisali, likovno opremili in posamezne
naslove oblikovali
v samostojne izvode. Čeprav je videti enostavno, je bil
za njih to velik izziv. V izdelavo knjižic, predvsem
zapisov, so Marcel Gorišek, Sandi Glušič, Kevin
Jan Cvetko in Denis Cerar vložili veliko truda.
Nastale izdelke so postavili na ogled v šolski knjižnici. 
Helena Kreže

Mednarodni likovni ex tempore

8. maja 2019, je Osnovna šola Jurija Vege Moravče, pred Jamarskim domom na Gorjuši v neposredni bližini gradu Krumperk, organizirala že
23. mednarodni likovni Ex tempore, katerega
sta se skupaj z učenci OŠ Litija, udeležila tudi
učenca Podružnice s prilagojenim programom in
sicer Matija Dobravec in Urh Urbas. Učenca je
spremljala mentorica Barbara Klanšek. Letošnja
tema »Gradovi in jame« na katero so ustvarjali
je bila zelo široka in je nudila pester izbor motivov. S svojo nadarjenostjo in izvirnostjo sta
učenca zopet presenetila. Za svoja ustvarjalna
likovna dela sta prejela ZLATO PRIZNANJE - Matija Dobravec in BRONASTO PRIZNANJE - Urh
Urbas. Otvoritev razstave nastalih likovnih del je
bila v sredo, 29.5. 2019, ob 17.30 uri na gradu
Tuštanj. Takrat so bila podeljena tudi priznanja.
Čestitamo! 
Barbara Klanšek

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Pomladno dogajanje na Polšniku

V torek, 14. 5. 2019, smo si ogledali zanimivosti v Arboretumu Volčji potok. Najprej razstavo
kitov v naravni velikosti, nato še razstavo dinozavrov. Sprehodili smo se med cvetlicami, drevesi in grmovjem ter poimenovali rastline. Čas
za malico smo izkoristili tudi za sprostitev na
igralih v parku. Sledil je drugi del ogleda parka,
kjer smo si ogledali muzej iluzij na prostem ter
razstavo človeških organov v povečanem merilu.
Učenci so uživali.
V soboto, 18. 5. 2019, smo z 20 učenci naše
šole tekmovali na občinskem tekmovanju gasilskih mladinskih desetin, ki je bilo organizirano na
Savi. Vsi tekmovalci so se maksimalno potrudili
in vse naloge opravili odlično. Tekmovali so v
treh disciplinah:
vaja z vedrovko,
vaja razvrščanja ter štafeta na
400 m. Med pionirskimi ekipami
so fantje zasedli
drugo
mesto,
dekleta pa peto
mesto.
V torek,
21. 5. 2019, smo imeli na Polšniku prav
poseben obisk. Poklical nas je gospod
Karlo Lemut iz Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija, ki je
predlagal, da nas na Polšniku obišče
zeliščarica Monika Mulej s Konjšice.
Na srečanje smo povabili tudi starše
ter babice in dedke. Z veseljem so se
pridružili našemu „zeliščarskemu“ dnevu. Na sprehodu smo nabrali travniške
cvetlice in zelišča. V šoli smo skuhali
čaj in pripravili okusen namaz.
Humanitarna zbiralna akcija Zaigraj
z nami, ki je na PŠ Polšnik potekala v
mesecu marcu pod okriljem Rdečega križa Slovenije in Players promotions, je bila uspešna. Med nagrajenci so
bili tudi naši trije učenci: Otta Hribar, Jan Zorc
in Neli Hiršelj. Nagrade je 24. 5. 2019 podelila
p r e d s t av n i c a
Rdečega križa
Litija,
gospa
Irena Videc, ki
je čestitala tudi
pr vošolcema,
ki sta bila letos
sprejeta med
mlade
člane
Rdečega križa.
V soboto, 25.
maja 2019, so

se trije učenci udeležili regijskega gasilskega
tekmovanja v orientaciji, ki je bilo v Veliki Štangi. David Repovš, Jernej Sladič in Lovro Vozelj so
s svojim mentorjem Alešem Vozljem zelo hitro
pretekli 2 km dolgo pot, vse naloge opravili brez
napak in se uvrstili na odlično 5. mesto. Z doseženim rezultatom smo zelo zadovoljni.
V torek, 28. maja 2019, je v Ljubljani v hali Tivoli
potekala zaključna prireditev tekmovanja Za čiste zobke ob zdravi prehrani. Na prireditev so bili
povabljeni tudi petošolci. Ti so bili na naši šoli
skozi celo šolsko leto najbolj pridni pri skrbi za
svoje zobe. Na prireditvi so jih pozdravili organizatorji, pomahale so jim zobne pastice, največ
navdušenja v dvorani pa so poželi člani akrobatske skupine Dunking Devils. Po razglasitvi
regijskih in državnih prvakov je sledilo druženje
s skupino Čuki.
V četrtek, 6. 6. 2019, smo obiskali Opero v
Ljubljani. To je bil za naše učence poseben
dogodek, saj so to kulturno ustanovo nekateri
obiskali prvič. Ogledali smo si baletno predstavo Peter in volk. Otroci so bili nad predstavo
navdušeni.

V četrtek, 6. 6. 2019, smo v popoldanskem času
izvedli poletne delavnice. Ker je bilo zunaj že
prijetno toplo, smo se odločili za različne igre
z vodo. Starši in otroci so sodelovali v šestih
igrah, vsaka uspešno opravljena igra pa je prinesla košček sestavljanke. Na posameznih postajah so prenašali pisane žoge, vodne balone
in z njimi ciljali tarčo, prenašali vodo v lončkih
ter razvrščali različne kocke. Pri vseh igrah so
se tako učenci kot tudi starši zelo zabavali. Po
končanih igrah smo pobrali vse smeti in ostanke
balonov. Skupaj smo preživeli čudovito popoldne, polno smeha in zabave.

Katarina Juvan
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OŠ Litiji prehodni
tekaški pokal

V soboto 8.6.2019 smo se z učenci OŠ Litija
udeležili Litijskega teka, ki ga je organiziral Javni
zavod ZKMŠ. Tekmovanja se je udeležilo veliko
število učencev iz matične šole in podružnic. Vsi
učenci so tek uspešno opravili. Rezultati najhitrejših tekmovalcev so šteli za ekipno uvrstitev.

Že petič zapovrstjo smo osvojili prvo mesto
in za to prejeli prehodni pokal.

Mentor: Urban Hauptman

Heart: Healing Eart Art

V šolskem letu 2018/2019 je na
OŠ Litija pod okriljem Erasmus
plus začelo kot nov mednarodni
projekt KA 2 biti SRCE (HEART:
Healing Eart ART). Kot prejšnji, ki
smo ga z imenom Help the Earth:
reduce, reuse, recycle
izvajali tri leta, je tudi sedanji ekološko obarvan.
Izvedli smo že tri mobilnosti: na uvodni dogodek
sva v Turčijo odpotovali učiteljica Mojca Fridl in
knjižničarka Nena Mandelj, prve mobilnosti z
učenci na Poljsko so se razveselile učence Hana
Vita Simončič, Martina Mandelj in Pia Vodenik
v spremstvu učitelja Alena Divjaka in glavne koordinatorice Nene Mandelj, v tretje pa so se na
pot podali učitelj Miklavž Šef, knjižničarka Nena
Mandelj in učenke Ala Cvetežar, Barbara Rozina
ter Mia Vozelj.
Kaj smo v tujini počeli? Teden se je praviloma
začel z pozdravno slovesnostjo, »icebreaking»
aktivnostmi in predstavitvami sodelujočih; ko
pa smo se med seboj dodobra spoznali, smo

nadaljevali z najrazličnejšimi delavnicami,
ogledi in ekskurzijami. Mobilnost smo po
pravilu zaključili s poslovilno prireditvijo, ki je
vključevala mednarodni kulturni program in
podelitev certifikatov. In kaj smo počeli med

posameznimi mobilnostmi? Vzpostavili smo
spletno stran projekta, izbrali logo, izdelali koledar, knjigo receptov zdravih prigrizkov, spisali
prvo številko glasila The Green Guide, izvedli nekaj ekoloških delavnic, pa še bi lahko naštevali.
Sedaj vas pa verjetno zanima, kateri bo naš
naslednji izziv. Zagotovo za slovensko skupino
največji: v vlogi gostiteljev bomo v začetku oktobra 2019 skušali našo šolo, mesto in državo
prikazati v kar najboljši luči ter gostom pokazati,
kako trdno je ekologija vpeta v naša življenja,
kako močno želimo poskrbeti za zdravo in varno okolje. Pri tem iskreno naprošamo starše, da
nam pridejo na pomoč; brez njih nam namreč
celotedenskega dogodka ne bo uspelo izpeljati.
Potrebujemo torej okoli petnajst družin, ki bodo
pripravljene pod svojo streho sprejeti učence
goste iz tujine (Poljske, Portugalske, Romunije,
Italije in Turčije). Na podlagi izkušenj iz prejšnjega projekta si upamo trditi, da nas vse skupaj
čaka nepozabna avantura.
Zapisala koordinatorica projekta na OŠ Litija
Nena Mandelj

Nadaljevanje s 1. strani

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
merni rabi zastave. Posamezni učenci so ob tej
Likovna kolonija ob
priložnosti izrisali tudi predlog nove slovenske
90-letnici Podružnične
zastave ter jo predstavili društvu.
šole Jevnica
Zadovoljstvo je opazovati učence, kako posta-

11. maja 2019, na delovno soboto, smo se v Jevnici zbrali sodelujoči iz vseh enot OŠ Gradec, v
goste pa so prišli tudi učenci z mentoricama iz
OŠ Litija in PPP OŠ Litija. Namen našega druženja je bilo ustvarjanje na temo šole nekoč in
danes. Veliko se je spremenilo v načinu poučevanja in v sami družbi od časov
njenega nastanka do danes.
Naša šola letos praznuje častitljivih 90 let. Od svojega “rojstva” je doživela že marsikaj.
Med težjimi preizkušnjami je
bila nemška okupacija, med katero so naše prednike poučevali
strogi nemški učitelji, za nekaj
časa pa je, obdana z bodečo Marko Kuhel,
žico, služila kot nemška posto- OŠ Litija, PPP
janka. Preživela je potrese in poplave in bila
večkrat prenovljena. Gostila je mnogo učencev
in učiteljev. V njej se je in se še kuha, prepeva,

Velik uspeh
mladih likovnikov OŠ Litija

V sredo, 8. maja 2019, je pri gradu Krumperk
potekal mednarodni likovni EX TEMPORE v organizaciji OŠ Jurija Vege Moravče. Sodelovalo je
28 šol in mentorjev iz Slovenije in 11 šol iz Latvije, Poljske, Švice, Avstrije, Rusije, Makedonije
in Romunije.
Letošnja tema za ustvarjanje je bila kulturna dediščina. Motivi so bili domišljijski, vključeno je
bilo vse v zvezi z gradovi, grajskim življenjem,
skrivnostnim življenjem v jamah in ob njih. Tehnika je bila prosta, tako da so učenci lahko slikali, risali, lepili ali pa kombinirali tehnike med
seboj.

računa, šiva, vrtnari ... in - seveda - širi obzorja.
Učenci so zelo uživali v ustvarjanju in druženju ter si zaželeli ponovnega srečanja naslednje
leto. Nastala so krasna likovna dela, ki bodo
razstavljena jeseni na svečani prireditvi ob rojstnem dnevu šole. Vabljeni!

Skriti pomeni simbolov

Med ustvarjanjem so vse dogajanje zabeležili
fotografi in novinarji in so vidna na spletni strani
OŠ Jurija Vege in na portalu Domžalec.si, kjer je
novinar pripravil še 20 minutno reportažo.
Med delom nas je obiskala tudi svetovalka za
likovno umetnost iz Zavoda RS za šolstvo mag.
Natalija Kocjančič.
Likovna dela je ocenjevala tričlanska komisija
po KRITERIJIH za OCENJEVANJE LIKOVNIH DEL
po smernicah Zavoda za šolstvo RS, ki so dostopna tudi na spletni strani. Med 219 deli je bilo
podeljenih 15 zlatih mednarodnih priznanj.
Zlato priznanje sta prejela Špela Škarja in Matija Dobravec. Bronasta pa Kristina Bučar in Urh
Urbas iz OŠ Litija.

Čestitamo!

PODRUŽNIČNA ŠOLA SAVA

MINI SMUČARSKI SKOKI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI NA SAVI

Na Podružnični šoli Sava smo
v četrtek, 23. 5. 2019, imeli ŠPORTNI DAN. Na asfaltno
igrišče so pripeljali MOBILNO
SKAKALNICO – MINI PLANICA (poltovornjak z zaletiščem
in doskočiščem). Smučarska
vaditelja sta učence seznanila
s potrebnimi navodili v povezavi z dejavnostjo (pravila, red,
varnost, oprema). Učenci so si
nadeli čelade in kratke smuči.
Primerno opremljeni in polni
pričakovanj so
se eden za drugim povzpeli do vrha zaletišča
in sledili so čisto pravi skoki. Najprej so bili
krajši nato pa vedno daljši. Nekateri učenci
so ob koncu prikazali že pravo tehniko odriva
in doskoka z dolgimi skoki. Učenci so uživali
in večina je v znanju skakanja zelo napredovala. Bilo je kar precej padcev, kar pa na mokri
in drseči podlagi ni predstavljalo nevarnosti
za poškodbe.
Vodja PŠ Sava:
Mojca Hauptman Jovanovič
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V sredo, 15. 5. 2019, je na šoli potekal zaključni dogodek projekta Skriti pomeni simbolov.
Našo šolo so obiskali
predstavniki
društva
Heraldika Slovenica, ki
so učencem predstavili
zgodovino vede, pravila grboslovja (pravilne
barve, predpisano obliko, značilne simbole na
grbih) ter način pravilnega izobešanja zastav.
Učenci so bili aktivno
vpeti v dogodek, saj so
z znanjem, ki so ga usvojili, ugotavljali heraldično pravilnost grbov slovenskih mest, glede
na blazon, heraldični strokovni opis grba, izrisali so izolski grb ter predstavili simboliko grbov
izbranih slovenskih mest in zgodovinskih dežel.
Učence je obiskal tudi poseben gost – vitez.
Spoznali so njegovo opremo ter preko ščita ugotavljali, kaj pomeni heraldična leva oz. desna
stran grba.
Po zaključku je sledila razprava o prepoznavnosti slovenske zastave ter o nepravilni oz. nepri-

jajo aktivni državljani, kako ostale opozarjajo na
heraldično nepravilnost slovenskega in litijskega
grba ter na nepravilno izobešanje zastav. Dragi
bralci, svetujem vam, da jih vprašate za nasvet,
ko boste naslednjič ob slovenskem prazniku želeli izobesiti zastavo. 
Manca Poglajen

Učenci OŠ Gradec 4. v Sloveniji
v šolskem nogometu

Osnovna šola Gradec je bila organizator finala
osnovnih šol v nogometu za starejše učence.
V Sloveniji je uradno registriranih 454 osnovnih šol in organizacija takega dogodka pomeni
res čast in privilegij za šolo gostiteljico. Ker je
to poseben dogodek, je zahteval veliko truda
in odrekanja, zajel pa je tudi sodelovanje cele
šole. Tako smo v podaljšanem bivanju izdelovali
plakate, organizirali spremljavo z bobni, tolkali
in drugimi rekviziti. Ravnatelj z učiteljicami je
organiziral prihode učencev na
tekmo ipd.
Na finalni turnir so se uvrstile štiri osnovne šole, poleg naše šole
še OŠ Venclja Perka iz Domžal,
1. OŠ Žalec ter OŠ Franja Goloba Prevalje. Žreb tekmovalnih
parov sta opravila gospod Rajko
Korent, predstavnik Nogometne
zveze Slovenije, ter gospod Jernej Peterlin, predstavnik Zavoda
za šport Planica. Na žrebu nismo
imeli pretirane sreče, saj nam je
ta namenil izredno neugodnega nasprotnika, šolo iz Domžal. Po pogumnem
začetku, kjer smo v pravi navijaški vročici igrali
zgodovinsko tekmo, smo povedli z 2 : 0 in povsem nadzirali položaj na igrišču do zadnjih sedem sekund prvega polčasa tekme, ki je trajala
dvakrat po 15 minut, ko smo prejeli nesrečen
zadetek. V drugem polčasu smo nato psihično
povsem izgoreli in morda sta prav nastop na
domačih tleh in specifična situacija domačina
učencem spodnesla krila in tekmo smo izgubili
z rezultatom 5 : 2. Povsem psihično izpraznjeni smo se podali v boj za tekmo za 3. mesto in
povsem prevladovali na igrišču. Ker pa je nogomet zelo specifičen šport in je velikokrat favorit
le nekdo na papirju, smo tekmo izgubili z 2 : 1
z učenci OŠ Franja Goloba iz Prevalj in tako zasedli še vedno fenomenalno 4. mesto v Sloveniji,
kar lahko štejemo kot vrhunski rezultat. Medalje
nam je podelil gospod ravnatelj, poleg njega pa
so medalje podeljevali še poslanec, gospod Doblekar, in oba omenjena predstavnika iz uvoda.
Dogodek je bil pospremljen z navijaškimi točkami, himno, ki jo je v živo zapel priznani šmarski baritonist, gospod Darko Vidic, nagovorom
gospoda župana Francija Rokavca ter govorom
legende litijskega nogometa, gospoda Jožeta
Prelogarja.
V Litiji si lahko le želimo takih dogodkov tudi
v prihodnje. OŠ Gradec so zastopali naslednji
učenci Ajdin Delalović, Din Kugić, Nik Strmec,
Tej Benedičič Bizjak, Rok Godec, Jan Rovšek,
Zoran Perić, Mel Kovač, Jamin Kujraković, Aljaž
Berčon, Jan Južnik in Sian Mešić.
Matej Bajde, profesor športa na OŠ Gradec

Poslovila se je Amalija Kadunc – učiteljica s srcem

V soboto, 25. 5. 2019, je prenehalo biti toplo srce naše drage sodelavke in učiteljice Amalije Kadunc.
Njena smrt je vse, ki smo jo spoštovali in imeli radi, globoko pretresla, kajti prišla je mnogo prezgodaj, čeprav ne nenadoma. Kljub
svojemu življenjskemu vodilu Zmogli bomo, ki se
ga je Amalija trdno oklepala tudi v času boja z
boleznijo, se je na koncu predala klicu večnosti.
Amalija, rojena leta 1961, je svoje otroštvo in mladost preživela na Polšniku v Razpotnikovi družini.
Mama prodajalka in oče železniški delavec sta
njo, klicali so jo Ljubica, in njena brata vzgajala s
skrbnostjo in z ljubeznijo. Tesno je bila povezana
tudi s širšo družino – starimi starši in ostalimi
sorodniki. Že kot deklica je srkala vase vaške
zgodbe, melodijo govorice svojega kraja, sodelovala pri običajih in praznikih, po svojih močeh
pomagala pri kmečkih opravilih, predvsem pa
rasla v stiku z naravo, ki s polšniškega hriba s
čudovitimi razgledi vabi v daljni svet.
In ta je radovedno mladenko pritegoval tako
močno, da se je po končani srednji šoli vpisala
na Pedagoško akademijo v Ljubljani, kjer je diplomirala kot učiteljica geografije in zgodovine.
Ko se je leta 1984 zaposlila na tedanji Osnovni
šoli Dušana Kvedra - Tomaža v Litiji, na sedanji
Osnovni šoli Gradec, se je svojega poslanstva

lotila z veliko zavzetostjo in srčnostjo. To, kar je
vpijala vase kot otrok in dekle – ljubezen staršev,
čutenje z rodno grudo in ljudmi – nadgrajeno z
znanjem, ki ga je pridobila med študijem, je z
žarom predajala svojim učencem. Iz tradicije je
znala spretno prehajati k problemom sodobnega časa. Poučevanje je nadgrajevala s številnimi
projekti, še posebej so učenci turističnega krožka pod njenim vodstvom blesteli v gibanju Turizmu pomaga lastna glava. Prejeli so več visokih
priznanj na državni ravni. Vzorna učiteljica pa se
tu ni ustavila, ampak je z enim od projektov zakorakala tudi v mednarodni prostor.
Amalija Kadunc je bila Slovenka z veliko začetnico: krasili so jo toplina, spoštovanje sočloveka,
raziskovalni duh, ljubezen do tradicije in slovenske besede, hkrati pa odprtost v svet – to, kar
omogoča narodu živeti in preživeti.
Hvala, draga Amalija! Naj te onstran časa in
prostora ziba mehkoba slovenske besede:
V belo postlano celico srca,
na posteljo, ki z leti ne stari,
te nesem kakor mesec zvezde spat.
Za druge se boš starala, a tu,
kjer čas se ne pregiblje med stvarmi,
starost se ne dotakne tvojih kril.
(Kajetan Kovič)
Kolektiv Osnovne šole Gradec z upokojenimi sodelavci

Hotič se igra

Pravijo, da sreča spremlja pogumne. In tako
smo tudi organizatorji dogodka, Hotič se igra,
šli na vse ali nič. Bili smo bitko z vremenom.
Športno-družabni dogodek smo realizirali na
petek, 10. maja 2019, ki se je izkazal za enega redkih sončnih dni v presenetljivo mokrem
maju. Prišli so vsi, ki so popoldne želeli preživeti s prijatelji, znanci, sosedi… Na šolskem
igrišču in travniku smo se igrali, športno udejstvovali, klepetali, uživali v okusnih jedeh, za

katere je zopet poskrbel žar mojster Jure in se
sladkali z domačimi dobrotami, ki smo jih spekle mamice in babice. Imeli smo tudi plesno
delavnico z Natašo iz NLP, delavnico vozlov sta
vodila Alma in Jurij iz PD Litija, hotiški gasilci
so poskrbeli za prijetno osvežitev z ogromnim
curkom vode. Druženje smo sklenili v poznih
večernih urah in soglasno sklenili, da se drugo
leto zopet srečamo. Hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi. Maruša Krnc
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FESTIVAL
SLOVO POLETJU 2019 –
Program:

Počitniške ustvarjalne
delavnice

ČETRTEK, 29. avgust
in PETEK, 30. avgust

• 29.8. – Oto Pestner s spremljevalno skupino ter Zborom
sv. Nikolaja Litija

V Knjižnici Litija bodo že 6. leto ob sredah potekale počitniške delavnice za otroke. Doslej
so otroci spoznavali države, zanimive živali in
predmete, prisluhnili pravljici, se igrali, ob koncu srečanja pa so se okrepčali s pokovko in

Pevca in skladatelja številnih zimzelenih pesmi, Ota Pestnerja nam ni potrebno posebej predstavljati. O domačem zboru pa lahko s ponosom napišemo, da je eden najuspešnejših zborov v Sloveniji in v Evropi, saj dosega visoka priznanja na prestižnih zborovskih tekmovanjih.
Zborovodkinja prof. Helena Fojkar Zupančič, častna občanka Občine Litija, vodi tudi Dekliški
zbor sv. Stanislava v Ljubljani, poučuje na seminarjih vokalne tehnike, zborovske in dirigentske delavnice ter je cenjena žirantka državnih in mednarodnih tekmovanj. Več: http://
www.litija.org/?t=zbor_sv_nikolaja. Priredbe za zbor bo tudi letos napisal priznani skladatelj
Tomaž Pirnat.

• 30.8. – Adi Smolar z Letečimi potepuhi ter Žensko in Moško vokalno skupino Lipa Litija

Širok repertuar popularnih pesmi odličnega Adija Smolarja ter Letečih potepuhov bodo s
priredbami obogatili člani domačega društva PD Lipa, ki s kvalitetnim delom ter mladostnim
pridihom nadaljujejo dolgoletno zborovsko tradicijo v našem kraju. Pevke in pevci sodelujejo
na koncertih po vsej Sloveniji in prejemajo pohvale na različnih tekmovanjih.
https://zvs.lipa-litija.si/

Slavnostna otvoritev novih muzejskih razstav

V soboto, 15. junija, smo v okviru projekta DEDIŠČINA NAS POVEZUJE
slavnostno otvorili nove muzejske razstave v kletnih prostorih. Podrobneje o dogodku in o novih razstavah boste lahko prebrali v naslednji
številki Občana, zato vljudno vabljeni, da nas spremljate! Do naslednje številke glasila si našo
dejavnost oglejte na novi spletni strani www.muzejlitija.si.
Operacija »Dediščina nas povezuje« je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske
Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Delavnice »Dediščina nas povezuje« z društvom
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno

10. maja smo v okviru projekta »Dediščina
nas povezuje« na dvignjeni gredi OŠ Litija
sadili zelišča, ki jih bomo v jesenskem času
obrali in pripravili čajne mešanice. 21. maja
smo z OŠ Litija obiskali zeliščni vrt Pr Janez
v Gradišču pri Litiji. Na sprehod po travniku
smo se poučili katere rastline so še koristne
za naše zdravje in dobro počutje. 7. junija pa
smo v kuhinji OŠ Litije za prilagojeni program
ocvrli bezgovo cvetje. Odlično je bilo!
Z zeliščnimi in kuharskimi delavnicami nadaljujemo ponovno, ko se v šolske klopi vrnejo
šolarji.

Operacija »Dediščina nas povezuje« je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske Unije iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Arhivska prizadevanja muzeja

Litija v svoji zgodovini ni imela posebne sreče z arhivi, saj je bila večina uničenih ali kako drugače izgubljenih, še posebej po drugi svetovni vojni. Posledično smo Litijani v drugi polovici
20. stoletja postopoma izgubili in pozabili precejšen del svoje preteklosti in identitete. V Mestnem muzeju Litija si že vrsto let med drugim prizadevamo tudi za zbiranje in ohranjanje dragocene snovne in nesnovne
litijske kulturne dediščine,
kot so pričevanja starejših
Litijanov in zanimivi predmeti, dokumenti in fotografije iz litijske preteklosti.
Zato smo zelo veseli, ko se
v muzeju oglasijo Litijani in
prebivalci okoliških krajev
ter z nami delijo del svojih
dragocenih spominov na
mladost in nam pokažejo
kakšno zanimivo fotografijo. Vljudno vabljeni, da nas
kontaktirate tudi vi na mob.
št. 031 689 160 ali 070
430 202, oz. na el. naslov
mestnimuzej@zkms-litija.si
in prispevate svoj kamenček v bogat mozaik litijske
preteklosti!

Poletni čas
obiskov muzeja

PONED. 8.7.2019, ob 16.uri

V mesecu juliju in avgustu
bo muzej s svojimi stalnimi
razstavami v pritličju, in z
novimi razstavami v kletnih prostorih, odprt po dosedanjem urniku, in sicer:
ponedeljek: 10:00 – 12:00
in 17:00 – 19:00
sreda: 10:00 – 12:00
in 17:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 12:00
Ogled izven uradnih ur je
možen s predhodno najavo
na 070 430 202 ali 031 689
160, oz. po elektronski pošti
mestnimuzej@zkms-litija.si.

osvežilno pijačo. Tudi letos bo tako, vsako sredo v juliju in avgustu ste otroci vabljeni v Knjižnico Litija, med 10.30 in 12. uro, na ustvarjalno druženje.

Poletavci in NajPoletavci
že osmo leto

Z 10. junijem pa se je pričelo branje Poletavcev in NajPoletavcev. Knjižnica Litija v projektu
Mestne knjižnice Ljubljana sodeluje že od leta
2012. Vsako leto se sodelujočim knjižnicam
priključi nova in število poletnih bralcev vztrajno narašča: sodelujejo Cankarjeva knjižnica
Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica,
Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižni-

Učenje gibanja s specialno
pedagoginjo dr. Majdo Končar

Že Marie Montessori je v svojem znanem delu
Srkajoči um zapisala: »Ko opazujemo otroka,
postane popolnoma jasno, da se njegov um razvija s pomočjo gibanja.« Danes to misel potrjujejo strokovnjaki z rezultati številnih raziskav.
Zavedanje, da je gibalni razvoj v predšolskem
obdobju tako zelo pomemben, nas žene k iskanju novih metod poučevanja, da bi otroke lahko
pri tem čim bolj spodbujali. V vrtcu Litija nam
je pri tem v veliko strokovno podporo dr. Majda
Končar, specialna pedagoginja, poznavalka kineziologije in razvoja otrok.

S svojim praktičnim in teoretičnem znanjem
nam predstavlja program učenja z gibanjem
– Brain Gym®, preko katerega pri otroku
spodbuja razvoj spretnosti za uspešno učenje.
Poleg delavnic, predavanja za starše in sodelovanjem z enim oddelkom predšolskih otrok
je v letošnjem letu sprejela še en nov izziv.
Kar nekaj dopoldnevov je preživela v oddelku
najmlajših otrok, starih od enega do dveh let.
Preko igre jih je popeljala v svet možganske
telovadbe. Otroci so tako preko zanimivih iger
nabirali nove izkušnje povezane z gibanjem celega telesa, te pa vplivajo na čustveni in miselni
proces v možganih.
Za takšne primere dobre prakse in teoretična
pojasnila, ki nam jih nudi strokovnjakinja, smo
neizmerno hvaležni. Te nam lahko poda le človek s toliko izkušnjami in nekdo, ki se zaveda in
čuti, da otroci potrebujejo spodbude. Sodobni
način življenja otroke oropa za primarne gibalne izkušnje, te pa puščajo pri današnjih otrocih
vidne posledice. Ob zaključku srečanj je bila
gospa Majda pripravljena spoznanja v oddelku
podeliti tudi staršem otrok preko ustvarjalno-gibalne delavnice.
Misel, ki me bo pri vlogi vzgojiteljice vedno
opominjala pa je, da otrok vedno z veseljem
počne tisto, kar v danem trenutku potrebuje za
razvoj. Torej opazujmo otroke in jim omogoči-

ca dr. Tončka Pretnarja Tržič, Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica, Knjižnica Jurij Vega Dol pri
Ljubljani, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik,
Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica
Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica Ajdovščina,
Ljudska knjižnica Metlika in Občinska knjižnica
Jesenice.
Projekt je prejel priznanje Slovenske sekcije
IBBY 2014 za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.
Zaključna prireditev, kjer bodo otroci prejeli
priznanje in majico, nekaj nagrad in seveda
glavno nagrado, skiro, ki ga Poletavcem podarja Hervis, bo 13. septembra. Seznami za
vpisovanje prebranega bodo na voljo v obeh
knjižnicah. Več pa na spletni strani Knjižnice
Litija. Vabljeni v poletavsko družbo!

Poletni delovni čas
v knjižnicah

Kot je običajno v poletnih mesecih, juliju in
avgustu, knjižnice obratujejo po poletnem delovniku. Ob ponedeljkih in četrtkih bosta obe
knjižnici, v Litiji in Šmartnem odprti od 12. do
19. ure. Med tednom se bosta knjižnici odprli
pol ure prej kot doslej, ob torkih in petkih bosta
po novem odprti od 7.30 do 14. 30. Sprememba je le pri sredi, Knjižnica Šmartno bo ob sredah po novem zaprta, litijska knjižnica pa bo
odprta od 7.30 do 14. 30. Sobotnih dežurstev
poleti ni. Vsi člani lahko izposojeno gradivo
podaljšajo prek telefona, elektronske pošte ali
prek cobissa. Prijetne dopustniške dni in veliko
dobrih zgodb!
Aleksandra Mavretič

mo, kar potrebujejo. Hkrati pa poskušajmo zaustavljati ta hitri način življenja, da ga bo otrok
sposoben sprejemati, zaznavati. Za otroke se
danes, žal, svet vrti prehitro.

Tjaša Hauptman

Vrtec Litija na litijskem teku
in športnih igrah
slovenskih vrtcev

V soboto, 8. junija 2019, smo bili delavci Vrtca Litija prisotni kar na dveh dogodkih hkrati.
Na litijskih ulicah je potekal že 7. litijski tek.
Kot na vseh tekih do zdaj, smo se ga tudi tokrat udeležili s svojo ekipo, katero so glasno
spodbujali njihovi sodelavci. Rumene majice
z napisom VRTEC LITIJA DOBRA ENERGIJA so
preplavile ulico, ko je bil na vrsti tek predšolskih otrok. Bravo naši malčki! Ob spodbudi
»tavelikih« iz vrtca je bilo prav gotovo lažje
teči.
Druga polovica kolektiva se je udeležila 5.
športnih iger, ki jih organizira Skupnost vrtcev Slovenije. Že tretjič zapored so potekale v
Moravskih Toplicah, kjer se je družilo več kot
500 udeležencev, zaposlenih v slovenskih vrtcih. Pomerili so se v vlečenju vrvi in v šestih
igrah, kjer so prikazali različne spretnosti. Igre
se zaključijo z revijo plesno-navijaških nastopov. Navdušenje gledalcev ob našem nastopu
je bilo iskreno. Posnetek si lahko ogledate na
facebook strani Vrtca Litija :)
Vsem svojim sodelavcem se zahvaljujem za
prisotnost in dobro voljo, ki so jo širili tako v
Litiji kot v Moravskih Toplicah. Delovna sobota
(ki seveda to ni), za katero ne dobijo plačila,
je le še ena v nizu dobrih in srčnih del, ki jih
opravijo moji sodelavci. Vsakemu posebej
HVALA, ker so.

Liljana Plaskan, ravnateljica

Zapisnik seje vzgojiteljskega
osebja, avgust 1951,
zapisala Franja Potokar:
»Tovarna nam je pripravila dva tuša za otroke,
da se bodo lahko kar na vrtu kopali. Kopanje se
mora vršiti pod nadzorstvom in navodilu zdravnika. Tovarišice so si razdelile delo, da bodo otroci
pravilno takoj po kopanju telovadili in se gibali
na soncu. Res veselje je gledati ta živ žav kako si
otrok želi vode in kopanja. Vsi otroci imajo nove
kopalke.
Priporoča se tudi, da bi pridno posegali po knjigah, katere že ima naša uprava. In se pripravljale na vsaki dan »temeljito«, da bodo otroci z veseljem prihajali v naš dom!«

DRUŠTVA / DOGODKI
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Tačkov teden v Litiji

Taček je prvi
teden
junija
osvajal številna
srca po celi Litiji. Dogajanje po mestu in njegovih kulturnih ustanovah
je prineslo veliko veselja
in poučnih trenutkov, ki so
potešili mnogo malih radovednosti.
Festival se pričenja v Knjižnici Litija, kjer so si mnogi mali in večji obiskovalci
ogledali televizijske oddaje
Radovedni Taček. Otroci so spoznali legendarno lutko (in Naceta Simončiča), odrasli pa so ob

ogledu obujali spomine in se nasmejani vračali v
čas mladosti in otroštva. Predvajanje je omogočila RTV Slovenija.
Pred pričetkom festivala smo razpisali 8. Tačkov natečaj in sicer kar v treh kategorijah: na
likovnega je prispelo 606 del, na fotografskega
47, na dramskega pa eno delo. Razstava bo na
ogled v knjižnici vse poletje.
Otroci so prisluhnili plesno-glasbeni pravljici
Lunina čarobna flavtica, v Glasbeni šoli Litija.
Predstava jih je očarala in to je gotovo spodbuda učencem Glasbene šole Litija Šmartno, da bi
svojo dovršeno zgodbo predstavili še na večjem
odru. V muzeju je Taček spoznaval polarne vlečne
pse in pogumne pustolovce, ki so na Aljaski iskali
zlato. Srečal se je z aljaškim malamutom, kar je
bilo za male obiskovalce doživetje posebne vrste.
Že osmo leto pa se je Taček skupaj s številnimi
obiskovalci veselil gledališča in letos smo gostili
Miniteater z odlično predstavo Korenčkov palček. Navdušenja je bilo v obilju, tudi na srečanju
s pasjimi prijatelji v parku na Stavbah, kjer so
sodelovali Društvo Tačke in repki iz Hotiča, Društvo Alfa kan ter Tačke pomagačke.
Ob festivalu se napolni tudi Tačkovo pasje igrišče ob Savi – in svetujemo vam, da prihodnje
leto ne zamudite pasjih Iger brez meja. Društvo
Tačke in Repki je k sodelovanju pritegnilo kar
osem kužkov; društvo je letos izredno obogatilo
dogajanje na Tačkovem festivalu.

Gost spominskega večera v knjižnici je bil Mitja
Ritmanič, lutkarski tehnolog. Obujal je spomine
na Naceta Simončiča in povedal, kako je nastal
Radovedni Taček.
Spominsko prireditev so obiskali prijatelji lutk in
Naceta Simončiča, med njimi tudi Maruša Cerar
Simončič, hči Naceta Simončiča in njegov sodelavec in lutkar, Matjaž Loboda. V kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor OŠ Litija,
KUD Litus.
Najbolj živahno pa je bilo v parku na Stavbah, na
zaključnem dogodku s številnimi stojnicami, na
katerih so se predstavili: Veterinarska ambulanta Gaber iz Litije, pasji salon Modne tačke iz Trbovelj, Društvo Tačke in Repki, VDC Litija, Tačke
Pomagačke, kostanji so sprejeli litijske knjižničarje, ki izposojali gradivo in gostili obiskovalce
v čitalnici na slamnatih balah. Mladinski center
je skrbel za ustvarjalne delavnice, veseli pa smo
bili tudi novega fotokotička.
Za sladke Tačkove dobrote je sponzorsko skrbela KUHLA. Podelili smo nagrade najboljšim
sodelujočim v natečajih, navdušila je glasbena
skupina Pikolovci in na obisk je prišel tudi Tačkov prijatelj Litko. Taček pa je s svojo prisrčnostjo
in nagajivostjo med številne obiskovalce prinesel veliko veselja in sreče. Program je povezoval
odlični Lovro iz Gledališča Kolenc.
Veseli smo, da sta v svojo ponudbo, v času festivala, Tačkovo sladico vključila Kavarna Tisa in
Okrepčevalnica Kuhla. Organizacija festivala poteka pod okriljem ZKMŠ Litija in Knjižnice Litija,
pridružila pa so se številna društva in ustanove,
ki vsaka na svoj način pripomorejo k pestrosti
programa. Program domače šole vključijo v svoj
učni načrt, s čemer pomembno prispevajo k
razpoznavnosti festivala – prav tako smo veseli
sodelovanja z vrtci.

Veseli smo izvirnosti in dobre energije, ki prehaja med vsemi sodelujočimi, saj tako skupaj
soustvarjamo nekaj nepozabnega za naše najmlajše in se trudimo, da smo vsako leto boljši.
Hvala Občini Litija in Mestni skupnosti Litija za
finančno podporo.
Knjižnica Litija in ZKMŠ Litija

ČLANI DRUŠTVA
LAZ V ITALIJI

Člani Društva za razvoj
podeželja Laz smo se v
petek, 31. maja odpravili na projektno srečanje -Evropa za državljane v občino Castel San
Giorgio v Italiji, ki se nahaja 50 km južno od
Neaplja. V okviru evropskega projekta,
Evroskepticizem za Evropo, smo razpravljali o Evropi in njeni prihodnosti, predvsem pa
smo ponosni na to, da sta se občini Castel
San Giorgio in Šmartno pri Litiji povezali. Podpisani sta bili listini o pobratenju.

LITIJSKI TEK 2019

Vsi tekači in navijači smo se letos zbrali na Litijskem teku v soboto, 8.
junija. Bilo nas je spet več kot lani. Najmanj 800 tekačev in ravno toliko
navijačev. Vsi prešerno razpoloženi in športno razigrani ter tekmovalni. In tako so potekali tudi teki
sami: najprej na 10 kilometrov, nato tek srednješolcev in ekipni tek. V drugi skupini tekov so šli na
progo predšolski otroci, šolarji in na koncu še vsi udeleženci Tajinega teka.
Najhitrejši posameznik letos je bil ponovno Miran Cvet – eden od fenomenov
gorskega teka v svetovnem merilu, ki se
mu zahvaljujemo za ponoven nastop v
Litiji. Najhitrejša posameznica je bila
Mariela Todorovič. Med društvi je za
prehodni pokal občine Litija zmagala
ekipa Litijskega tempomata z zvezdniško zasedbo: Nataša Prašnikar, Armin
Handanagić, Aleš Žontar (državni prvak
v gorskem maratonu in štirikratni zaporedni zmagovalec Istrskega maratona)
in Andreja Godec (državna reprezentantka v gorskem teku).
Najbolj razburljivo je bilo tekmovanje
med šolami za prehodni občinski pokal za najhitrejšo šolo. Ponovno je pokal osvojila Osnovna šola
Litija pred Osnovno šolo Gradec.
Litijski tek poteka ob prazniku občine Litija že sedmo leto zapored. Podpira in promovira rekreativni
tek v lokalnem okolju. V sedmih zaporednih letih je tekmovalni duh »osvojil« osnovnošolce. Izjemen
je tudi obisk predšolskih otrok s starši. V odraslih kategorijah se teka stalno udeležuje okoli 100 tekačev in tekačic, med njimi številni vidni Slovenski tekači. Njihovi nastop dodatno motivirajo ostale.
Izvedbo teka podpira tudi Fundacija za šport. Zmagovalci pa smo bili na vroč pomladanski dan prav
vsi – tekači in gledalci. Zato hvala vsem in nasvidenje naslednje leto!
Šport ZKMŠ Litija

KLUB KLIŠE

V objemu idiličnega gradu Bogenšperk smo se 7. 6. 2019 nasmejali ob slovenski
filmski klasiki To so gadi in se tako pod zvezdami prepustili filmski nostalgiji.
Grad Bogenšperk je prvič v zgodovini gostil filmski večer pod zvezdami, ki je potekal v organizaciji Kluba litijskih in šmarskih študentov
v sklopu Festivala Bogenšperk in je z okoli 150 obiskovalci napolnil grajski atrij. Krčma na gradu, kjer
dobrote pripravlja izkušena ekipa gostilne Kuhla, je
večeru dodala tudi filmski kulinarični pridih. Kino
pod zvezdami je bil le eden od dogodkov Festivala
Bogenšperk, ki bo trajal do konca septembra in bo
postregel z izbranimi dogodki, ki bodo v poletne večere vnesli glasbo, umetnost, kulturo, zabavo in kulinariko. Najlepše se zahvaljujemo Javnemu zavodu Bogenšperk, ekipi gostilne Kuhla in Krčma na
gradu, Kinu brez meja ter seveda vsem obiskovalcem, da smo
se skupaj nasmejali enemu najuspešnejših slovenskih filmov
vseh časov.
Ker želimo ponuditi čim več možnosti za dodatno izobraževanje naših članov, smo 21.5. organizirali delavnico ADOBE
Ilustrator, ki so jo vodili izkušeni ŠKIS trenerji. Ta projekt je
bil tudi del Tedna vseživljenjskega učenja, ki ga koordinira Ic
Geoss.
Junij je bil zelo pester, poln zanimivih projektov. Poleg kina
pod zvezdami smo se 8.6. udeležili tradicionalnega Litijskega
teka, 15.6. ste nas lahko našli na stojnici na Festivalu skupnosti, kjer smo se predstavili poleg ostalih društev, klubov in
organizacij, 16.6. pa smo organizirali sproščeni MTG (Magic: the gathering) turnir.
19. in 20.6 smo v našem klubu gostili dijake Gimnazije Litija in jim predstavili delovanje našega
kluba ter njihove možnosti za vključitev v študentsko organiziranje.
28.6. bo potekal piknik osrednje regije Škisa, ki bo v organizaciji študentskega kluba Kamnik.
Med našimi ugodnostmi tudi novost: s kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec joge v Art
Caffeju stane le 24€. Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni vsako
prvo soboto v mesecu, ob 19:00, na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi stalne ugodnosti:
ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v
Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Kliše popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije
angleščine, slovenščine, matematike in nemščine.
Manca Planinšek

Lipke gostujejo po Sloveniji (in tujini)

Cilj projekta je bil pokazati
resnično možnost aktivnega
sodelovanja v političnem življenju EU, okrepiti zamisel,
da Evropa sliši glas svojih
državljanov in želi, da so njeni
državljani protagonisti njenih
odločitev. Z različnimi projektnimi aktivnostmi za razvoj
evropske kulture smo in bomo
poskušali spodbuditi kritično in neodvisno razmišljanje
državljanov, ki še niso našli
svoje identitete v EU.

Ponosno lahko povemo, da
smo ugotovili, da navkljub
temu da se naši kulturi precej
razlikujeta, sta si v nekaterih
stvareh tudi zelo podobni. V
podobnostih smo se tako povezali, v razlikah pa drug od
drugega novega naučili. Člani
Društva Laz smo bogatejši za
novo izkušnjo.
Mojca Hauptman,
predsednica Društva Laz.
Avtor fotografij: France VIdIc
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Pevke Ženske vokalne skupine Lipa ne mirujemo. Poleg rednih nastopov na
revijah in otvoritvi poročne sezone smo letošnjo pomlad s svojimi glasovi že
razveseljevale tako Prlekijo kot tudi Koroško.
Nastop v kraju Sv. Tomaž v Prlekiji je bil posvečen prepevanju Marijinih pesmi, poleg nas
pa so na njem nastopili pevci tamkajšnje župnije. Koncert nam bo ostal v lepem spominu
po izjemno toplem sprejemu in neverjetnem
gostoljubju pevskih kolegov z drugega konca
naše prelepe domovine.
Zadnji dan meseca maja pa smo bile povabljene v Stari trg pri Slovenj Gradcu, kjer
nadobudni pevci Koroškega okteta v slikoviti cerkvici sv. Pankracija vsako leto priredijo
Z nastopa v Starem trgu pri Slovenj Gradcu.
koncert in v svojo družbo povabijo še kakšno drugo slovensko zasedbo. Dogodek je
bil posvečen prepevanju slovenskih pesmi, ki so po nastopu odzvanjale tudi na družabnem delu, ki je sledil.
Vendar je bilo to pravzaprav
šele ogrevanje: v sredini junija
smo pevke nastopile na dvodnevnem Festivalu Suha, kjer
se vsako leto predstavljajo
izbrani pevski sestavi iz Slovenije, Avstrije in bližnje ali malo
manj bližnje soseščine: letos
so nam na festivalu družbo
delali fantje iz zasedbe Gesangkapelle Hermann, člani okteta Suha, Dravograjski sekstet
ter prav posebne gostje –
pevke skupine Latvian Voices
iz daljne Latvije. Gostovanje
bomo ohranile v lepem spominu ne le po izvrstnem nastopu
v izbrani družbi, temveč tudi
po prijetnem druženju in novih poznanstvih, ki bi znala v
prihodnosti obroditi še kakšno
plodno sodelovanje.
Zala PavšIč
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MLADI / AKTUALNO

MLADINSKI CENTER LITIJA

POLETJU DOGAJA V Mladinskem centru Litija

Temperature so že dodobra nakazale, da se bliža vroči čas leta in počitnice.
V letošnjem programu smo pripravili nekaj novosti, obdržali pa smo preverjeno
najbolj obiskane aktivnosti. Že tradicionalno se bo del programa ‚Športno poletje‘ odvijal na
igriščih po Litiji, drugi del programa pa v MC-ju in na dvorišču pred MC. Aktivnosti so brezplačne!
Dnevni center bo s prvim julijskim dnem začel obratovati po poletnem času med 12.00 in 21.00,
od ponedeljka do petka, vse do konca poletnih počitnic.
Zaradi strateškega načrtovanja za nove jesenske podvige bo MC zaprt od 26. do 28. junija, ekipa
se namreč odpravlja na tradicionalni tabor za prostovoljce.

Urnik‚ Športnega poletja 2019‘
URA
9.00-11.00
11.00–12.00

PON

TOR

SRE

ČET

PET

TENIS
na tenis
parku AS
otroci do
15 let

ŠPORTNI
TOREK
Za otroke do
15 let, igrišče
Rozmanov trg

TENIS
na tenis
parku AS
15 let

ŠPORTNI
ČETRTEK
Za otroke do 15
let, igrišče
Rozmanov trg

TENIS
na tenis
parku AS
otroci do 15 let

12.00-16.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00

TENIS
na tenis
parku AS
mladi nad
15 let

TENIS
na tenis
parku AS
mladi nad 15 let
NOGOMET/
KOŠARKA
mladi nad 15
let, igrišče na
Dobravi

TITI JOGA
MC Litija

TENIS PARK AS: Kupone za tenis v Tenis parku
AS dobiš v MC Litija od PON do PET od 12.00 do
21.00 in v KLIŠE-ju v času poletnih uradnih ur.
Izposoja opreme za mlade do 15 let je brezplačna. Za starejše od 15 let je zaželjeno, da imajo
svojo opremo.
ŠPORTNI TORKI in ČETRTKI: Vsak torek in
četrtek od 2.7. do 29.8., na igrišču Rozmanov
trg. Športi: nogomet, košarka, badminton, odbojka in druge družabno-športne igre.
TITI JOGA: Vadbo bo vodila Tina Pegan, dipl. antropologinja in kulturologinja, ki je svoje poslanstvo našla kot inštruktorica Hatha joge in Aerial
joge ter Theta healing terapevtka. Prvo srečanje
»poletnih jogijev« bo v MC Litija, 3.7.2019 ob
20.00. V kolikor nam bo vreme to dopuščalo
bomo poletno jogo izvajali na prostem.
NOGOMET/KOŠARKA: Pogrešaš ekipne športe
na prostem? Mladi igramo nogomet in košarko,
vsak počitniški torek in četrtek na igrišču pri
OŠ Gradec. Začnemo ob 19.00 in vztrajamo do
teme. Pridruži se nam tudi ti!

NAPOVEDNIK POLETNIH
TEDENSKIH DELAVNIC

1.	Dnevni center na dvorišču MC-ja 1. 7. – 5. 7.
Med ponedeljkom in petkom se pridruži našim
EVS prostovoljcem pri urejanju našega dvorišča.
Načrt je, da si skupaj uredimo poletno dnevno
sobo, katere strop je lahko samo nebo.
2. Mladi kuha(j)mo! – 8. 7. – 12. 7.
Kulinarika povezuje. To poletje se bomo povezovali z okusi Francije, Španije, Latvije, Poljske in
Nemčije. Za recepte skrbijo EVS prostovoljci, kuhamo in jemo vsi!
Od 19. 7. dalje se nam vsak petek lahko pridružiš na Petkovi evropski kuhinji. Začenjamo ob
18.00. Pravila ostajajo enaka vse poletje - za recepte skrbijo EVS prostovoljci, kuhamo in jemo
vsi!
3. Ustvarjalni teden 15. 7. – 19. 7.
Vabljeni vsi, ki vas srbijo prsti in bi radi ustvarjali.
Skupaj bomo risali, slikali in šivali. Malo na papir, malo na blago, malo na škarpo. Za ohranjanje
otroka v sebi pa bomo poskrbeli z delavnicami
izdelovanja kostumov najljubših super junakov.
Sheldon ima Flash-a, koga pa ti?

TENIS
na tenis
parku AS
mladi nad 15 let
NOGOMET/KOŠARKA
mladi nad 15 let,
igrišče na Dobravi

4. Gledališka delavnica za mlade; julij 2019*
*za točen datum spremljaj naš FB in našo spletno stran

Za mlade, ki so aktivni v različnih društvih in skupinah, ki se ukvarjajo z gledališčem, pripravljamo
poletno delavnico s področja režije in nastopanja.
Točen datum sporočimo naknadno, zato nas ne
pozabi poslediti na Facebook-u in Instagram-u.
Prijave na delavnico so OBVEZNE!!
5. Multimedijska delavnica 5. 8. – 9. 8.
Ker živimo v času fotografij in videoposnetkov
vas vabimo, da se udeležite delavnice, kjer boste
dobili prav vsa potrebna znanja za snemanje in
montiranje kratkih filmčkov. Te zanima animacija?
Pridruži se nam, govorili bomo tudi o tem....
6. Programerska šola za mlade 19. 8. – 23. 8.
V današnjem času, ko nas obkrožajo računalniki
in roboti, so digitalna znanja in razumevanje njihovega delovanja zelo pomembni pri vsakdanjih
opravilih.V poletni šoli programiranja bomo v
enem tednu spoznali kako računalniška tehnologija vpliva na naše vsakdanje življenje, kje vse
srečamo računalniške programe in si ogledali primere dobrih praks, spoznavali programske jezike
ter napisali čisto pravi računalniški program.
#C #python #arduino #java #helloworld #code
7.	Bobnarska delavnica 26. 8. – 28. 8.
Poletje zaključujemo s tradicionalno bobnarsko
delavnico. Domen Malis si bo tudi letošnje poletje
vzel čas za poučevanje mladih bobnarjev. Delavnica je odličen prostor, da se lotite prvih zavihljajev
s palčkami, ujamete ritem na bobnih in se do srede naučite eno skladbo!
8. Glasbeni festival F52 31. 8.
Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija pripravlja glasen in tradicionalno poskočen zaključek poletja, zagotovo preko 52 decibelov. Izbrana
glasba in pestro dogajanje čez dan, zagotavljajo
nepozabne trenutke v duhu dolgih poletnih noči.
Letos na dvorišču pred najlepšo vilo v mestu. Karte so že v prodaji! Več na https://www.facebook.
com/F52Litija/
Vse poletne delavnice se odvijajo med 15.00 in
20.00. Delavnice so prvenstveno namenjene mladim, med 15. in 30. letom starosti. Prijave na delavnice so močno zaželjene, sprejemamo jih na
elektronskem naslovu info@mclitija.si.

TEMATSKI VEČERI V ŽUPNIJI
KRESNICE

Predavanje dr. Francija Lazarinija o Cerkveni
arhitekturi na Slovenskem
Zadnji v nizu tematskih večerov v sezoni 2018/2019 se je
zaključil s predavanjem dr. Francija Lazarinija o sakralni
arhitekturi 19. in 20. stoletja. Gospod Lazarini je umetnostni zgodovinar, predavatelj na Univerzi v Mariboru, sodelavec Sazu in predvsem izvrsten predavatelj, ki nam je izčrpno
predstavil svoje znanstveno področje. Ob diapozitivih smo
izvedeli veliko zanimivega o zgodovini,
gradnji cerkva, med
drugimi tudi cerkve v Šmartnem pri
Litiji. Zahvala tudi
gospe Marijeli Lebinger, ki nam je s
pomagala pri organizaciji večera. Jeseni začnemo znova z
novimi predavatelji,
zanimivimi ljudmi, ki
jih bomo predstavili,
pridružite se nam!
Leonida
Razpotnik

Območna obrtno-podjetniška zbornica Litija je v
ponedeljek 27.05.2019 organizirala strokovno
izobraževanje o novostih v živilski zakonodaji.
Izobraževanje na tem področju sicer ni zakonsko
obvezno, vendar so se prijavljeni zavedali kako
pomembno je, da so seznanjeni z vsemi novostmi, ki se tičejo dejavnosti, ki jo kot podjetniki
opravljajo. Usposabljanje je bilo namenjeno
vsem nosilcem živilske in gostinske dejavnosti
in njihovim zaposlenim.
Izobraževanje je izvedla strokovnjakinja s področja higiene živil Petra Privšek Konjačić,
dipl.san.inž.
Slušatelji so bili seznanjeni z zakonskimi novostmi glede:
- UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/2158 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih
- Pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih
Na seminarju so bile predstavljene tudi vsebine o higieni in varnosti živil: HACCP sistem v praksi,
monitoring HACCP načrta (evidence,..), obvladovanje alergenov v živilih, sledljivost živil,
transport živili in gotovih jedi, ravnanje z odpadki v živilski dejavnosti. 
Rosana Škulj

OBVESTILO ZA VZAJEMNE
ZAVEZANCE SKLADA
OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV

Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki so ga ustanovili obrtniki leta 1956, je sporočil, da
nima dovolj sredstev, da bi več tisoč upokojencem izplačal obljubljene poklicne pokojnine.
Skupščina SOP je sprejela predlog za znižanje poklicnih pokojnin za 30,4 odstotka, kar je za
obrtnike in podjetnike nesprejemljivo.
Ker so številni člani SOP tudi člani ali bivši člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS),
jim OZS kot zastopniška institucija nudi pomoč pri zasledovanju njihovih interesov.
Skladno z iniciativo članov SOP (Sklad obrtnikov in podjetnikov) je Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, dne 28. 5. 2019, sprejel sklep, da zagotovimo pomoč pri zbiranju
podpisov za razrešitev članov Skupščine Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP).
K podpisu izjave lahko pristopijo samo vzajemni zavarovanci SOP.
Zbiranje podpisov bo potekalo na krovni organizaciji v Ljubljani ter na območnih obrt
no-podjetniških zbornicah po Sloveniji, in sicer od 31. maja do 28. junija 2019.

Okoljsko nedopustna investicija v bivši tovarni
Presad Gabrovka

Prikrivanje podatkov krajanom s strani vodstva sednice KS Gabrovka krajani zahtevali izredni
občine Litija in vodstva KS Gabrovka ob investi- zbor krajanov.
ciji Labeks d.o.o. in G.W.S. d.o.o. v proizvodnji Ob predstavitvi procesa proizvodnje v kogenelesnih pelet in električne energije v nekdanji raciji so bile z grafi prikazane tudi vse emisije
plinov in drugih snovi. Umestiti tako proizvotovarni Presad.
V petek, 7. 6. 2019 je v dvorani OŠ Gabrovka dnjo, 28.000 ton pelet, ob sežigu 86.000 ton
potekal izredni zbor krajanov, na katerem so lesnih sekancev, v tako zaprto kotlino, je okoljbili prisotni predstavniki vodstva občine Litija, sko nedopustno. Proizvodni proces bo trajal
vodstva KS Gabrovka, skupine Labeks d.o.o in 365 dni v letu.
skupin G.W.S.d.o.o. Zbora krajanov se je ude- Ob tem je potrebno poudariti, da ni bila izvedena ustrezna okoljska študija.
ležilo veliko število ljudi.
K večji aktivnosti sta krajane vzpodbudila dva Hkrati pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da cečlanka g. Bojana Rajška objavljena v časopisu stna infrastruktura na področju KS Gabrovka v
nobeno smer, te obremenitve ne bo prenesla.
Delo.
Na zboru je bilo takoj ugotovljeno, da investi- Podjetje Labeks d.o.o. ima koncesijo za zbiratorja za omenjeno investicijo nista pridobila nje odpadnega lesa, stavbnega pohištva in ponobene zahtevane dokumentacije. Poleg tega hištva. Pojavljajo se dvomi o kvaliteti lesnega
je bilo ugotovljeno, da ni ustreznega dostopa kuriva v procesu kogeneracije in s tem velika
( ceste ) do objekta in da naj bi s tovornjaki z verjetnost emisij strupenih plinov. Problem so
nosilnostjo do 40 ton dnevno dovažali sekance tudi prašni delci, količine pare in hrup.
V investicijskem projektu je navedena zakonza kogeneracijo in prizvodnjo lesnih pelet.
Vsi podatki v tem članku so povzeti po razpra- ska določba, ki določa kontrolo emisij sežiga
vah na zboru krajanov. Ostali podatki pa so pri- sekancev na tri leta. Kar je za krajane nesprejemljivo.
dobljeni s spletnih strani.
V letu 2011 sta bivšo tovarno Presad odkupila Vsa investicija je potekala zelo skrivnostno
dva sedanja lastnika in sicer podjetje Blagomix in netransparentno, med krajani se je pojavil
dvom v zakonito delovanje KS Gabrovka in vodin skupina Labex d.o.o.
Skupina Labeks d.o.o., katere direktor je Matej stva občine Litija.
Sešel, je načrtovala izgradnjo žage in toplarno Odločili smo se za formiranje lastne civilne inina lesne odpadke, ki nastajajo v procesu raz- ciative za varovanja okolja v KS Gabrovka.
reza lesa, vendar kot je bilo že navedeno, za
Erna ŠEKLI
omenjeno dejavnost, do danes niso bila izdana
Civilna iniciativa Gabrovke v ustanavljanju
še nikakršna dovoljenja. Skupina Labeks d.o.
o. pa je kljub temu že leta
2012 sklenila pogodbo za dobavo toplotne energije OŠ Gabrovka. Na osnovi te pogodbe
je skupina Labeks d.o.o. pridobila nepovr atna evropska
sredstva.
BOLDIN MAJDA
Kasneje, točnih podatkov niGrbinska 2, 1270 LITIJA
mamo, se je v skupini Labeks
d.o.o. pojavil še novi partner,
skupina G.W.S. d.o.o., katere
Cenjene stranke obveščam,
direktor je Miha Kozamernik.
da sem preselila frizerski salon
V zadnjem letu je v tem delu
na NOVO LOKACIJO
bivšega Presada nastalo veliko gradbišče. Poglobili in razna partizansko pot 25, 1270 Litija
širili so dolino, zgradili velike
(pod vrtcem Na gričku)
hale, nove stavbe. V letu 2019
pa so se na stavbah pojavile
velike izpušne cevi, poleg že
DELOVNI ČAS:
obstoječega dimnika za sežig
PONEDELJEK – SREDA – PETEK
sekancev v procesu kogeneraod 7.30 – 12 in 15 – 19
cije. Javnost je bila z vsem dogajanjem seznanjena s strani
TOREK - ČETRTEK
KS Gabrovka z enim pisnim
7.30 – 14
obvestilom proti koncu leta
SOBOTA
2018. V njem navaja, da bo v
obratu potekala proizvodnja
7.30 – 12
elektrike in pelet za ogrevanje.
Nezaupanje se je stopnjevalo
Naročanje: GSM: 041 699 765 ali brez
do te mere, da so od pred-
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ZGODILO SE JE

Dnevi medgeneracijskega
sožitja

Zveza društev upokojencev Slovenije je skupaj
s partnerji tokrat prvič organizirala Dneve medgeneracijskega sožitja, od 14. do 16. maja, na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Program
je bil zelo pester, tako na strokovnem kot kulturno ustvarjalnem področju. Sodelovala so društva upokojencev vseh trinajstih regij. Prireditev
se je pričela s slavnostno otvoritvijo, s pozdravnimi govori in bogatim kulturnim programom,
kjer je še posebej navdušila Promenada oblačilne kulture 19. in 20. stoletja.

Tudi DU Litija je bilo aktivno na kar nekaj prireditvah. Milena Dimec in Jelka Zajc sta v torek ves
dan izvajali delavnice, kjer sta prikazali preprosto kaligrafijo in izdelavo slik iz semen in imele
ves dan polne roke dela. Ivan Blažič (Vače) je
na ZDUS-ovi stojnici prikazal, kaj vse člani, ki se
udeležijo rokodelskih delavnic v Hotelu Delfin,
izdelajo ali se naučijo. Njegovo področje je izdelovanje voščilnic v pick point tehniki, ki zahteva
veliko natančnost in potrpljenja. Zanimive so bile
tudi razstave društev iz vse Slovenije. Na Odru
sožitja pa so navdušile plesalke Društva U3 Litija
in Šmartno v sodelovanju s članicami DU Litija
s country plesno skupino Rodeo. V sredo so se
člani naše Literarne skupine udeležili Uric poezije - srečanje literatov, kjer so svoje pesmi predstavili Mila Grošelj, Slavka Matoz in Ivan Blažič.
Mešani pevski zbor DU Litija pa je kot najdlje
delujoči zbor v Zasavski regiji sodeloval na 44.
srečanju upokojenskih pevskih zborov. Zapeli so
z vsem srcem in ponosni smo bili nanje.
Vsi, ki smo prireditve spremljali ali na njih sodelovali, smo preživeli dva lepa dneva na Gospodarskem razstavišču in bili ponosni na vse, kar
še znamo, zmoremo in smo pripravljeni deliti z
drugimi. 
Irena Kramar

Teden upokojencev

Letos je DU Litija med 25. in 31. majem že četrto leto zapored organiziralo Teden upokojencev.
V soboto, 25. maja 2019, so Upokojenski pevski
zbori Zasavja in Posavja že enaindvajsetič zapeli

na Vačah. Sodelovalo je pet zborov, prireditev
pa je potekala ob sodelovanju Društva GEOSS.
V ponedeljek smo se zbrali v društvenih prostorih člani Socialna sekcija skupaj s prostovoljkami
društva in projekta Starejši za starejše, ki obiskujejo starejše na domu in v domovih starejših
občanov v Tisju in Enoti Šmelc. Pregledali smo
delo sekcije, ki deluje že 21 let, spomnili smo se
predvsem tistih, ki že prav toliko let obiskujejo
starejše; to so.Mila Grošelj, ki je bila ustanoviteljica današnje Socialne sekcije, Mari Češek
in Ani Ponebšek. Naše prostovoljke obiščejo na
leto okoli 500 do 600 starejših občanov. V socialno sekcijo spadajo tudi prostovoljci ustvarjalnih delavnic, ki izdelujejo najrazličnejše izdelke
za potrebe društva. Razstavljamo jih na različnih
prireditvah v Občini Litija in po vsej Sloveniji.
Zelo pomembno je medgeneracijsko sodelovanje. Sodelujemo s šolami in vrtci, kjer jih učimo
številnih pozabljenih ročnih spretnosti.
V sredo so se naši športniki pomerili v športnih
igrah. V četrtek, 30 maja, pa je bilo še posebej
slovesno, saj je naš citrarski orkester Srebrne
strune izvedel svoj 10. jubilejni koncert z naslovom Ko strune citer zapojo. Desetletna pot je
bila prikazana s filmsko projekcijo, na koncertu
pa so sodelovali tudi gostje: Slovenski citrarski
kvartet in trio mladih pevk, sestre Vita, Liza in
Meta Kralj. V petek, 31.maja, smo se skupaj poveselili ob prijetni glasbi, zabavnih igrah, srečelovu in seveda dobri jedači in pijači na pikniku
pri Ribiškem domu. Resnici na ljubo smo si organizatorji želeli boljše udeležbe, s katero bi naši
člani izkazali večjo pripadnost društvu.
Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali pri uspešno izvedenem Tednu upokojencev 2019 in seveda tudi vsem, ki ste naše prireditve obiskali. 
Irena Kramar

Planinski pohodi v maju

Za nami sta znova dva prijetna in ne prenaporna
pohoda, pohod po Primorskem Krasu, od Sežane do Bazovice. in pohod po obronkih Vipavske
doline.

Na Primorskem smo se ustavili v vasi Orlek pri
Sežani, si v njeni bližini ogledali dve kraški jami,
bolj od daleč, s ceste, ki vodi mimo kobilarne v
Lipici, občudovali lipicance in se po prečkanju
državne meje ustavili v Bazovici, pri Spominskem
kompleksu Bazoviška fojba, o kateri se toliko let
po vojni, znova krešejo mnenja. Sprostil nas je
pohod po gorskem obrobju nad dolino Glinščice,
ki smo ga pričeli v vasi Jezero na italijanski strani, v zaledju Trsta. Pogled s pogorja, kjer smo
pešačili je zelo slikovit, saj pogled seže v globino
kanjona, v daljavi pa se vidijo na slovenski strani
Koper, Hrvatini, Tinjan, Socerb in Slavnik, na italijanski strani pa bližnji Trst in Milje.
Na obisku v Vipavski dolini smo si ogledali starodavno vasico Goče, s po komaj meter širokimi
ulicami med kamnitimi stavbami. in katere prva
pisna omemba datira v leto 1376, Vasica je znana tudi po obokanih vinskih kleteh in eno od njih
smo tudi obiskali. Tu se je rodil Ivan Mercin, ki
je utemeljitelj cerkvenega pritrkavanja. Izdal je
navodila za pritrkavanje, ki so v Sloveniji v uporabi še danes. Nato smo se povzpeli na Obelunc
(406 m) kjer stoji cerkev Marije Snežne in od
koder je čudovit razgled od Nanosa do Golakov
na severu, do Snežnika in Slavnika na jugu. Ob
sestopu smo hodili skozi terasaste vinograde do
gradu nad vasjo Lože.

Z avtobusom smo se odpeljali v Vipavo do izvira
reke Vipave, ki pod strmim pobočjem Nanosa
privre na plano v več izvirih in se v obliki obrnjene delte steka v svojo strugo. Vipava je prepredena s kraškimi izviri in številnimi mostovi.
Prijelo se jo je ime slovenske Benetke. Za zaključek pa smo obiskali še Vipavski Križ – kulturno
zgodovinski kraj, kjer je bil praznik češenj , ki pa
jih je bilo bore malo. Deževna pomlad je naredila svoje, mi pa smo vseeno prišli na svoj račun.
Obema vodnikoma pohodov, Lojzetu Hauptmanu in Milanu Amonu, za varno vodenje in vsa
lepa doživetja iskrena hvala.  Nuša Rozman

Citrarji v domžalah

V soboto, 18. maja smo se litijski citrarji Srebrne strune DU Litija, letos že tretjič udeležili prireditve ˝S citrami po Domžalah˝. Citrarji smo
nastopali po različnih krajih Domžal, kjer je imela vsaka skupina svoj nastop. Naša skupina se
je predstavila na prostoru pred nekdanjo veleblagovnico Vele Domžale.
Tam smo v enournem programu igrali mimoidočim poslušalcem. Poleg igranja pa smo zraven tudi zapeli. Zaključna prireditev je potekala
na tržnici v Domžalah, kjer se je zbralo okoli 100
citrarjev iz vse Slovenije.

ZGODILO SE BO

Loški Potok in Bloško jezero

10. julija se bomo podali v kraje, kjer poletje ne
pozna visokih temperatur.
V Loški Potok nas prijazno vabi ga. Lidija Knavs.
Z možem Petrom sta uredila sanjsko lep vrt, v
katerem se razraščajo številne trajnice, grmovnice in okrasna drevnina. Sprehodili se bomo
med cvetličnimi vrtnimi gredicami, navdušil nas
bo ribnik in številni vrtni dodatki, nekaj posebnega je tudi vrtna kuhinja. Vse skupaj uokvirja
čudovita narava v okolici. Prav prijetno bo tudi
ob Bloškem jezeru, ki se postavlja s turistično
atrakcijo GLAMPING LAKE BLOKE.

Planinci vabijo

 13.7.2019 vabimo na planinski izlet v Krnico, v kraljestvo našega Zlatoroga in tete Pehte
v naravni botanični vrt planinskega cvetja in na
Vršič. Hoje bo 3 ure.
 27.7.2019 pa vabimo na pohod na Blejsko
kočo – Debela peč, ki je najvzhodnejši dva tisočak Julijskih Alp. Zapeljemo se do vznožja
planine Lipanca na kateri je Blejska koča. Od izhodišča do koče je 30 minut, od koče do vrha pa
še eno uro in pol hoje. Povratek lahko opravimo
po drugi varianti in pridemo nazaj na Lipanco.
 Vabimo tudi na pohod dne 10.8.2019 na Svetega Urha in na Orle. Ogledali si bomo cerkev sv.
Urha in okoliške stavbe v spomin na žrtve druge svetovne vojne, ki so spremenjene v muzej.
Nadaljevali bomo pot na Orle od koder so lepi
razgledi na Julijske in Kamniške Alpe.
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

IZJEMNI USPEHI NAŠIH ŠPORTNIKOV

2.2. 2019 so se naši šahisti udeležili območnega tekmovanja v
šahu v Črnomlju. Srečko Obolnar je zasedel odlično 1. mesto in se s tem rezultatom uvrstil na
Državno prvenstvo
invalidov Slovenije, kjer je zasedel 19. mesto.
V spomladanskem delu so bili strelci zelo aktivni. Sodelovali so na Območnem tekmovanju invalidov v Trebnjem (Ana Mohar,
Brigita Rozina, Tonček Ribič in
Uroš Kneževič). Vsi so dosegli
normo in se uvrstili na Državno
prvenstvo, ki je bilo v Ljubljani.
Na tem tekmovanju vedno dosegajo uvrstitve med 1. In 4. mestom. Sodelovali so tudi na dopisni strelski ligi, seveda tudi tu so
se uvrščali v sam vrh. Aktivni so
bili tudi naši pikadisti (ženska in
moška ekipa), ki so se udeležili
VI. Jernejevega memoriala. Tekmovanje je potekalo v soboto 23.3.2019 v Mislinji. 13.4.2019
so se kegljači udeležili območnega tekmovanja

v Brežicah. Janez Belec se je uvrstil na 4. mesto,
Žurga Janko na 6 mesto, ter Ferdo Kunstelj na
7. mesto.
BALINANJE je panoga, ki privlači veliko število naših članov. Poleg teh se na našem igrišču
rekreira tudi večje število občanov, ki niso člani
našega društva. Tudi v naprej so vsi dobrodošli.
Naši člani sodelujejo v občinski balinarski ligi, ki
še ni končana.
V soboto, 11. maja je bilo izvedeno
območno tekmovanje v balinanju v
Trbovljah, sodelovala je ženska in
moška ekipa. Obe ekipi sta tako kot
lani zasedli 1. mesto in si s tem priigrali nastop na državnem prvenstvu.
Tudi državno prvenstvo invalidov v
balinanju za leto 2019 je bilo izvedeno v Trbovljah, 1.6.2019 katerega sta se udeležili ženska in moška
ekipa. Na tem tekmovanju je blestela ženska
ekipa, saj je zasedla odlično 1. mesto.
MDI Litija-Šmartno, so.p.

IZLET NA DUGI OTOK

V prvih dneh junija smo se člani MDI Litija-Šmartno,
so.p. in ljubitelji prijetne družbe odpravili na tradicionalni, predsezonski avtobusni izlet na Dugi otok, ki je največji med otoki Zadarskega arhipelaga.
Prijetno bivanje v Luki in sproščeno vzdušje je bilo naše
vodilo vseh pet dni druženja, organizator izleta je poskrbel za dodatno mero popestritve in razvajanja. Izlet na
Kornate, obisk nasada oljk in fig, degustacije sirov, pršuta, medice, rib in olja, odkrivanje znamenitosti otoka in
druga presenečenja smo spravili v najlepši predal spominov.
Neokrnjene lepote otoka, prijaznost osebja hotela Luka, odlična organizacija izleta in nadvse prijetna družba so razlog, da se na Dugi otok vsako leto radi vračamo. 
Mateja Strmljan

Sončen, kulturen, športen in družaben pohod
Od cerkvice do cerkvice na Polšniku

Čakali smo lepo vreme, zelo smo si
ga želeli in smo ga dobili! Sonček
in topel nedeljski dan. Številni pohodniki so
se podali na Polšnik in se nam pridružili na 23.
pohodu Od cerkvice do cerkvice. Na startu je
že zjutraj igrala harmonika, prepevali so Ljudske
pevke in godci ter Moški pevski zbor Polšnik.
Domače dobrote so navduševale obiskovalce
in tako so lahko pot do Ostreža nadaljevali
polni pozitivne energije. Gostili smo kulturnike
iz Občine Mengeš, ki so se priključili projektu
Županovizija. Na Ostrežu so pohodniki zapeli
s članoma skupine Sejmarji, odličnim orgličarjem Marjanom Urbanijo ter kitaristom Hervinom
Jakončičem. Stranski vrh je gostil folklorno skupino KD Svoboda iz Mengša in z plesnim igricami ter z prikazi različnih plesov so poskrbeli
za odličen postanek ob cerkvice na travniški
planoti s pogledom na Kum. Glinjek pa je gostil
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Mihaela Župnije
in glasbena skupina, vodita jih Andrej Levec in
Franc Kompare, organist pa je Uroš Urbanija,
maševal pa je g. Marko Košir. Prepevanje je napolnilo gozdno jaso in tudi vreme je bilo ravnopravšnje. Pohodniki so uživali v naravnih lepotah
našega kraja in svojo nedeljsko športno aktivnost nadgradili še s plesom na zaključni prireditvi pod šotorom, pri Lovski koči. Zelo veseli smo
bili obiska župana občine Mengeš g. Francija
Jeriča ter litijskega župana g. Francija Rokavca,
ki sta si vzela čas za kratek klepet in pohvalila
sodelovanje kulturnikov. Harmonikarski orkester KLUB STOPAR je naše pohodnike spravil na
plesni oder in navdušenja ob njihovem igranju ni
manjkalo. Podelili smo nagrade prijavljenim pohodnikom, deset in dvajsetletnikom. Pohodniki
pa so lahko spoznali vse sodelujoče skupine iz
Mengša. Tudi kratka ploha, ki nas je presenetila,
ni pokvarila pestrega dogajanja pod šotorom.
Dobra hrana, pijača, ples, nagrade in odlična
družba je zaznamovala zaključno urico druženja s pohodniki. Pohodniki so si na startu lahko
ogledali naš nov informacijski center in obnovljeno kapelico ter ob poti obnovljeno kužno znamenje (več na polsnik.si) Številne pohvale naših
pohodnikov so bile namenjene res odličnim gostom iz Mengša, ki so pustili ste globok vtis na

nas vseh in verjamem, da bomo ob kakšni priložnosti kmalu pripravili še kakšen lep kulturni
dogodek. Hvala vsem sodelujočim društvom za
soorganizacijo. Že triindvajsetič smo dokazali,
da obvladamo svoje delo, vsak na svojem področju. Hvala vsem lastnikom zemljišč, ki prijazno
že toliko let odstopate svojo zemljo za izvedbo
pohoda, naj, naj hvala tudi vsem gospodinjam,
ki so zopet napekle odlične domače dobrote in
dober glas o odličnih piškotkih, poticah in pe-

civu ponesle po širni Sloveniji. Hvaležni smo
vsem sponzorjem, ki nam stojite ob strani, da
lahko izvedemo ta naš največji dogodek, ki ga
je letos obiskalo preko 600 pohodnikov in nastopajočih: TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, MIZARSTVO
KOS, JOŽE KOS, S.P. POLŠNIK, ZIDARSTVO IN FASADERSTVO JOŽE BEVC POLŠNIK, RORC ASFALT D.O.O. POLŠNIK,
TESARSTVO BUČAR, ANTON BUČAR S.P., METKA KONČAR
POLŠNIK, MONTAŽA PIP, FRANCI KAPLJA, ELEKTROSTROJNA DELA JOŠKO KRAŠEVEC S.P. LJUBLJANA, KOMBIVOZ
SEDEVČIČ SREČKO S.P., KLJUČAVNIČARSTVO REPOVŠ,
IGOR POZNAJELŠEK, s.p. POLŠNIK, GEOPLAN ROVŠEK
D.O.O. LITIJA, STROJNOVRZDRŽEVALNA DELA TOMAŽ
UPELJ KRESNIŠKE POLJANE, TESARSTVO HRIBAR ROMAN HRIBAR POLŠNIK, GOSTILNA JUVAN, ANA MARIJA
MAJCEN, GOLOBINEK D.O.O. DOBRA VILA ŠUMNIK, OKREPČEVALNICA IN BIFE KUHLA, MITJA ZADRAVEC, DOMAČIJA PR VOVK AMADEJ KOTAR POLŠNIK, PEGO PLUS
ZAVRSTNIK, HOFERTISK LITIJA

In kakšen naj bo zaključek? Če so zadovoljni
pohodniki, če so zadovoljni naši gostje in če se
organizatorji razumejo in se trudijo vsako leto
za nekaj boljšega, potem lahko 23. pohod Od
cerkvice do cerkvice ocenim kot odličnega! Še
vreme smo „zrihtali“!
Mateja SladIč Vozelj

TEDEN MULTIPLE SKLEROZE OBELEŽILI TUDI V LITIJI

Multipla skleroza je najpogostejše nevrološko obolenje centralnega
živčnega sistema med mlajšimi osebami v starosti med 20 in 40
letom starosti. V Sloveniji živi po oceni preko 3.500 oseb z MS, v
Združenju MS Slovenije je včlanjenih preko 2.200 oseb s klinično
potrjeno diagnozo. Za MS ne poznamo vzroka niti nastanka bolezni.
Vemo, da govorimo o avtoimunski bolezni pri čemer imunski sistem
osebam napade telesno lastno tkivo mielinsko ovojnico.
Teden MS, ki je bil med 27. 5. In 2.6.2019 je Kamniško – zasavska
podružnica praznovala v naši občini v Litiji. V soboto 25. maja smo
se zbrali pred zgradbo Muzeja, kjer nas je pozdravila podžupanja ga.
Lijana Lovše, ga. Helena Hauptman pa nas je popeljala po starem mestnem jedru. Litijo smo spoznavali od njenega nastanka, pa do danes. Ogledali smo si
najpomembnejše zgradbe in obeležja pomembnih meščanov. Sprehodili smo se vse do Plečnikovega spomenika.
Po zelo zanimivi predstavitvi naše Litije smo nadaljevali
z ogledom Rudnika Sitarjevec, ki sodi med najstarejše
opuščene rudnike v Evropi. Rudnik je primeren tudi za
gibalno ovirane, zato so bili naši člani navdušeni tudi nad
tem ogledom, kar dokazuje tudi posnetek.
Druženje smo nadaljevali na »Šepčevi domačiji« v Tenetišah, kjer so nam postregli z odlično domačo hrano.
Pozabili si nismo ogledati čebelnjak, ribnik, račke, divjo
mačko in še kaj bi se našlo. 
Ana Mohar

10  OBČAN - JUNIJ 2019

AKTUALNO / DRUŠTVA

»Možnosti vključitve v ekološko prirejo
mleka in mesa«
V petek, 1. februarja 2019
smo kmetijski svetovalci
KGZS- zavoda Ljubljana z območne izpostave
Litija v veliki sejni sobi Občine Litija organizirali predavanja z naslovom »Možnosti vključitve
v ekološko prirejo mleka in mesa«. Da je bil
dogodek uspešno izpeljan in organiziran, je
zaslužna terenska kmetijska svetovalka mag.
Sonja Zidar Urbanija, ki je med posameznimi
predavanji podala še nekaj koristnih informacij
o aktualnih temah na področju kmetijstva.
Na območju Litije imamo trenutno 34 ekoloških kmetij, od tega jih je 10 takih, ki so vključene tudi v ukrep KOPOP. Želimo si, da bi se te
številke še povečale, saj je območje primerno
za razmah ekokmetijstva, ker je precej hribovito in prav na takih travnikih in pašnikih imamo lahko zelo kakovostno ekološko krmo, če
te površine ustrezno oskrbujemo z organskimi
gnojili. Program razvoja podeželja 2014- 2020
navaja cilj, da bi se ekopridelava izvajala na
55000 hektarjih do konca leta 2021 ter da bi
bilo v Sloveniji 5000 ekokmetij. Za dosego tega
cilja je potrebno v ekološko preusmeritev vključiti še dobrih 1300 slovenskih kmetij.
S predavanji smo želeli vse kmete seznaniti o
možnostih odkupa ekološkega mleka ter da bi
začeli razmišljati o prestrukturiranju konvencionalne pridelave mleka v ekološko. Pogoje za
odkup tega mleka je predstavil direktor odkupa mleka Ljubljanskih mlekarn, g. Anton
Jakljevič, saj je njihovo podjetje glavni pobudnik za vzpostavitev linije za predelavo ekološkega mleka, za to pa potrebujejo vsaj 25000
litrov mleka v eni seriji. Njihov cilj je, da do leta
2020 vsako leto odkupijo vsaj 5 milijonov litrov
ekološkega mleka. Pretežno hribovski in gorati
svet v Sloveniji je izredno primeren za ekološko
prirejo mleka, ki bi ga največja mlekarna v Sloveniji z veseljem odkupovala, s 1. decembrom
2018 pa so tudi povišali ceno ekološkega mleka iz 10 na 13 centov na ceno litra konvencionalnega mleka.
Primer dobre prakse ekološkega kmetovanja
nam je predstavil g. Roman Ferlež iz Stoperc pri Majšperku, ekološki kmetovalec, ki se
ukvarja z rejo krav dojilj in prirejo ekološkega

mesa, 11 let pa je bil tudi kontrolor pri EKO
kontrolni organizaciji KON-CERT. Oba z ženo
sta kmetijsko izobražena in hodita v službo,
poleg tega pa sta se odločila za govedorejsko
ekološko kmetijo. Iz stare kmetije so Ferleževi
ustvarili zgledno kmetijo, ki se je prva v vasi
odločila za ekološko kmetovanje. Zaradi neravnih kmetijskih zemljišč in strmega terena pa so
se odločili za krave dojilje, ki se pasejo po pašnikih v okolici kmetije.
Pomembne vsebine pri prehodu na ekološko
kmetovanje pa so predstavili trije zaposleni
s KGZS- zavoda Ljubljana. Jasmina Slatnar,
univ. dipl. inž. zoot., specialistka za živinorejo
je predavala na temo Izbira pasme in prehrana molznic v ekološki prireji mleka. Bistveno je, da upoštevamo načelo, da moramo kravi
dati toliko osnovne krme, kolikor je le mogoče
in toliko močnih krmil, kolikor je najmanj potrebno. Nikoli pa ne smemo pozabiti na mineralno vitaminske dodatke, sol in pitno vodo.
Anton Zavodnik, univ. dipl. inž. agr., specialist
za travništvo in pašništvo je predaval o Oskrbi
travnikov in pašnikov. Veliko skrb je potrebno posvetiti pridelavi visoko kakovostne voluminozne krme na lastni kmetiji, da potem ni
potrebno dokupovati krme z drugih ekoloških
kmetij, ker je ta dražja od neekološke. Največ
pozornosti je treba nameniti času košnje, načinu spravila in konzerviranju krme. Nekaj koristnih informacij o Preureditvi hlevov za ekološko rejo pa je povedal Slavko Bokal, inž.
kmet., terenski kmetijski svetovalec na KSS
Litija, ki je predstavil preureditve starih hlevov
in pa tudi izgradnjo novih hlevov za ekološko
rejo goveda. Priporoča se prosta reja v hlevu in
paša v času vegetacije, ki pa ni pogoj za ekološko kmetovanje.
Ekološko kmetovanje je velik korak naprej, zato
je potrebno pred odločitvijo za preusmeritev v
ekološko kmetovanje dobro premisliti, se pogovoriti z družinskimi člani in si postaviti realne
cilje. Število ekoloških kmetij v Sloveniji iz leta
v leto narašča, kar pomembno vpliva na ohranjanje kulturne kmetijske krajine in na varovanje okolja, saj je pri tem načinu kmetovanja
poudarek na gospodarjenju v sožitju z naravo.

GASILSKI VIKEND NA SAVI

18. in 19. maja je na Savi potekalo občinsko tekmovanje v gasilsko
športnih disciplinah za mladino in člane.
S pripravami smo začeli že nekaj časa pred tekmovanjem in po koncu uspešnega vikenda smo
bili zadovoljni in ponosni saj nam je organizacija, kot tudi samo tekmovanje, odlično uspela.
V soboto je potekalo mladinsko občinsko tekmovanje. Tekmovanja se je udeležilo 8 ekip pionirjev, 5 ekip pionirk in 7 ekip mladincev.

Desetine pionirk in pionirjev so se pomerili v
vaji z vedrovko, štafeti na 400m z ovirami in
vaji razvrščanja. Mladinci pa so se pomerili v
vaji z ovirami, štafeti na 400 m z ovirami in vaji
razvščanja. V vsaki kategoriji so naše društvo
zastopale ekipe, ki so dosegle odlične rezultate.
Ekipa pionirjev je osvojila 3. mesto, ekipa pionirk 2. mesto in ekipa mladincev 2. mesto.
S tako dobrimi rezultati je poplačan trud vseh
mladih in tudi nas mentorjev.
V nedeljo pa je potekalo člansko tekmovanje.
Na članskem tekmovanju se je pomerilo 10.

ekip članov A, 4. ekipe članov B, 3. ekipe članic
A in 3. ekipe članic B. Vse ekipe so se pomerile
v vaji z motorno brizgalno, štafeti na 400 m z
ovirami in vaji razvrščanja. Tudi ta dan je naše
društvo v vsaki kategoriji zastopala ena ekipa in
tudi nam se je trud poplačal z odličnimi rezultati
saj smo članice A in B ter člani B osvojili 1. mesto, člani A pa 3. mesto.
Tako lahko po koncu uspešnega vikenda rečemo, da kot društvo delamo odlično, saj nam je
uspela dobra organizacija kot tudi samo tekmovanje, saj v jeseni vseh 7. ekip odhaja na regijsko tekmovanje. Vsem ekipam iskrene čestitke!
En velik hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali in
sodelovali pri tem ter vsem staršem naših bodočih gasilcev.
Ob tej priložnosti pa vas PGD Sava vabi v soboto
29. 6. 2019 na občinsko tekmovanje veteranov
in društveno tekmovanje. Na svečan dogodek
ob prevzemu novega orodnega vozila GVV-1 in
veselico z Okroglimi muzikanti.
NA POMOČ!
Savski gasilci

Občina Litija vključena v pripravo
Regionalnega razvojnega programa
zasavske regije

V pripravi je Regionalni razvojni program (RRP) zasavske regije za obdobje 2021-2027. To
je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti
regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji. Območje priprave RRP zajema 4 občine, in sicer: Trbovlje, Zagorje
ob Savi, Hrastnik in Litija.
Skupaj s predstavniki NVO v Razvojnem svetu zasavske regije bomo skrbeli za primerno mesto in
umestitev nevladnega sektorja v RRP na vseh področjih razvoja in delovanja regije. Poudarek je
na razvoju nevladnih organizacij v regiji, ki ga lahko dosežemo s kakovostnim podpornim okoljem
za NVO (regijsko stičišče), zasledovanjem višje stopnje profesionalizacije v NVO (zaposlovanje v
NVO) in boljše črpanje sredstev (zagotavljanje premostitvenih sredstev za izvajanje projektov).
Posebno pozornost je potrebno nameniti spodbujanju in prepoznavanju pomena prostovoljstva
v regiji. Prav tako je potrebna aktivnejša podpora socialnemu podjetništvu, vključevanje NVO in
javnosti pri pripravi politik in povezovanje interesov ter vpeljava socialnih klavzul v sistem javnega
naročanja.
Kje pa vi vidite nevladne organizacije v regiji in samo regijo čez 5-10 let? Vaše predloge in poglede nam lahko sporočite na info@consulta.si.

Bi si brezplačno izposodili stvari za izvedbo svojega dogodka?

S tem namenom je vzpostavljena Knjižnica stvari organizacij, kjer naj bi si organizacije med seboj
brezplačno posojale stvari in opremo, ki jo imajo. Mize, projektor, stole, ozvočenje… Ti je ideja
všeč? Ideja bo še bolj zaživela, če se nam pridružiš in ponudiš svojo opremo. Če pa te nimaš pa
lahko v knjižnico daš tudi prostovoljske ure. Si zraven?
Namenjena je vsem neprofitnim organizacijam iz zasavske regije. Več info na www.consulta.si.
Direktor odkupa mleka Ljubljanskih mlekarn g. Anton
Jakljevič in terenska kmetijska svetovalka mag. Sonja
Zidar Urbanija

Strokovni nasveti specialista za travništvo in pašništvo KGZS- zavoda Ljubljana Antona Zavodnika

DELAVNICA NA PROSTEM – GNOJENJE IN VARSTVO ŽIT
V SPOMLADANSKEM ČASU

V petek, 15. 3. 2019 ob 10. uri je na njivi Slavka
Bokala (ob glavni cesti Litija- Ljubljana) potekala delavnica »kako ravnati v spomladanskem
času pri gnojenju in varstvu žit«. Na tej njivi,
kjer je posejana ozimna pšenica, nam je svetovala specialistka za poljedelstvo ga. Damjana Iljaš, svoje znanje in izkušnje pa je z nami
delil tudi terenski kmetijski svetovalec Slavko
Bokal, oba pa sta zaposlena na KGZS- zavodu
Ljubljana.

Letos je večina ozimnih žit slabo prezimila, ker
je bila zima dokaj suha in brez padavin, zato je
delavnica imela še poseben pomen za kmete,
ki pridelujejo žita na svojih njivah. Udeleženci so s sabo prinesli tudi vzorce svojih žit, da
jim je lahko ga. Iljaš svetovala kar na delavnici
kako naj ukrepajo pri svojih posevkih, saj so
na praktičnem primeru izvedeli, kaj storiti, da
bo njihov pridelek čim boljši. Kmete je zanimalo predvsem kako naj odstranijo plevele iz
žit (mehansko ali kemično) ter kdaj in s čim

naj gnojijo, da bodo na koncu dosegli uspeh.
Svetovalca na delavnici pa sta predlagala, da
naj med žita posejejo travnate mešanice in s
tem preprečijo rast nadležnih plevelov ter tudi
zagotovijo dodaten pridelek krme za živino po
spravilu žit.

Potem pa smo se odpravili še na njivo gospoda Andreja Marna, na kateri ima posevek ozimnega hibridnega ječmena (setvena norma
hibridnega ječmena je polovico manjša kot pri
navadnem ječmenu) in tudi na tej njivi smo bili
deležni nasvetov kako ukrepati, da bomo zadovoljni ob spravilu žit. Pri pridelavi je pomembna
predvsem izbira odpornih sort, pravočasna in
dobra obdelava tal, primerno gnojenje ter pravočasna in primerno gosta setev.
Udeleženci so bili z delavnico zadovoljni in
upam, da jim bodo nasveti tudi v prihodnje koristili pri njihovem obdelovanju površin.
Pripravila: Barbara Kržišnik,
KSS Litija

Brezplačna podpora v okviru pisarne Regionalnega centra NVO ZLHT je na voljo vsem nevladnim organizacijam: društvom, zasebnim zavodom in ustanovam iz zasavske regije. Najdete
nas v Ukmarjevi vili na Ponoviški cesti 12 v Litiji in strani www.consulta.si.

»LILA« NOVICE

V okviru Zveze likovnih društev
Slovenije poteka natečaj Zlata
paleta, kjer komisija akademskih
likovnikov ocenjuje prispela umetniška dela iz štirih tematskih področij: osnovne tehnike in grafika,
sodobno slikarstvo, fotografija in kiparstvo ter klasično slikarstvo; najboljšim prispelim delom podeljuje priznanja, certifikate kakovosti in zlate palete.
Na prvih dveh področjih smo člani Društva Litijski
likovni atelje (LILA) prejeli že več priznanj in pet
certifikatov kakovosti, o čemer smo že poročali.
V kategoriji »Fotografija in kiparstvo« se je deset
likovnih del po izboru komisije uvrstilo na državno
razstavo v Starem trgu pri Ložu; avtorji so: Sabina
Slana Cvikl, Anita Vozelj (2 deli), Andrej Hostnik (2
deli), Gabrijela Hauptman (2 deli), Danijela Kunc,
Aleksander Lavrenčič in Marjeta Mlakar Agrež. Vsi
so prejeli priznanje, dva izmed njih pa še certifikat
kakovosti in sicer Gabrijela Hauptman (kip) in Andrej Hostnik (fotografija).
Člani društva smo svoja dela oddali še za zadnjo
kategorijo Zlate palete 2019 – »Klasično slikar
stvo«; Na državno razstavo so se uvrstili Billy Mehle (2 deli), Gabrijela Hauptman in Miša Urankar
Murn. Razstava je postavljena v Dvorcu Oplotnica
in bo na ogled do 21. 06. 2019, ko bodo podeljeni
tudi certifikati kakovosti, priznanja
in zahvale. Zlate palete pa bodo
podeljene na zaključni prireditvi v
novembru 2019 v Trbovljah in sicer za vsako izmed štirih področij
iz nabora že med letom podeljenih
certifikatov kakovosti.
V maju smo v sodelovanju z Mestnim muzejem Litija fotografirali
prostore stare sodnije, izvedli počitniške delavnice, se udeležili Ex tempora Lisec 2019 v Trebnjem, pošiljali literarne prispevke na natečaj
Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) »V zavetju besede«.

V soboto, 25. maja 2019 smo v sodelovanju z JSKD
OI Litija ob tednu ljubiteljske kulture in vseživljenjskega učenja, organizirali Ex tempore 2019 »Mostovi čez Savo v litijski občini« - slikarstvo in fotografija. Poleg članov LILA so se ga udeležile tudi
članice Likovnega društva Mengeš. Fotografirali in
slikali smo mostove v občini. Fotografska razstave
je postavljena v avli Občine Litija; otvoritev je 12.
junija 2019 v sklopu prireditev ob občinskem prazniku - »Prazniku v pozdrav«, slikarska razstava na
temo mostov v litijski občini pa bo v oktobru 2019.
Dan reke Save se je odvijal v soboto, 1. junija 2019.
Člani LILA smo v sodelovanju z Mestno skupnostjo
Litijo na video panoju Športne dvorana Litija razstavljali fotografije reke Save in njenih mostov. Tako
smo ob dinamičnih utrinkih fotografij poudarili pomen najdaljše reke v Sloveniji, ki teče skozi Litijo,
jo povezuje in krasi.
V društvu skrbimo tudi za razvoj umetnosti pri
otrocih in mladostnikih v obeh občinah, Litija in
Šmartno pri Litiji. V Cici Lilo (starost 4–9 let) in v
Malo Lilo (starost 10–15 let) je skupaj vključenih
štiriintrideset otrok iz obeh občin, Zaključna razstava njihovih del je bila v v petek, 31. maja 2019 v
Knjižnici Šmartno. Razstavo malih mojstrovin sta
pripravili mentorici Danijela Kunc in Anita Vozelj.
Prireditev sta s kitarami obogatila učenca Glasbene šole Litija Šmartno, Jaša
Dolinšek Grošelj in Eva Dremelj z mentorjem Borutom
Avscem, povezovala jo je
Magda Groznik, ki je prispevala tudi svojo pesem.
Razstava dveh mladih članic Lila, Lavre Ambrož iz
Šmartnega pri Litiji in Maše
Cvetežar iz Litije, je bila 29.
maja 2019 v Mladinskem
centru Litija. Obe razstavi
sta še na ogled.

Društvo LILA
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Parkiranje pred VDC- jem

Občane in občanke bi rada opozorila na pazljivost ob parkiranju pred Delavsko hranilnico
v Litiji, ki je stacionirana v poslopju VDC-ja. Tam so večinoma parkirna mesta označena
z modrimi črtami. Iz mesta, kjer parkiraš, ni opaziti nobene opozorilne table, kaj naj
bi ti modri črti pomenili. Redar pa se baje vsaj
2× dnevno ustavi tam in piše kazni. Pojasniti zna,
podobno kot sem dobila nato pojasnilo iz inšpektorata v Litiji, da sta postavljeni 2 tabli – ena ob
dovozu k VDC-ju več kot 100 m stran in druga ob
uvozu na parkirišče iz smeri Ljubljane.
Na tem mestu zastavljam upravljalcu VDC-ja ter
redarstvu v Litiji vprašanje, ki sem ga že naslovila
tako na Delavsko hranilnico kot na inšpektorat v
Litiji, zakaj na steni ali na zelenici ob parkirišču ni
postavljena tabla z določbami parkiranja?
Z Delavske hranilnice sem dobila odgovor, da parkirišče ni v njihovi lasti in da so tudi že sami opozarjali na ta problem, inšpektorat v Litiji pa mi je odgovoril: »Prometna signalizacija je postavljena
na vidnih mestih iz obeh smeri, na vstopu
na parkirišče (vidno iz spodnjih fotografij).«
Žal pa s tako postavitvijo ne strinjam. Prva
tabla ob uvozu k VDCju je postavljena
občutno predaleč, da bi se je lahko spomnil,
sploh če imaš v avtomobilu še majhne otroke s tisoč vprašanji in se moraš peljati mimo
celotnega VDCja, kjer marsikdaj čakaš, da
se promet premakne naprej. Druga tabla, ki
je bližje zgoraj omenjenemu parkirišču, pa
je postavljena na povsem napačnem mestu, saj vozniki pri zavijanju iz glavne ceste
nimamo časa brati table o parkirnem redu,
ne da bi s tem ogrožali ostale udeležence v
prometu.
Zatorej pozivam odgovorne, da vzpostavijo
prometno signalizacijo, ki bo dejansko postavljena na vidnih ter tudi varnih mestih ter prenehajo z
moralno spornim načinom pisanja kazni. 
Nataša Cerovšek

OBVESTILO O ZAČETKU IN KRAJU POSLOVANJA NOTARKE
Notarka Nina Verbajs, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje

obveščam javnost
da sem bila z dnem 1.6.2019 imenovana na prosto notarsko mesto
s sedežem v Trbovljah. Poslovati sem pričela v ponedeljek 03.06.2019.
Sedež notarske pisarne se nahaja na naslovu
Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje.
Uradne ure:
- pon., tor., čet.: 9.00 - 12.00
in 13.00 - 16.00
- sre.: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
- pet.: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 14.00

Nina Verbajs – notarka
Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje
Tel. 03 56 25 140/ 03 56 25 142
Email: info@notarka-verbajs.si

ODGOVORNO LASTNIŠTVO PSA

Pomlad je tu, bliža se konec šolskega leta. Takrat je čas, ko se mnogo
ljudi odloči za nabavo psa, tudi kot darilo za uspešno spričevalo. Previdno, pes ne bi smel biti darilo. Če gre za osnovnošolca, se ga mora
prej preveriti, ali je res pripravljen prevzeti vsakodnevne obveznosti, jutranje vstajanje, sprehode ob
vsakem vremenu, pobiranje kakcev in kar je tega. Seveda sam ne bo zmogel, zato se mora za psa
odločiti vsa družina. In počitnice hitro minejo, otroci gredo v šolo, se vpišejo v en kup dejavnosti,
pes pa ostane. Socialno bitje, ki rabi družbo, ukvarjanje. Če bo cele dneve sam, bo prizadet, travme
ga bodo deformirale, nič kriv počasi to ne bo več pes, ki si ga želite. Torej, pamet v roke!
Če ste tehtno premislili in je padla odločitev za psa, vam ponujamo nekaj nasvetov. Odgovorno lastništvo psa se začne z nakupom, oziroma načinom pridobitve. Večina ljudi se odloči za mladiča. Ne
kupujte mladiča, če se prej niste pozanimali o vzreditelju. V vsakem primeru je najbolj pomembno,
da greste k njemu pogledat leglo, ko so kužki stari približno mesec dni. Najbrž boste takrat že izbrali
svojo kepico, bolje rečeno, ona bo izbrala vas. Preverite, kakšen lastnik je vzreditelj, ali lepo skrbi za
'mamico', imata lepo navezo? Če ne, lahko da jo ima le za razplod in prodajo mladičev. Tak lastnik
ponavadi s psičko ne ravna lepo, jo preobremenjuje s prepogostimi legli. Ne izbere kvalitetnega
samca, to bi mu stvar podražilo. Načeloma je treba pse, ki gredo v razplod, pred tem veterinarsko
pregledati, slikati kolke in komolce. Če ti niso v redu, ne dobijo vzrejnega dovoljenja. Lastniki takih
psov potem prodajajo 'čistokrvne pse brez rodovnika'. Pri teh je velika verjetnost, da boste dobili
invalida, saj so nepravilnosti kolkov, komolcev... dedne. Velikokrat rejci parijo tudi v incestu, kar še
poveča možnost razvojnih napak. Ta nevarnost se še posebej pogosto pojavi, če gre za 'moderno'
pasmo, po kateri je veliko povpraševanje. Ko kepico prinesete domov, je vaša, nanjo ste se že navezali, tudi plačali. Sledijo obiski veterinarja, ki so velikokrat doživljenjska praksa.
Vsi smo že slišali za grde 'tovarne' pasjih mladičkov. Te se ne dogajajo le v Romuniji, na Slovaškem,
dogajajo se tudi pri nas. Ponavadi mladiče ugodno prodajajo na BOLHI, mladiča pa vam bodo predali na nekem parkirišču. Psa nikar ne kupujte tako!
Če se psa naveličate ali iz nekega razloga ne morete več skrbeti zanj, ga ne morete kar zavreči. Zakon prepoveduje usmrtitev zdravega psa. Mladiča boste lahko oddali v zavetišče ob plačilu oskrbe
za en mesec. Lahko sami najdete novega lastnika, in spet pozivamo: vaš pes je vreden, da preverite
novi dom in ljudi, h katerim ga boste dali. Ne ga na parkirišču predati osebi, ki jo vidite prvič in
zadnjič!
Tema je široka, najbrž se vam je odprlo še mnogo vprašanj. Poslanstvo našega društva je dvigovanje
kulture imetja psa, zato bomo veseli vaših vprašanj. Mnogo naših članov ima dolgoletne izkušnje in
nekateri še posebej poznajo posamezne tematike. Z veseljem vam bomo svetovali.
Kontakt: Meta Zorc, ŠKD Mirna, Sokolska ulica 2, 8233 Mirna
GSM: 031/270-557
kinoloskodrustvomirna@gmail.com

PROSTOVOLJNO DELO NA DOLAH

Na Dolah pri Litiji bo med 19. in 28. julijem letos potekala študentska delovna
brigada, ki je s svojo večletno zgodovino največji prostovoljni projekt Študentske
organizacije Univerze v Mariboru. Od leta 1999, ko je idejni vodja projekta Zoran
Kačičnik prvič zbral ekipo študentov, se med počitnicami na pobudo ŠOUM zberejo
študentje, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati. S svojim trdim delom pomagajo
krajanom pri obnovi in ponovni oživitvi njihovih krajev. Do sedaj so pomagali že pri najrazličnejših
opravilih: odstranjevali so posledice potresa, plazu, obnavljali turistične in tovorne poti, čistili in urejali jaške, krajevne vodnjake, vhode in notranjost rudnikov, krajevne znamenitosti, razgledne stolpe
in pleskali ograje, mostove in forma vive. Namen študentske delovne brigade je v prvi vrsti pomoč
pomoči potrebnim, spodbujanje solidarnosti med študenti, zelo pomembno pa je tudi druženje, saj
se tu sklenejo prijateljstva, ki trajajo še dolgo. Poleg dela pa Študentska delovna brigada združuje
zabavo, spoznavanje Slovenije, njenih skritih lepot in raznolikih običajev.
Tina, TIC Dole pri Litiji
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DOM TISJE

POMLAD V ŠMELCU

V dvorani Glasbene šole Litija – Šmartno se je 16. maja odvil medgeneracijski kulturni
dogodek z naslovom »Prišla bo pomlad«.
Vsi, ki »domujejo« v ŠMELCU so se skozi celo leto družili in prijateljevali. Tako so se dobivali ob
prijetnih srečanjih : otroci z vzgojiteljicami iz vrtca Litija – enota Ribica, učenci Glasbene šole Litija
– Šmartno in njihovi mentorji, uporabniki in zaposleni iz VDC Litija, stanovalci oskrbovanih stanovanj in stanovalci in zaposleni doma Tisje – enota Litija. Dneve so si popestrili s petjem, igranjem,
ustvarjanjem. Drug drugemu so plemenitili čas, ko so bili skupaj.
Kako lepo je, ko se družijo, so predstavili tudi na kulturni prireditvi. V dvorani. Na odru. Skozi generacijsko barvitost so pokazali kaj zmorejo skupaj.
Moč Pomladne vile so prikazali skozi
glasbo, ples in deklamacije. Čarobnost pomladi je prevzela tudi obiskovalce, ki so napolnili dvorano.
Stanovalec Doma Tisje je opisal zadnjo točko njihovega nastopa: »Otroci
iz vrtca so naredili krog, deklica na
sredini se je oblekla v sonce. Potem
smo vsi skupaj zapeli. Vsi. Mi na odru
in tisti v dvorani. Bilo je res lepo«.
Pesem, Prišla bo pomlad, je prinesla
med nas vso lepoto, ki jo premore človeški duh, ki si iskreno želi, da bi se ljudje ob njih počutili veseli, zadovoljni in srečni. To nam je na
prireditvi poklonila pisana druščina, ki se združuje v Šmelcu. Kot rožice na pomladanskem travniku.
Prav ta misel nas je objela, ko smo zapuščali dvorano in se ozrli izza zidov našega Šmelca. Ko bi se
lahko tudi drugod ljudje prijeli za roko in si iskreno zaželeli...da bi zdrav vesel, lepe pesmi pel. To me
veseli…Potem bi bil svet gotov še lepši.
Klavdija ZupanČIč, dipl. delovna terapevtka
Irena Špela Cvetežar, direktorica

TEGA JE POTREBNO SPODBUJATI

Ah, ta moj spomin.
Včasih mi ne da miru in
me nosi skozi leta mojega življenja.
Pa se spomnim na
svoja otroka. Na njuna
prva leta življenja. Vse kar smo jima želeli pokazati, vedno je bilo slišati:
»Sam!
Sama!
Sam!«
Takoj sta vklopila željo po samostojnosti,
ustvarjanju in delu. In uspelo jima je.
Ko sem kasneje z vnukom delala na vrtu, je poleg mene kričal:
»Jaz bom!
Jaz bom!
Jaz bom!«
Vse bi delal in poizkušal tudi on. In marsikaj
mu je uspelo.
Ko sem v šoli, v času poučevanja, na tablo pripenjala kviz, so otroci pri priči utihnili, se zbrali
okoli mene in začeli delati. Reševali smo marsikaj
mnogo težjega kot je bilo primerno za njihovo starost, mnogo več, kot je bilo predpisano za tisto
leto, a vse so razumeli in bili vedno pripravljeni
delati. In uspelo jim je.
Potem pa se je moj spomin premaknil v današnji čas, ko venomer poslušam:
»Saj nimajo volje!
Saj nočejo delati!
Saj jih ničesar ne zanima!«

Ah, ta moj spomin, ki mi to noč ni dal miru, saj
sem se spomnila še na zelo zanimivo zgodbo. Pripoveduje:
Mož v zrelih letih je prinesel slike v pogled
znanemu slikarju. Ta jih je pregledal in odgovoril:

»Slabe! Ni prihodnosti.«
»Poglejte še te skice in slike,« je prosil mož.
Tedaj je bila ocena slikarja takšna:
»Ta ima prihodnost, tega je potrebno spodbujati. Z veliko vaje bo izjemen slikar. Povejte, kdo
je ta fant?«
»Jaz, ko sem bil še otrok, a ker nisem imel spodbude in podpore, nisem iz sebe naredil nič.«
V bližnjih počitniških dneh vam želim veliko
igre, veselja in ustvarjalnosti.
Darinka Kobal

Obisk v Gabrovki

Stanovalci oskrbovanih stanovanj v Šmelcu smo dne 5. junija obiskali Muzej PGD Gabrovka. Poveljnik PGD g. Dušan Pavli, ki nas je prijazno povabil, nas je seznanil z zgodovino gasilstva v Gabrovki in razložil o uporabi razstavljenih predmetov v tistem času. Muzej je zelo lepo in pregledno
urejen, kar gre zahvala vsem sodelujočim pri tem projektu. Zadovoljni in z novim spoznanjem
smo se vrnili domov. Druženje nam koristi tudi, da se bolje spoznamo, saj smo se tukaj naselili iz
raznih krajev naše domovine. Ker smo vsi starejši, se tudi težje prilagajamo.
ŠE ENKRAT G. DUŠAN NAJLEPŠA HVALA ZA PRIJAZNO POVABILO IN LEP SPREJEM, VAŠEMU
DRUŠTVU PA ŠE MNOGO USPEHOV V ČLOVEKOLJUBNEM POSLANSTVU.
Anica ČREŠNOVEC

Novice iz Planinskega društva Litija

18.5.2019 so se »Sokoli« odpravili
na Mali Golak. Do Iztokove koče
(1260 m) so hodili eno uro, nato
pa nadaljevali do vrha Malega
Golaka (1495 m). Vmes je rahlo
pršilo, zato smo se hitro a previdno vrnili. Z razgledom so poskusili srečo še na
Sinjem vrhu. Pohoda se je udeležilo 20 pohodnikov sekcije »Sokol«. 25.5.2019 so pohodniki
sekcije »Sokol« povzpeli na 988 m visoki Mali
vrh nad Begunjami. Izlet je vodil Franci Intihar.
Iz Begunj so do Gradu Kamen hodili po Lambergovi poti. Pri razvalinah gradu so zavili v
strmo brezpotje. Po dveh urah naprezanja so
bili na vrhu. Ker so vse naokrog grozile nevihte, so se po hitri malici iz nahrbtnika odpravili
v dolino. Vseh 22 pohodnikov je še pred dežjem prišlo do avtobusa. 25.5.2019 so se savski Kojoti podali na stolp ljubezni na Žusmu,
na katere kraljuje 25,9 metrov visoki stolp iz
macesnovega lesa imenovan »Stolp ljubezni«.
Stolp je dobil ime po sv. Valentinu, katerega
cerkev se nahaja v zaselku Žusem pod vrhom.
S stolpa so se lahko razgledali na vzhodu na
Donačko goro in Boč, na jugu na Posavsko hribovje, na zahodu pa na Pohorje, Karavanke,
Kamniško Savinjske Alpe in celo Julijske Alpe.
Izleta se je udeležilo 20 pohodnikov. 25.5.2019
je društvo organiziralo izlet šolskih skupin. Izleta so se udeležile OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ
Litija, OŠ Gradec, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica
in POŠ Hotič. 83 mladih planincev, staršev in

spremljevalcev se je podalo proti Golici. Po uri
in pol hoje so se obrnili, saj so Golico prekrili
oblaki. Obiskali so Slovenski planinski muzej in
si ogledali Mojstrano. 15. pohoda od češnje do
češnje se je 2.6.2019 udeležilo 26 pohodnikov
sekcije »Sokol«. Trasa pohoda je potekala po
severnem delu Brd. Na najvišji točki Brd stoji
vas Višnjevik, od koder so lepi razgledi na Brda,
Tržaški zaliv, Furlansko nižino in Italijo. Novost
v Brdih sta letos nasada sivke in mandarin.
Češenj je letos zaradi vremena manj, kljub
temu pa jih ob poti ni manjkalo.
Načrtovani izleti in akcije v juniju
in juliju 2019.
- 15.6.2019 – Dan slovenskih planinski
doživetij na Lisci (sekcija Sokol
in družinska sekcija)
- 22.6.2019 – Košutica (sekcija Sokol)
- 29.6.2019 – Mirna gora (sekcija Sava)
- 29.6.2019 - Matajur (sekcija Sokol)
- 6.7.2019 – Kozji vrh (sekcija Sokol)
- 13.7.2019 – Kamniški vrh (sekcija Sokol)
- 20.7.2019 – Kamniško sedlo (sekcija Sokol)
- 27.7.2019 - Studor (sekcija Sokol)
- 27.7.2019 – Pekel pri Borovnici (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih
pa dobite na društvu in na spletu
http://www.pdrustvo-litija.si/
Po Obvestilih PD Litija povzel
Aleš Pregel
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USPEŠNA DELOVNO-ČISTILNA AKCIJA NA VAČAH

Na pobudo Krajevne skupnosti Vače je dne 11. 5. 2019 potekala zelo uspešna delovno-čistilna akcija.
Cilj akcije, katere se je udeležilo okoli 55 krajanov in krajank, je bil spodbuditi prebivalce Vač in okoliških vasi k sodelovanju in dokazati, da lahko s skupnimi močmi pripomoremo k izboljšanju kakovosti
življenja v našem kraju.
Vse udeležence je ob 8.00 uri prijazno sprejel in pozdravil Miloš
Kimovec, predsednik Krajevne skupnosti Vače. Razdelili smo se na
več manjših delovnih ekip. Prva ekipa je na roke nadela rokavice
ter vzela vrečke in se lotila pobiranja smeti. Na relaciji Spodnji
Hotič – Kandrše smo razočarani ugotovili, da le teh veliko preveč.
Ostali udeleženci so se razdelili na več manjših skupin ter se lotili
različnih del in popravil na več lokacijah. Pridnih rok, zagnanosti in
dobre volje tokrat res ni manjkalo. Kljub slabi vremenski napovedi,
nam je odlično služilo tudi vreme.
En večjih projek- Izkopali in očistili smo del »izgubljenega«
tov delovno-čis- stopnišča, ki vodi do vaške ude.
tilne akcije je bil izkopavanje izgubljenega stopnišča,
ki je pred mnogimi leti vodilo do Vaškega perišča Ude. Po več urah intenzivnega kopanja in čiščenja
smo se le dokopali do starih stopnic. Da jih bomo
lahko uporabljali, pa bo potrebna še ena tovrstna
akcija.
Naši gasilci iz PGD Vače, ki nam vedno priskočijo na
pomoč, so z vodnim curkom temeljito očistili na novo
izkopano stopnišče in tudi Vaško perišče oz. Udo, ki
je zaradi onesnaženja že glasno klicala po temeljitem
čiščenju. Ob tej priložnosti smo se lotili še barvanja
ograje in drugih lesenih izdelkov v bližnji okolici Ude.
Ker so bile stare oglasne deske že precej stare in
Očistili smo Vaško perišče in uredili okolico.
obrabljene, so pridne roke krajanov izdelale in namestile nove, ki že krasijo različne točke v naši krajevni skupnosti.
Po popravilih in ureditvi je klicala tudi Vaška tovorna tehtnica iz leta 1930. Naši fantje so zamenjali
dotrajane deske in namestili novo tablo, ki označuje Vaški tehnični spomenik.
Vaški trg in vodnjak so osrednja točka krajevne skupnosti. Pridni otroci in vzgojiteljice iz vrtca Sonček
na Vačah so že dan pred delovno-čistilno akcijo pobrali smeti okoli vaškega vodnjaka in temeljito pometli okolico, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Na dan
delovno-čistilne akcije smo poskrbeli, da voda iz vodnjaka ponovno teče. Ob tej priložnosti smo ponudili pomoč
hišniku POŠ Vače in se s skupnimi močmi lotili popravil v
okolici POŠ Vače. Iz šolske fasade smo pomagali odstraniti staro telefonsko govorilnico. Pomagali smo namestiti
in prebarvati novo ograjo za šolske gredice. Na šolskem
igrišču smo namestili nov koš in popravili ograjo. Akcija je
spodbudila tudi mlade športnike iz ŠD Situla, ki so urejali
športno igrišče v Slivni in na Vačah. Veseli smo, da so se
pridružili pobudi in prav tako opravili družbeno koristno
delo. Z akcijo smo zaključili nekaj po 12.00 uri. Zbrali smo
Okusna malica nam je povrnila moči.
se pred gasilskim domom na Vačah, kjer so nam gasilci
pripravili okrepčilno malico, ki nam je povrnila moči. S pozitivnim in optimističnim pristopom smo v
kratkem času opravili ogromno in dokazali, da se Vačani prebujamo, da si želimo sprememb na bolje
in da lahko tudi sami pripomoremo k lepši in bolj povezani lokalni skupnosti. Med udeleženci so se
spletle nove prijateljske vezi, prebujati pa so se pričele tudi nove, zanimive ideje. Menimo, da je bil cilj
presežen. Obenem upamo, da bodo pozitivno energijo, ki smo jo vložili udeleženci akcije, začutili tudi
drugi in se nam ob naslednji priložnosti pridružili. Za uspešno izvedbo delovno-čistilne akcije in vso
pomoč se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem. 
Krajevna skupnost Vače
Zapisala: Brigita PlemenItaš, Fotografije: Ana Vrhovec

SPOMINSKA SLOVESNOST JANČE 2019

1/6-2019 ob 11. uri sta Združenja borcev za vrednote NOB MO
Ljubljana, ZB Moste Polje, ZB Litija, Mestna občina Ljubljana in Občina Litija v počastitev ustanovitve
OF, 77 obletnice boja II. Grupe odredov, 150 obletnice spopada slovenskih kmetov in nemških Turnerjev in 28. obletnice samostojne Slovenije organizirali tradicionalno spominsko slovesnost »Janče«
2019, na kateri je bil slavnostni govornik zgodovinar in kustos v Vojaškem muzeju slovenske vojske
dr. Martin PREMK. V imenu gostiteljev so udeležence pozdravili, predsednica ZB za vrednote NOB
Ljubljana Moste-Polje, Branka Kastelic, župan mestne občine Ljubljana, Zoran Jankovič in župan občine
Litija, Franci Rokavec.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program, v katerem so sodelovali učenci PŠ Janče in OŠ Martina
Krpana, mešani pevski zbor ZORA Janče, pevca Žiga
Lakner in Zoran Cilenšek, pevki Teja Saksida in Teja
Nagode, harmonikarja Grega Maren in Anže Zaman
ter pihalni orkester Litija in številni praporščaki.
Program je povezovala Uršula Majcen. Srečanja so
se udeležili številni občani iz Zasavja in Ljubljane ter
okoliških občin, med njimi mnogo mladih ter veteranov, ki se vsako leto udeležujejo tega spominskega
srečanja. Spoštovani občani, občani JANČ so poznani po svoji narodni zavednosti, ki izvira še iz časov
narodnostnih bojev. 23. maja 1869 so tu izbruhnili krvavi spopadi ob propagandnem izletu članov
nemškega Turnereina iz Ljubljane. Vaščani so Nemcem iztrgali njihovo zastavo in izletnike nagnali
iz Janč. Po tem dogodku je prišlo do maščevanja oblasti, ki so v vas poslali orožnike in vojake. V teh
spopadih je bil ubit Jakob RODE, ujeti kmetje pa so bili obsojeni na zaporne kazni.
Svoj delež pa so JANČE prispevale tudi med NOB, ki so se borci druge grupe odredov bojevali z 2000
pripadniki nemške policije in vojske. V teh bojih je bilo ubitih 11 borcev NOB med njimi tudi narodni
heroj Jože KOVAČIČ. Na sovražnikovi strani pa je padlo okoli 70 Nemcev
Na Jančah je bil tudi sedež kurirske postaje TV-2, ki je delovala do marca 1945. 19. marca 1945 je ob
nenadnem vdoru domobrancev v kurirsko postajo padel kurir Franc SMREKAR, ostali pa so se rešili iz
obroča domobrancev.
JANČE so ob lepem sončnem vremenu zopet zaživele, zopet so se razlegle domoljubne partizanske
pesmi, peli so vsi od najstarejših do najmlajših, kar je še v spodbudno za ohranjanje spomina na najtežje dni, ki so ga bojevali naši borci proti okupatorju in domačim izdajalcem.
Po končanem uradnem delu in prijateljskem druženju so občani zapuščali JANČE z željo, da se bodo
naslednje leto zopet udeležili spominskega srečanja. 
Ciril Golouh

To so pravi dnevi medgeneracijskega sodelovanja

Na Dolah so bile v mesecu maju v okviru Sveta za medgeneracijsko povezovanje Občine Litija
organizirane številne dejavnosti. V vrtcu Zmajčki voden sprehod v naravo ob rahlem dežju, ki se
ga je udeležilo poleg malčkov in vzgojiteljic še 15 odraslih, največ pa seveda dedkov in babic ob
sodelovanju z DU Dole pri Litiji. Sprehod je bil zaokrožen z ogledom začasnih prostorov vrtca, s
pogostitvijo s čajem in keksi in pesmicami. Ena je bila skupna, in to »Lisička je prav zvita zver«.
V Gabrovki pa so učenci 1. razredov Dole in Gabrovka izbrali
nekoliko zahtevnejšo dve in pol urno pot, ki je vodila mimo z rahlim dežjem
namočenih travnikom. Postanek ob cvetočih in zdravilnih rastlinah, potešitev
vedoželjnosti ob razlagi članih Društva podeželskih žena in deklet Gabrovka.
Vzele so si čas in nas popeljale v ta čudovit travniški svet. Tudi dež ni bil ovira.
Za učence 6. razredov pa je bil organiziran naravoslovni dan ob strokovnem
vodenju priznane zeliščarske Jožice Bajc Pivec. Njena košara je bila polna
zdravilnih travniških in vrtnih rastlin. Sama zase pravi, da je le nabiralka, vse
ostalo postori narava. Razložila je številne učinke na zdravje človeka. Učenci so kuhali čaje,
pripravljali namaze, dopolnjevali herbarije. Spomnila jih
je, da živijo v naravi, zato bi bilo prav, da pazijo kaj, kje
in koliko nabirajo. Da je ne uničujejo, kajti darovi narave
so nam v veliko pomoč. Bilo je nadvse poučno, pa tudi
zabavno.
Prav je, da se začnemo na vseh ravneh družbe počasi,
a vztrajno zavedati, kako pomembna je povezanost in
soodvisnost med generacijami. Samo zadovoljni starejši bodo imeli zadovoljne otroke in vnuke. Nekoč, ko so v hiši živele tri generacije, je bilo to povsem normalno.
Za mnoge je to danes čas preteklosti. Prakse, znanja, veščine, ki jih so jih na kmetiji posamezniki prenašali in
nadgradili iz roda v rod, ohranjajo podeželje poseljeno in obdelano. Starejši lahko s svojimi bogatimi izkušnjami
mnogo pripomorejo k današnji družbi. In tega se je začela zavedati tudi Občina Litija s formiranjem tega Sveta,
katerega poslanstvo je aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik, ki zadevajo vse generacije, še posebej pa
starejše. Vseh teh aktivnosti pa ne bi bilo brez našega skrbnega vodje in predsednika Sveta Karla Lemuta, ki
z mnogo prizadevanja in s srcem bedi nad nami sodelavci. In kaj Svet pripravlja za jesenski čas? Festival medgeneracijskega povezovanja od 9. do 13. septembra. O tem pa prihodnjič. Pa naj kdo reče, da to ni tisto pravo
medgeneracijsko povezovanje. 
Jožica VrtačNIk

Prenašanje znanja iz roda v rod

V torek, 4. 6. 2019, je našo šolo obiskala skupina iz Sveta za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija. Učenci in učiteljice smo jih veselo
pričakali. Učiteljice smo učence razdelile po skupinah in vsaka gospa
je prevzela svoje učence. Gospa Milena Dimec pa je bila povezovalka
med skupinami. Učencem in učenkam so se pridružili tudi babice in
dedki. Gospa Marija Smolej in Pavel Smolej sta poleg vloge babice
in dedka prevzela tudi vlogo mentorjev. In začelo se je ustvarjanje
različnih del. Sodelujoči so ustvarjali s furnirjem, semeni, tkalstvom,
slikanjem. Nastali so čudoviti izdelki. Prikazali jih bomo na razstavi,
na zadnjem srečanju s starši v tem šolskem letu. Učenci 3. in 4. razreda so gostom zapeli nekaj pesmi. Na željo
babice Metke so zapeli tudi našo šolsko himno. Urici sta hitro minili in morali smo se posloviti. V otroških očeh se
je lesketalo veselje, saj je pouk potekal drugače kot običajno. Naš kuharica Marjana pa je poskrbela s skromno
pogostitev gostov. Hvala vsem sodelujočim. 
Zapisala vodja POŠ Kresnice Angelca KoprIvnIkar

Medgeneracijsko druženje na
POŠ Jevnica

V sredo, 5. 6. 2019, smo na POŠ Jevnica ustvarjali. Obiskali
so nas babice in dedki ter člani Društva upokojencev, ki so
s seboj prinesli različne materiale za ustvarjanje. Prvošolci in
drugošolci so svoja razreda polepšali s šopki rož iz krep papirja, tretješolci so izdelovali košarice iz časopisnega papirja,
prikupni čolnički iz orehovih lupinic pa so prišli izpod rok četrtošolcev, ki so se skupaj s petošolci lotili tudi šivanja. Druženje
je potekalo v prijetnem vzdušju, med delom pa so naši obiskovalci pripovedovali kako je bilo, ko so oni obiskovali šolo. 
Darja Rajšek

Medgeneracijsko sodelovanje s starejšimi
občani na POŠ Hotič

V torek, 28. maja 2019, so nas na POŠ Hotič obiskali člani Sveta za
medgeneracijsko povezovanje v občini Litija. Starejši občani, ki so zelo
aktivni na različnih področjih, so za vse učence pripravili različne delavnice, kjer se razvijajo ročne spretnosti. Tako so se učenci preizkusili
v izdelavi rožic iz krep papirja, izdelovali so košarico, spleteno iz revij
in časopisnega papirja. Tisti, malo spretnejši, pa so se preizkusili v
šivanju. Da je bilo delo lažje, so učencem pomagali tudi njihovi dedki
in babice ter starši, ki so se nam tudi pridružili.
Nekateri so izdelovali vizitko, kjer je motiv našit na papir. Drugi so vezli okrasne prtičke z različnimi načini vezenja
(križci, ravni šiv ...) Čas po kosilu je v šoli tako hitro minil, da je bilo kar naenkrat že potrebno oditi domov. Takšna
srečanja bogatijo tako učence, učitelje kot tudi starejše občane. Učenci razvijajo spretnosti, za katere ni namenjenega veliko časa, predvsem pa je s starejšimi občani lepo deliti spomine iz njihovih šolskih in otroških
dni, ko se čas še ni tako hitro vrtel. 
Špela KovIč

Medgeneracijsko druženje z zeliščarico na Polšniku

V torek, 21. 5. 2019, smo imeli na Polšniku prav poseben obisk.
Poklical nas je gospod Karlo Lemut iz Sveta za medgeneracijsko povezovanje v
Občini Litija, ki je predlagal, da nas na Polšniku obišče zeliščarica Monika Mulej
s Konjšice. Na srečanje smo povabili tudi starše ter babice in dedke. Z veseljem
so se pridružili našemu „zeliščarskemu“ dnevu. Po malici smo se zbrali v šoli,
kjer nas je pozdravila gospa Monika ter nam povedala, kako bo potekalo naše
druženje. Ker je bilo zunaj vedro, smo se obuli in oblekli ter se odpravili na travnik. Ogledali smo si travniške rastline, gospa Monika pa je o vsaki vedela povedati veliko zanimivosti. Izvedeli smo, da ima skoraj vsaka rastlina zdravilno moč
in da tega ne smemo zanemariti, ampak s pridom izkoristiti. Učenci so nabirali
zelišča in jih skrbno spravljali v košaro. Odločili smo se, da bomo v šoli pripravili
zdrav namaz in skuhali zeliščni čaj iz nabranih rastlin. Tudi starejši krajani so z
zanimanjem spremljali Monikino razlago. Veliko so naše babice in dedki že vedeli, a nekaj stvari so tokrat vseeno
slišali prvič. Kar dolgo smo se zadržali na travniku in nabrali polno košaro zelenja, zato je bil
čas, da se vrnemo v šolo. Tam smo se usedli v jedilnico in skupaj pripravili zeliščni namaz. Monika je povedala, katere rastline bomo uporabili za namaz in katere za čaj. Ko je voda zavrela,
Servis in popravilo
smo zakuhali nabrane cvetlice. Namaz pa smo pripravili iz zelišč, oreščkov, limone, olja in soli.
avtomatskih menjalnikov!
Namazali smo mini kruhke in si privoščili pravo pojedino. Ob koncu druženja nas je obiskal in
nagovoril tudi gospod Karlo Lemut, ki je vodja Sveta za medgeneracijsko druženje v Litiji in
Menjava olja po
nam predstavil še druge aktivnosti, ki jih svet organizira. Dogovorili smo se, da bomo tudi v
prihodnje sodelovali in se mu iskreno zahvalili za zanimiv in poučen obisk.  Katarina Juvan
metodi

TIM-eckart

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV

Vaški medgeneracijski dan

Ker dobršen del Vač zasedajo čudoviti
travniki in gozdovi, ki so polni zdravilnih rastlin, smo se odločili, da v sklopu
medgeneracijskega dne, ki je potekal
29.05.2019, v svoje kroge povabimo zeliščarico gospo Jožico Bajc Pivec.
Vreme nam je malce pokvarilo prvotne načrte. Zdravilne rastline smo želeli nabrati
na bližnjem travniku, a se je zeliščarica odločila, da to delo, zaradi obilnega deževja
opravi sama. Že zgodaj zjutraj se je v škornjih in palerini s košaro v roki, odpravila na
travnik v bližini njenega doma in za nas nabrala različne rastline. Vsa nabrana zelišča nam je
predstavila v telovadnici POŠ Vače. Ko smo pridobili nekaj osnovnega znanja o zeliščih, smo se
krajani ter učenci prvega, drugega in tretjega razreda z učiteljicami, lotili priprave zeliščnega
namaza in kuhanja čaja. V se delo je potekalo pod budnim očesom gospe Bajc Pivec.
Za čudovito preživeto dopoldne, se zahvaljujemo predavateljici ge. Bajc Pivec, Koordinatorju
medgeneracijskega srečanja g. Lemutu, POŠ Vače ter vsem prisotnim. 
Danijela Indof
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V Gabrovki že enajstič Antonov pohod in Festival potic

Vsako leto najboljšim dijakom naše šole podelimo posebna priznanja Gimnazije Litija.
Letos jih je za najvidnejše dosežke in izjemno delo prejelo 28 dijakov.
Dijak/inja
Žana Grabnar
Ana Lavrin
Matej Perc

Razred
združeno
1.a zlato priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz
1.b zlato priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
1.b zlato priznanje na državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete
srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete in zlato
Ema Pikelj
2.b
priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. slovenskem festivalu
Nina Jelen
2.b znanosti z mednarodno udeležbo „Narava, človek in eksperimenti“ in uvrstitev na
mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na Portugalskem
uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. slovenskem festivalu
Jakob Sirk
3.a znanosti z mednarodno udeležbo „Narava, človek in eksperimenti“ in uvrstitev na
mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na Portugalskem
Gaja Starc
3.c zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni
uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. slovenskem festivalu
Gala Pregel
3.c znanosti z mednarodno udeležbo „Narava, človek in eksperimenti“ in uvrstitev na
mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na Portugalskem
Alen Demiri
4.a vodenje in sodelovanje na šolskih prireditvah
Ana Avbelj
4.a vodenje in sodelovanje na šolskih prireditvah in večletno sodelovanje v Teatru 16
Ana Vrtačnik
4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih in štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Andraž Fink
4.a štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v Teatru 16
Anica Garić
4.a štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v Teatru 16
Anja Remškar
4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih in večletno sodelovanje v projektu Obrazi prihodnosti
Kaja Pistotnik
4.a večletno sodelovanje v projektu Obrazi prihodnosti
uspešno predstavitev fizikalnega projekta GimLit Fortress na 24. slovenskem festivalu
Nik Vozelj
4.a znanosti z mednarodno udeležbo „Narava, človek in eksperimenti“ in uvrstitev na
mednarodni festival »Sceince on Stage« 2019 na Portugalskem
Robert Baš
4.a večletno sodelovanje v pevskem zboru
Tadej Pirc
4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Teja Vrtačnik
4.a odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Zala Urbanija
4.a večletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v pevskem zboru
Anja Bočko
4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
odličen učni uspeh v vseh štirih letih, štiriletno sodelovanje v debatnem klubu in uvrstitev
Jerneja Logaj
4.b v ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na svetovnem debatnem prvenstvu in
večletno sodelovanje v projektu Obrazi prihodnosti
odličen učni uspeh v vseh štirih letih, vodenje šolskih prireditev in večletno sodelovanje
Leon Ciglar
4.b
v debatnem klubu
Lina Ševerkar
4.b štiriletno sodelovanje v pevskem zboru
Nika Drnovšek 4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih
Nika Lindič
4.b štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in večletno sodelovanje v pevskem zboru
odličen učni uspeh v vseh štirih letih, zlato priznanje na XVIII. državnem tekmovanju
Patricija Cirar
4.b mladih zgodovinarjev, štiriletno sodelovanje v pevskem zboru in štiriletno vestno delo v
razredni skupnosti
Urša Izlakar
4.b odličen učni uspeh v vseh štirih letih in štiriletno sodelovanje v pevskem zboru

Na Lojtri je v aprilu, maju in juniju
dogajalo in dogaja!

V okviru Evropskega Tedna mladih smo soorganizirali projekt Urbane zasaditve pred občino Litija, in sprehod po mestu Jane´s walk. Ob Dnevu
Evropske Unije smo se predstavljali na Kongresnem trgu v Ljubljani, z ulično akcijo- Kaj bi spremenil_a v Evropski uniji? Za nami je Detox vikend s Sanjo Lončar, Sandro Anais idr., in vikend Obujanje
živosti s Polono Piltaver in Marjeto Novak. Kaj je lepšega kot odklop in povezovanje z vsem okoli
tebe in v tebi? V Romuniji smo v okviru projekta Erasmus+ mlade iz OŠ Gradec odpeljali na izmenjavo. Za Evropsko akademijo mladinskega dela smo pripravili Actionbound aktivnost odkrivanja
Kranjske Gore s Kekcom. Zvrstilo se je ogromno delovnih akcij na našem skupnostnem vrtu, kjer smo postavili tudi rastlinjak s pomočjo sredstev v sklopu programa
Evropske solidarnostne enote in projekta #SkrbZa. Na
dan reke Save, ali pa dajmo reči kar v tednu reke Save,
smo organizirali skupaj s partnerji (Knjižnica Litija, Mestni muzej Litija, Litijski likovni atelje, Mesta skupnost Litija, Balkan River defence, Divja Sava za vedno in Kulturni
center Litija) ulično akcijo za spodbujanje razmišljanja o
reki Savi, predstavitev stališč in pogovor o hidroelektrarnah na reki Savi, fotografsko razstavo: Mostovi čez Savo
v litijski občini, spremljanje štarta spusta plovil po Savi, kino projekcijo dokumentarnega filma The
Undamaged in pogovor z avtorjem in aktivistom Ercanom Aybogo iz Sirije. Dan reke Save je prav
tako sofinanciran s strani programa Evropske solidarnostne enote. Organizirali smo tudi vikend za
mentorje mladim, izvedbo je finančno omogočila Consulta.
In doletela nas je izjemna čast! APCEIU (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding), ustanovljen s sporazumom med UNESCOm in Vlado Republike Koreje je naš projekt Globalno učenje Agora proglasil za eno od petih najboljših praks s področja EIU/GCED (Education for
International Understanding/Global citizenship Education) v letu 2019. Projekt in njegov potencial
za razširjanje bomo jeseni predstavljali v Seulu!
Projekt smo razvili skupaj z Društvom Humanitas, Officine Cittadine in Sensibiliz´Action ter ga izvajali od 1.2.2017-31.1.2019. Številne metode in spoznanja vključujemo v naše redne aktivnosti. Več
o projektu na: www.geagora.eu
Projekt je bil financiran s strani
Erasmus+ Mladi v akciji.
Tina TrdIn

Na drugo soboto v juniju se je odvila že enajsta tradicionalna celodnevno prireditev »Gabrovka, tu
sem doma«, ki združuje več dogodkov. V jutranjih urah se je po blagoslovu domačega župnika na
pot po Antonovem pohodu podalo okoli 150 pohodnikov. Le-ti so lahko v sočnem vremenu občudovali lepote gabrovških vasi od Gabrovke, preko Moravške Gore, Vodic in Podpeči, do Moravč in Roj
nazaj do Gabrovke. Na poti so bili poleg naravnih in kulturnih znamenitosti deležni tudi prijaznosti
in odprtosrčnosti domačinov, ki so pohodnike lepo sprejeli in jih tudi pogostili.
Že v petek pa se je začel Festival potic.
Tričlanska komisija: Robert Merzel, Janja Žagar in Lijana Lovše so imeli polne
roke dela, saj je na ocenjevanje prispelo kar 41 potic. Med njimi so našteli
25 različnih okusov. Najbolj so bili presenečeni nad poticama, ki so ju spekli
domači osnovnošolci pod mentorstvom
učiteljice Matejke Strah Bajec. Obe sta
se okitili s priznanjem, orehova je prejela srebrno, pehtranova pa bronasto priznanje. Sicer pa je bilo
podeljenih 6 zlatih, 11 srebrnih in 13 bronastih priznanj ter eno
posebno priznanje za inovativno tehniko zvijanja potice. V veliko veselje organizatorjev se je v letošnjem letu razširil tudi nabor
društev, ki so sodelovala na Festivalu potic: Gabrovka, Dole, Polšnik, Litija – Šmartno, Trebnje in Bučka. Prispele potice so bile v
soboto razstavljene skupaj z izdelki domače in umetnostne obrti
(razstavljale so Metka Potočnik, Vilma Kante in Nada Okolić) in so si jih obiskovalci lahko ogledali
skozi ves dan. V času prireditve so domači gasilci za ogled odprli tudi gasilski muzej. V popoldanskih
urah pa je sledila še kulturna prireditev z razglasitvijo rezultatov Festivala potic 2019, na kateri so
sodelovali mladi domačini Leon, Lovro ter osnovnošolci z recitacijami in pesmimi o domu in domovini ter Folklorna skupina Večerna zarja iz Velikega Gabra.
Antonova sobota je tako v Gabrovki spet zbrala in navdušila množico ljubiteljev lepe narave, domačih dobrot in slovenske kulturne dediščine. Zahvala za to gre pridnim domačinkam in domačinom ter donatorjem, ki so omogočili organizacijo še ene prireditve »Gabrovka, tu sem doma«. In
kot je vabil verz ene izmed recitacij: »Dobrodošli k nam ste prav vsi, ki nepozaben dan želite si...«
Dobrodošli še kdaj. Če ne prej, pa na Antonovo 2020. 
Karmen Čarman

Srce Slovenije na dobrodelni konjenici

V letošnji konjenici za Anino zvezdico je zopet sodelovalo veliko ljubiteljev konj. Tisti, ki niso
mogli osebno prisostvovati temu edinstvenemu dogodku, pa so v sklad prispevali kasneje.
Tako, da so konjeniki še enkrat zažareli kot zvezdice, ki
nesebično delijo pomoč potrebnim družinam.
V zelo hladnem aprilskem jutru se je že sedmo leto zbralo
manj konjenikov kot prejšnja leta. Morda je k temu pripomogla slaba vremenska napoved, morda druge obveznosti.
Dejstvo je, da so se organizatorji KD Jesenje Geoss z idejno vodjo Ireno Setničar zelo potrudili in v goste pripeljali
nekaj pomembnih osebnosti, ki so zaznamovali otvoritveni
kulturni del dogodka. Tako so prisotni ob moški vokalni skupini Lipa iz Litije imeli priložnost slišati prekrasno pesem
»Srce Slovenije«, katere avtorica Branka Božič je vse priOd leve: Boris Doblekar, Irena Setničar,
sotne skupaj z njimi pobožala z njenim angelskim glasom.
predsednik Jože Kovič
Prav tako so zaigrali nekaj ljudskih pesmi tudi nepogrešljivi
leseni rogisti iz Kresnic. Ob pozdravnem govoru predsednika Jožeta Koviča se mu je v spodbudo
pridružil še poslanec Državnega zbora ter predstavnik
občine Litija, Boris Doblekar.
Navdušen nad sporočilno noto
je poudaril, da takšen dogodek
ni pomemben samo na nivoju
lokalne skupnosti, temveč je
v dobro celotni državi. To je v
imenu Ane Lukner potrdila tudi
Irena Setničar v svojem izredno
čustvenem govoru, v katerem
se je zahvalila vsem skupaj in
vsakemu posebej, ki je in bo še
Udeleženci konjenice skupaj z gosti.
kakorkoli prispeval svoj delež v
sklad. Zahvalila se je za odpiranje naših src, s tem pa tudi ljubezni in razumevanja za vse ljudi, kajti
to so vrednote, ki štejejo. Prav z Anino zvezdico, katerega velik delež so postali konjeniki, so prostovoljci z Ano na čelu pomagali že več kot 200.000
družinam, ter jim omogočili dostojno življenje vsaj
za nekaj časa. Čeprav njihov cilj ostaja isti, da tovrstne pomoči ne bi nihče več potreboval. Ampak to
je že druga zgodba…
Za tokratno konjenico se je nekaj vpreg, in manjše
število konjenikov s središča Slovenije Geoss v Sp.
Slivni, pomikalo v ločenih kolonah skozi naselja in
majhne vasice proti Moravčam, kjer so imeli krajši
skupni postanek. Pot proti zbirnemu mestu jih je
nato vodila še mimo Planinskega doma Ušte, po
pretežno gozdnih in makadamskih poteh do cilja na
Sp. Slivni, kjer jih je že čakal topli obrok, ki so si
Vprege so naprej grede potovale v ločeni koloni
od konjenikov.
ga v hladnem dnevu prav gotovo zaslužili. Zbrana
denarna sredstva so podarili družini iz občine Litija, potrebni socialne pomoči. In kot bi zaključila
gospa Božič s himno Anine zvezdice: »Naj le srce Slovenije bije za vse, in naj živi…«.

Tekst in foto: Irena Krnc

ULIČNA ČETVORKA V LITIJI

Točno ob 12. uri 17/5-2019 so na Valvazorjevem trgu v Litiji maturantke in maturantje Gimnazije Litija in v 19 mestih po Sloveniji sinhrono zaplesali »četvorko« ob Stravsovi melodiji.
Več deset tisoč jih je skupaj z mladimi plesalci v več kot 30 državah sestavilo vse slike četvorke. Nato pa so se še radostno zavrteli ob malce hitrejših ritmih (tanga, čača itd.) Plesalci
in plesalke pod taktirko voditeljice iz
plesne šole »Bolero« odplesali »Četvorko« in navdušili nešteto staršev,
dedkov in babic, ki so prišli bodriti svoje vnuke in vnukinje, njihovo
slovo od srednješolskih klopi pred
maturo. Letos pa je bilo še posebno
presenečenje saj so plesalce bodrili
najmlajši iz šole Litija.
Vse navzoče je pozdravila podžupanja občine Litije Liljana LOVŠE, ki
jim je zaželela dobrodošlico in obilo
uspehov pri opravljanju mature ter nadaljnjem šolanju. Hvala vsem plesalcem in plesalkam,
ki so po taktirki voditeljice odplesali ples in se poslovili od srednje šolskih klopi, hkrati tudi
slovo od Gimnazije Litija v osrčju Slovenije, kjer so nabirali znanje in navezali neštete nepozabne prijateljske vezi.
Pogled na Valvazorjev trg je bil prečudovit, izžareval je lepoto, mladost, spretnost, poklon
med plesalci in plesalkami. Hvala vam maturantje, v Litiji ste preživeli štiri leta in upamo, da
iz Litije odhajate z obilo znanja, življenjskimi izkušnjami, ki ste ga pridobili v Gimnaziji. Odhajate v svet nabirati nova znanja, nove izkušnje, upamo pa, da se boste na svoji življenjski
poti še vračali v osrčje Slovenije v mesto Litija, kjer ste štiri leta preživeli v šolskih klopeh in
pridobivali znanje iz izkušnje za bodoče življenje. 
Ciril Golouh

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
IN DEKLET POLŠNIK

vas vabi v soboto,
20. 7. 2019, ob 15. uri

na 19. KMEČKI DAN
z naslovom

»Življenje na kmetiji nekoč…!«,
ki bo potekal pri Lovskem domu
na Polšniku.
Prikazali vam bomo dnevno življenje
družine na kmetiji nekoč in tudi
zabavnih iger ne bo manjkalo.
Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo.

Pripravile bomo bogato razstavo domačih
dobrot in skupaj z Ansamblom LIVADA
ustvarili prijetno vzdušje.
Vzemite si čas in pridite k nam na vas.
Luštno bo!
Vljudno vabljeni.
Predsednica Društva podeželskih
žena in deklet Polšnik:
Marinka Bevc
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KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001, dvojno zlato za
NIKA PONEBŠKA, rezultati, treningi…
Kronološki pregled dogajanja v
klubu od decembra 2018 dalje
Decembra lani smo imeli zbor članov, kjer je bilo
izvoljeno novo vodstvo. Po osmih letih uspešnega
vodenja kluba je na mestu predsednika Boris Doblekar zamenjal Milana Planinška.
Nastopanje - tekmovanja ekip od najmlajših
do najstarejših.
Dečki in deklice nastopajo na DP posameznikov in v dvojicah. Odigranih bo sedem turnirjev
in eden v dvojicah. Do sedaj smo odigrali štiri
turnirje. Najuspešnejša sta Nuša Harb in Vid Ponebšek, ki sta prva v svojih
starostnih
kategorijah.
Uspešni so bili tudi ostali:
Mark Mohar, Nik Konjačič,
Brina Potokar, ki so v prvi
deseterici uvrščenih, sodelovali pa so še Gašper Lotrič
Golič, Bianca Bučar, Gaber
Zagorc Sirk in Sandra Pajtler (na tekmovanju ŠŠD).
VID PONEBŠEK pa se je kot
edini predstavnik Slovenije uvrstil na Svetovni
pokal U-14 posameznikov na Češkem, kjer
je dvakrat poslušal slovensko Zdravljico, v
kombinaciji s soigralko iz Celja pa osvojil še tretje mestu. Da pa ne bi ostali na teh fantastičnih
uspehov, želimo delati s še več mladimi, zato smo
povabili učence
osnovnih
šol
Litija in Gradec
na predstavitev
osnov kegljanja. Odziv je bil
nepričakovano
velik. V osmih
dneh je kegljanje skozi igro s
strokovnim vodstvom spoznavalo okoli 160
učenk in učencev. Za tako
velik odziv se
zahvaljujemo obema ravnateljema g. Petru Strletu in g. Damjanu Štrusu. Seveda pa ne smemo
pozabiti neutrudnih učiteljev, ki so jih spremljali
(Filipina Šparemblek, Marjeta Laba, Simona Hribar, Špela Lajovic, Tadeja Resnik, Nives Koželj,
Alena Dedič, Sandra Železnik, Ana Terzič, Darja
Rajšek, Alma Prijatelj, Sonja Rudolf, Nastja Simič,
Urban Hauptman. Na ure kegljanja pa sta ga. Karmen Špan in g. Urban Hauptman dvakrat pripeljala tudi devetošolce. Rezultat tega vsega je, da
treninge kegljanja trenutno obiskuje 20 učenk in
učencev.

Z mladimi kegljači smo sodelovali na DP kadetov (U-18) in mladincev (U-23), v kategoriji
kadetov in kadetinj so bili rezultati naslednji:
- DP sprint - Vid Ponebšek 2. mesto
- DP tandem mix Nuša Harb in Vid Ponebšek
9. mesto
- DP sprint Nuša Harb 9. mesto, Brina Potokar
16. mesto
-D
 P tandem Nuša Harb in Brina Potokar 6.
mesto (moramo poudariti, da so vsi še osnovnošolci).
Na državnih prvenstvih mladincev U-23 pa so
bili uspehi naslednji:
DP - posamezno - 1. mesto Tomaž Ivančič, 2.
mesto Klemen Ivančič, 26. mesto Kristjan Ponebšek, 30. mesto Vid Ponebšek
DP - ekipno Litija 2001 - 2. mesto
DP - sprint Tomaž Ivančič 6. mesto, Kristjan Ponebšek 9. mesto
V kategoriji članic in članov pa so bili doseženi naslednji rezultati:
- posamezno na prvenstvu regije Zasavje-Posavje so prva tri mesta dosegla naša dekleta Nuša
Harb (1.), Simona Krafogel (2.), Brina Potokar
(3.)
-n
 a DP posameznic so sodelovale Branka Planinšek (30.), Nuša Harb (39.) in Brina Potokar
(50.) med 64 udeleženkami.
- DP - tandem mix Simona Krafogel - Slavko Poglajen (17.)DP- tandem Brina Potokar - Nuša
Harb (9.), Suzana Kolenc-Simona Krafogel(16.)
-n
 a prvenstvu regije Zasavje - Posavje sta prvi
dve mesti zasedla Tomaž Ivančič (1.) in Slavko
Poglajen (2.)
-n
 a DP posameznikov sta se uvrstila, Tomaž
Ivančič (7.) in Slavko Poglajen (53.) med 64 tekmovalci.
Na ligaških DP pa so naše ekipe dosegle naslednje uvrstitve:
1. moška ekipa 6. mesto v elitni 1. A SKL
1. ženska ekipa 10. mesto v elitni 1. A SKL
2. moška ekipa 6. mesto v 2. SKL - vzhod
Sodelovali smo tudi na DP veteranov U-50+, kjer
so nas zastopali: Božo Ivančič, Marjan Jerič,
Slavko Poglajen, Janez Dobravec in Ludvik
Novak vsak v svoji starostni kategoriji.
Ludvik Novak pa je tudi nastopil na Evropskem
prvenstvu veteranov U-60+. /spremljajte nas na
fb: https://www.facebook.com/litija2001/
Upravni odbor
Kegljaški klub Litija 2001
Milan Planinšek,
Boris Doblekar

1.990,00 EUR
7.700,00 EUR
FIAT Punto Grande Active 1.3 Multi- HYUNDAI i20 1.1 CRDi Life Letnik:
jet 16V Letnik: 2007, prev. 196561 km, 2015, teh. pregled 12/2019, prev. 103551 km,

bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 55 kW bela barva, diesel motor, 1120 ccm, 55 kW
(75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.
(75 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

2.980,00 EUR

5.880,00 EUR
OPEL Insignia 2.0 CDTI Cosmo XSENON

OPEL Corsa Enjoy 1.2 16V Letnik:
2009, prev. 155046 km, srebrna kovinska Letnik: 2010, prev. 269020 km, srebrna kovinbarva, bencinski motor, 1229 ccm, 59 kW ska barva, diesel motor, 1956 ccm, 118 kW
(161 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
(80 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

7.260,00 EUR
13.550,00 EUR
OPEL Mokka 1.4 Turbo Drive Letnik: RENAULT Clio dCi Expression MULTIME2015, teh. pregled 4/2021, prev. 69421 km, bela DIJA Letnik: 2015, teh. pregled 10/2019, prev.
kovinska barva, bencinski motor, 1364 ccm, 103 95240 km, bela barva, diesel motor, 1461 ccm,
kW (140 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.
55 kW (75 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

NA ZALOGI TUDI: RENAULT Modus 1.2 16V Expression Pack, letnik 2005,
prev. 207125 km, bencinski motor, 1149 ccm, 55 kW (75 KM), ročni menj.
(5 pr.), zlata kov. barva, 1.750,00 €; PEUGEOT 308 Pack 1.4 16V VTi, letnik
2009, prev. 190453 km, bencinski motor, 1397 ccm, 70 kW (95 KM), ročni
menj. (5 pr.), temno siva kovinska barva, 3.380,00 €; ter še nekaj testnih vozil.

KOŠARKA - VETERANKE LITIJA

SUBOTICA 2019

Veteranke Litije smo se udeležile že 22-ega mednarodnega veteranskega turnirja v košarki Subotica
2019. Pričel se je 7. in zaključil 9. junija. Sodelovalo je skupa 33 ekip, od tega 11 ženskih ter 22
moških. Igrale smo v kategoriji 45 +. Prvo tekmo proti ekipi Budimpešte
smo odigrale že v petek, drugo pa v soboto proti veterankam Zagreba.
S prikazano igro smo bile kljub porazoma zadovoljne, saj smo se dostojno upirale višjim, hitrejšim predvsem pa mlajšim nasprotnicam. V
glavnem pa je turnir potekal v dobrih in tudi napetih igrah ter veselem
druženju. Litjanke smo si vzele čas tudi za sproščanje ob Paličkem jezeru, kjer je nastala tudi fotografija na levi.
Domačinke so se zelo potrudile z organizacijo tega zahtevnega turnirja,
za kar si zaslužijo vse pohvale. Posebno zahvalo pa si zasluži in jo tudi
namenjamo našemu šoferju Petru za potrpežljivost in seveda varno vožnjo tja in nazaj.  Veteranke

Počastitev spomina na našo Zdenko

18.5.2018, dan, ko smo se s solzami v očeh poslovile od naše veteranke Zdenke, ki je z nami pisala
dolgoletno košarkarsko zgodbo. 18.5.2019, dan, ko smo natanko po enem letu v telovadnici OŠ
Gradec z veterankami Ljubljane odigrale tekmo, namenjeno počastitvi spomina nanjo.
Pred pričetkom je Miša v uvodnem govoru najprej pozdravila in se zahvalila za udeležbo vsem Zdenkinim domačim, veterankam Ljubljane in ostalim gostom ter v kratkih besedah obudila Zdenkino
košarkarsko pot, njene vrednote in nenazadnje neizprosno borbo z zahrbtno boleznijo, v kateri je
njeno športno srce omagalo. Z minuto molka smo počastile spomin na našo Zdenko.
S prvim sodnikovim žvižgom se je tekma pričela. Obe ekipi sta prikazali dobro in zanimivo igro z
lepimi in atraktivnimi akcijami in koši. Tekma se je v veliko zadovoljstvo vseh igralk zaključila z neodločenim rezultatom 31:31. Bile smo si edine, da v današnjem srečanju pod koši ni pomemben
zmagovalec, pač pa je pomembno, da smo ga posvetile Zdenki, ki smo jo imele rade in je bila velik
del naše zgodbe. Po tekmi je sledilo družabno srečanje, po tem pa smo odšle na grob, položile cvetje
in prižgale svečke. Besede so nam zastale, v očeh so se zalesketale solze....pojavile so se dežne
kaplje...kot pred enim letom na njeni zadnji poti.
Za zaključek bi se želele še enkrat zahvaliti veterankam Ljubljane, našim zvestim podpornicam, ki
so jim žal poškodbe onemogočile, da bi se nam
pridružile tudi na parketu, sodniku, zapisnikarski
mizi, "upravljalki" novega semaforja naši Mirjam ter
vsem navijačem. Iskrena zahvala vsem domačim
za prisotnost, posebno Zdenkinemu možu Janezu
za sponzorstvo pri izvedbi spominske tekme.
Draga Zdenka, bila si velik del naše zgodbe. Zgodbo bomo nadaljevale vedno in za vedno s spominom nate v naših srcih. 
Tvoje veteranke
Zadnja tekma Evropa: Balkan na zunanjem igrišču
2.6.2012 (Zdenka je prva z desne v prvi vrsti).

In memoriam
Lojze Urbanija

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad,
sreča je, ko se delo dobro
opravi in ko imaš nekoga rad!«
Tako odzvanjajo besede Toneta
Pavčka. Prav tak si bil ti tov. Lojze. Ko si delo dobro opravil, si
bil srečen in imel si gasilce rad.
»V teh dneh, ko pomlad kaže
vse svoje čare v najlepših
cvetovih, je prišlo tudi naše zadnje slovo. Pravzaprav kmečki
človek ob slovesu ne potrebuje dodatnega cvetja, saj mu je
vedno najlepše tisto cvetje, ki nam ga ponuja narava. V tem
cvetju je tudi nekaj simbolike, ki ponazarja tvoje življenje, delo,
trpljenje in na koncu odrešenje.«
Gasilci smo med seboj tovariši, naslavljamo se tako, pa vendar ne
verjamem, da vsi vemo, kaj tovariš pomeni. To ni le lepotna floskula,
izrečena beseda kar tako. Tovariš pomeni, da svojemu kolegu gasilcu zaupaš. Ko se požrtvovalno podaš v reševanje, gašenje, moraš
svojemu kolegu brezpogojno zaupati, zaupati mu moraš tudi svoje
življenje. In če življenje zaupaš nekomu, to pomeni, da je tvoj tovariš.
Tovariš v vsem. V slabem in dobrem.
Tudi ti Lojze si bil gasilski tovariš in prijatelj.
V gasilske vrste si vstopil pri osemindvajsetih letih, malo pozno,
bi lahko dejali. Vendar ničesar nisi zamudil. Takoj si se predano
in pridno lotil dela v gasilstvu. S svojim delom si uspešno pripomogel pri krepitvi gasilske organizacije v preventivi, operativi,
vzgoji, usposabljanju, delu z mladimi, kot tudi na ostalih področjih. Prevzemal si funkcije v društvu, Gasilski zvezi Litija in širše.
Pridno si se izobraževal in po vstopu v gasilske vrste leta 1973 do
leta 1988 opravil pet tečajev, od gasilca do vodje enot in postal
gasilski častnik, nazadnje kot gasilski častnik druge stopnje. Opravil si tudi specialnosti, kot so tečaj za mentorja mladine, poveljnika gasilskega društva in tečaj specialnosti gasilskega sodnika.
V operativi si bil 19 let poveljnik društva, lansko leto si prejel
naziv častnega poveljnika. 12 let si bil član poveljstva pri Gasilski
zvezi Litija, pet let kot podpoveljnik zveze, 12 let si bil mentor
mladine v svojem društvu. Petnajst let si vodil mladino pri Gasilski zvezi Litija, deset let si bil član komisije za delo z mladino pri
gasilski zvezi Slovenije. Bil si član odbora pri isti organizaciji za
ustanovitev društva Mladi gasilec. Takoj po ustanovitvi društva
Mladi gasilec na državni ravni, si ga ustanovil tudi na Vačah. In
začelo se je drugačno in trdo delo z mladimi.
Vztrajal si in kmalu si s svojo mladino ponesel ime kraja Vače
širom po Sloveniji, saj ste pričeli nizati uspeh za uspehom, najvišja mesta so kar deževala. Toda to še ni bilo vse. To svojo idejo
si prenesel tudi na Gasilsko zvezo Litija in kaj kmalu so se po
občini začela ustanavljati društva Mladi gasilec, ki so bila ravno
tako zelo uspešna.
Zelo rad si se udeleževal gasilskih tekmovanj in na njih kot sodnik tudi aktivno sodeloval, tako na nivoju Gasilske Zveze, kot na
nivoju Regije Ljubljana 3. Bil si tudi predavatelj na tečajih v okviru
Gasilske zveze. Poleg vsega naštetega pa si bil tudi član tekmovalne desetine PGD Vače. S svojo aktivnostjo si nadaljeval tudi
tedaj, ko si prestopil v vrste veteranov. Prevzel si komisijo za delo

z veterani pri Gasilske zveze in postal član komisije za veterane pri
Regiji Ljubljana 3 in član komisije za odlikovanje pri Gasilski zvezi in
poleg vseh aktivnosti si postal še član tekmovalne desetine veteranov domačega društva.
Vse to si zmogel in si bil poleg operativne dejavnosti tudi član Upravnega odbora PGD Vače in kar trideset let član Upravnega Odbora
pri Gasilski zvezi Litija, od tega pet let kot podpredsednik zveze in
tudi predsednik častnega razsodišča. Da pa še ni konec vsega tvojega dela si bil zelo aktiven pri gradnji in obnovi gasilskega doma ter
vzdrževanju le tega. Ne nazadnje si bil prvi pobudnik, da se tvoje matično društvo pobrati s PGD Kozarje. Ta pobratenost traja še danes.
Prejel si veliko odlikovanj, značko za 40-letno delovanje, plaketo gasilskega veterana, prejel si nešteto diplom in priznanj Gasilske zveze
Litija, gasilski plamenici druge in prve stopnje, priznanje zveze ob
njeni 40-letnici ter odlikovanje za posebne zasluge.
Ko prebiramo tvoje delo v gasilstvu, se resnično vprašamo, kdaj si
imel kaj časa še za sebe, za svoje najdražje? Iz vsega naštetega je
razvidno, da si pol življenja zapravil za gasilstvo in velikokrat za to
žrtvoval tudi svoj dopust, predvsem takrat, ko si se izobraževal. Verjetno pa ti ni bilo nikoli žal in težko. Kajti, ti si to počel s srcem. Če pa
kdo dela s srcem mu ni težko in je pravi, pravi tovariš.
Lojze tudi nam ni žal, da si bil tako predan gasilskemu delu in za gasilstvo naredil toliko. Hvala, velika hvala za vse, kar si storil za svoje
društvo in za Gasilsko zvezo Litija. 
Tvoji gasilci
Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

Z A H VA L A
V 74. letu starosti nas je nepričakovano zapustil
dragi mož, oče, stari ata, tast in brat

ALOJZ URBANIJA
iz Vač

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
darovane svete maše. Iskreno se zahvaljujemo tudi govornikoma, g.
Zvonku Kolenc in g. Slavku Lajovec za tople besede slovesa. Iskrena
hvala tudi gasilcem PGD Vače, Gasilski zvezi Litija in Šmartno pri Litiji
in vsem ostalim okoliškim društvom prostovoljnih gasilcev. Hvala tudi
g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen obred in trobentaču Radu
za lepo odigrane pesmi ob slovesu. Iskrena hvala vsem, ki ste našega
dragega ata pospremili na zadnji poti. Spominjali se ga bomo kot
plemenitega človeka.
Žalujoči: žena Joži, sin Andrej z družino, hči Mojca z družino,
sestre in ostalo sorodstvo

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
usoda kruta je hotela,
tebe nam je vzela,
odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja in gorja.

Imela si izredno močno voljo po življenju,
a je bila huda bolezen močnejša od tebe.
Za teboj je ostala tišina in bolečina.
Zelo te bomo pogrešali.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenil naš dragi mož,
ata, brat, dedek in pradedek

ob prezgodnji in boleči izgubi drage hčerke,
sestre, žene, mami in babi

AMALIJE KADUNC

FRANC SEMEC

roj. Razpotnik, učiteljica v Litiji
13.6.1961 – 25.5.2019
iz Tep 5c

30.10.1928 – 19.5.2019
iz Podbukovja pri Vačah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za
darovano cvetje, sveče, svete maše ter tolažilne besede. Posebno se
zahvaljujemo ZD Litija, predvsem patronažni sestri Tatjani, gospodu
župniku za lepo opravljen obred, vsem pevcem iz Vač, PGD Vače za lepo
izpeljan pogreb, zastavonoši Janezu Trdinu ter trobentaču. Najlepše se
zahvaljujemo vsem govornikom za lepo prebrane poslovilne besede in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Ata, kljub globoki bolečini, boš vedno v naših srcih.
Žalujoči: žena Mari, hčerke Mojca, Branka in Ivi z možmi,
sestra Micka, vnuki Tjaša, Urban, Aljaž, Nina, Nejc, Matic,
Nika in pravnukinja Manca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala gre ge. Marinki Bevc, predsednici DPŽD Polšnik za
peko peciva in njenim članicam za pomoč pri pogostitvi vsem žalujočim
v vežici.
Iskreno se zahvaljujemo g. župniku Andreju Rovšku za lepo opravljen
obred, pogrebcem ter pevcem in trobentaču. Posebna zahvala tudi
govornikom: g. Tonetu Lokarju, g. Damjanu Štrusu in ge. Ivi Slabe za
prebrane govore, ki so bili napisani iz srca.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Na grob zdaj hodim k njemu. Govoriva
o naju dveh, o vsem, več kot za živa.
Beseda teče, veže z rodom rod.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

Od tod zdaj veva, da gre sinu pot,
ko nehajo nevednosti na svetu
brez tožne sence k svojemu očetu.

Solze po licu nam polzijo,
ko spomini na tebe oživijo.
Veliko veselja in smeha si nam dal,
vedno potolažiti si nas znal.
Bili ena velika smo družina
in vse nas obdajala
tvoja neizmerna je toplina.
A srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
na tebe pa večni spomin z ljubeznijo bo ostal.

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš ljubljeni mož, oče, tast, dedek in pradedek

JOŽEF MIHAEL DOBRAVEC
27.2.1933 – 4.5.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena
pisna in ustna sožalja, za vse sočutne objeme in stiske rok ter darovano cvetje
in sveče. Lepo se zahvaljujemo Ivi Slabe za nesebično pomoč, ljubečo podporo
in govor. Iskrena hvala za poslovilne govore tudi Heleni Hauptman, Janji
Galičič in Roku Brdajsu. Hvaležni smo Pihalnemu orkestru Litija z dirigentom
Vasjo Namestnikom, saksofonistu za prelepe melodije in ženskemu kvartetu
za ganljivo petje. Hvala Milki Škrabanja in Mateji Tomažič za pomoč ob
slovesu ter Toniju Hauptmanu za organizacijo pogreba. Zahvaljujemo se tudi
patronažni službi in dr. Nikolaju Benedičiču za nesebično pomoč in zdravljenje.
Vsi ljudje so prah, nekateri so zlati prah.
(J. N. Shed)
Vedno boš z nami in v naših srcih. Zelo te pogrešamo!
Žalujoči žena Joži, hčerki Selma z možem Acom, Alja z možem Romanom,
vnukinja Daša z možem Borutom, vnuk Enej z Romano,
vnukinja Tea z Rokom ter pravnuka Lia in Max.

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

(Tone Pavček)

Z A H VA L A
Sporočamo žalostno vest, da nas je nepričakovano, v starosti 74 let,
zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat, stric in tast

STANISLAV PONEBŠEK
26.4.1945 – 4.6.2019

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečene
besede in izraze sožalja, ter vsem za darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred,
ge. Marjeti Reberšek za lepo prebran govor ter posebna zahvala
dr. Lipovšku, sestri Petri in reševalcu Ivanu za nesebično pomoč.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,
hvala KSP Litija in pevcem.
Žalujoči: žena Marija in sinova Damjan in Klemen z družinama
Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas,ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.
Življenje sploh ni tisto, kar se zdi,
je le korak na poti k večnosti.

Z A H VA L A

Z A H VA L A
V 83. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče,
dedek in pradedek

JAKOB HOSTNIK

1957 – 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki
ste nam in dragemu očetu stali ob strani ter sočustvovali z nami ter
vsem, ki ste darovali cvetje in ponudili pomoč. Zahvaljujemo se tudi
dr. Sabini Kokot, patronažni sestri Tatjani in osebju Zdravstvenega
doma Litija ter vsem dobrim ljudem, ki ste mu lajšali bolečine v
zadnjih dneh življenja.
Žalujoči hči Emma, hči Adrijana z družino, sin Emin z družino
ter ostalo sorodstvo

V 91. letu življenja nas je zapustila naša draga mama,
babica in prababica

ANA GORŠEK
6.11.1928 – 10.5.2019
iz Litije

iz Gabrovke
1.8.1936 – 19.5.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji in ga
ohranjate v lepem spominu. Hvala gasilcem in reševalcem za hitro
pomoč, ga. Heleni za tople besede in g. župniku za lep obred.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izražena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala ZD Litija za vso
pomoč ob njeni bolezni in vsem, ki ste našo mamo pospremili na
njeno zadnjo pot.

Vsi njegovi

Žalujoči: sinova Tine in Tone z družinama

V našem srcu vedno še živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš.
Tam skupaj smo spet v nemi bolečini,
a z nami so bridki in prelepi spomini.

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas.
Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman…
Zakaj te več ni?
Le spomin še živi…
Tega razdalja ne rani.

Z A H VA L A

V SPOMIN

Zapustil nas je dragi mož, oče in stari ata

Zapustil nas je naš dragi oče

MIRZET ZENKOVIĆ

Z A H VA L A

JANEZ KOTAR st.
iz Javorja pri Gabrovki
1940 – 2019

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in
znancem za izrečene besede in izraze sožalja ter za darovano cvetje,
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi osebju Zdravstvenega doma
Litija za vso pomoč, g. Stanislavu Škufci za lepo opravljen pogrebni
obred in ge. Heleni Perko za lepo prebrani govor. Hvala pevcem in
KSP Litija za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

Te dni mineva 5 let odkar nas je prezgodaj zapustil naš mož,
oče, ata, brat, stric in tast

MARJAN JERANT
iz Golišč 98
23.5.1952 – 26.6.2014

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj,
postojite ob njegovem grobu in prižigate plamen življenja.

Vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi
Ni te več na klopci ob hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

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

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustil nas je dragi sin, brat, oči in dedi

FRANCI KLOBUČARIČ

MARJAN KURENT

7.4.1939 – 29.5.2019

iz Golišč

V SPOMIN
21. junija mineva leto dni odkar nas je zapustil mož,
oči, dedi, brat in stric

FRANCI ROVŠEK
iz Kresniških Poljan

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala tudi
gospodu župniku za opravljen obred, pogrebcem, Predilnici Litija in
gospe Vidi Gostič za čuteče besede slovesa.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za neizmerno
pomoč, prijateljem in sodelavcem za vse tolažilne besede in izraze
sožalja, patronažni sestri Vanji, g. župniku Božidarju za opravljen
obred, govornikoma Leonu in Andreju za čustvene poslovilne besede,
pevcem in trobentaču, ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Majda, sin Andrej in hči Tanja z družinama

Žalujoči: mama Marija in hčerka Saša z družino

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem kraju počitka,
mu prižgete svečko in se ga spominjate
v šoferskih dogodivščinah.

Vsi njegovi
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DOBILI SMO NOVE DRŽAVNE PRVAKE IN PRIZNANJE
ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ TAEKWONDOJA

Taekwondo klub Šmartno Litija je zaključil tekmovalno sezono 2018/2019 uspešno,
z rezultati naših tekmovalcev v borbah in tehniki smo zelo zadovoljni, za vrhunec
sezone pa smo dobili nove državne prvake.
11. maja 2019 se je naša mlada ekipa taekwondoistov odpravila
najprej v Zagreb, na Pokal Susedgrad Sokol, ki se ga udeležujemo že vrsto let. Tokrat je tekmovalce zaradi odsotnosti Frenka
Širclja in Polone Saje spremljal Kristijan Ponebšek, pomagala sta
mu Tomaž Zakrajšek in Renata Mavrič iz kluba Kang. Maruška
Višnikar Bučar pa se je na tatamiju trudila kot sodnica. Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate v borbah: 1. mesto: Aco Nikolić;
2. mesto: Žana Velagić Jereb, Daniel Babić in Uroš Perišić.
Borila se je tudi naša srčna Nika Babić.
V tehniki: 1. mesto: Ana Lisa Širok.
V tehniki je tekmovala tudi Hana Velagić Jereb. Tekmovalci so se
tako dodobra ogreli za državno prvenstvo.
25.5.2019 je potekalo Državno prvenstvo v borbah, navijali smo
v dvorani Golovec v Celju v družbi številnih staršev in ojačane
ekipe trenerjev in pomočnikov ter sodnice
Maruške. In zaključilo se je čudovito. Tekmovalci so ponovno pokazali, da so iz dneva v dan boljši. Tokrat so vsi
stali na stopničkah in posegli tudi po pokalih: 1. mesto za
najboljšega borca v kategoriji članov je osvojil Tadej Pirc
Skupinsko pa smo osvojili tudi pokale za: 2. mesto za
najboljše mladinke; 3. mesto za najboljše kadetinje; 3.
mesto skupno celoten klub
Posamezno pa so bili tekmovalci razvrščeni vsak v svoji
kategoriji takole: 1. mesto: Miha Garantini, Žana Velagić
Jereb, Ana Lisa Širok in Tadej Pirc; 2. mesto: Jaka Rus, Edina Duraković, Aleksandra Rozina; 3. mesto: Daniel Babić,
Sven Jakovina
V kicku za najmlajše
je tekmovala Nika Babić in osvojila 3. mesto. Čestitamo jim za
uspešne borbe.
Za zaključek sezone je Taekwondo zveza Slovenija podelila priznanja zaslužnim klubom in članom. Izredno ponosni smo, da
smo prejeli priznanje za promocijo in razvoj taekwnodoja. Zahvala gre dolgoletnemu trenerju Frenku Širclju, ki že dvanajst
zaporednih let organizira tekmovanja na domačem terenu. Čestitke in hvala za vse trenutke, ki jih posvetiš vsem vadečim in
njihovim staršem.
Za zaključek smo se 1. junija 2019 odpravili še na zadnjo tekmo
sezone, v mestece Ozalj. Tokrat v majhni, simpatični zasedbi, s
sodnico Maruško in trenerko Polono. Imeli so enkratne borbe,
najmlajša člana pa sta se udeležila tudi kicka. Rezultati:
Borbe: 1. mesto: Aco Nikolić; 3. mesto: Nika in Daniel Babić
Kick: 3. mesto: Nika Babić in Aco Nikolić
Čestitke vsem skupaj. In seveda tudi vsem ostalim borcem in borkam ter tehničarjem za uspešne
tekme te sezone. 
Eva Štangar

Litijski tek 2019

Medtem, ko smo ultramaratonci
upravičeno počivali, so se ostali
člani našega društva ŠILT z veseljem udeležili domače prireditve-litijskega teka. Organizatorji so se zelo potrudili, tekači še bolj. Da smo člani društva pridni,
kažejo rezultati, saj smo osvojili kar 5 medalj
v različnih kategorijah.
Litijski tek smo zaključili s piknikom, saj je
druženje pomemben del našega delovanja,
naših rezultatov in ciljev…in ker smo odločeni
da vztrajamo, se drugo leto na litijskem teku
zopet srečamo. 
Mia Loc

Nepozabnih 100 km

Firenze. Michelangelovo mesto in
mesto velikih umetnikov, ter mesto pogumnih tekačev, ki se leta
in leta vračajo na najtežjo 100 km
traso, ki se vije po najlepšem delu
Toskane.
Zadnji vikend v maju, smo se v Firenze vrnili tudi mi- 6 članska ekipa. Tri dame (Suzi, Ana in Mia), ter
trije spremljevalci (Damjan, Bane
in Miha). Medtem, ko so moški
brezskrbno sredi Firenz na dan ultramaratona srebrali izvrstno kavo,
smo bile tekačice zatopljene vsaka
v svoje misli. S Suzi sva vedeli, kaj
naju čaka, za Ano pa je bilo prvič.
To je preizkušnja telesa in duha,
vztrajnosti in moči. In kaj je teles
na bolečina proti duševni? To ve Suzi, ki si je med tekom prislužila dva velika krvava žulja, a
vseeno v cilj pritekla z nasmehom in ve Ana, da je v najtežjih
trenutkih, ko bi najraje odnehala, največ vredna prijateljica,
ki vleče pravi tempo vse do sladkega cilja… Vseh čustev in
sreče se ne da opisati. Tisto, kar je najpomembnejše za nas,

smo zakopale globoko v srce. In je
močnejše od bolečine…
Hvala, dragi naši trije fantje. To,
kar ste storili za nas, ne bi storil
nihče. Varno ste nas pripeljali, potrpežljivo prenašali tremo, z nami
bedeli vso noč…in ja, objem v cilju… 
Mia Loc

Sezona 2018/2019 je končana
in ne preveč uspešna za člane, ki
so izpadli iz 4. Lige MNZ in bodo
sezono začeli v 5. Ligi. Vse ostale
selekcije so uspešno končale saj
se je selekcija u-19 uvrstila na drugo mesto , U-15
se je uvrstila na 5 mesto in napredovala v 1. ligo
MNZ, U-13 se je uvrstila na 9. mesto in tako osta-

NK Jevnica U-15 na mednarodnem turnirju v Franciji.

la v 2. ligi. U-11 tekmuje v ligi, kjer niso na 1. Mestu rezultati, temveč le igranje, je od 9 tekem nanizala 8 zmag in samo en poraz. Selekcije od U-8
do U-10 tekmujejo v sistemu brez rezultatov in so
se udeležile vseh turnirjev in odigrali vse tekme.
Selekcija U-13 se je udeležila mednarodnega turnirja v Miklavžu na Dravskem polju in zasedla zelo
dobro 4. mesto.
Za konec leta smo ponovno izvedli projekt udeležbe na mednarodnem turnirju. Letos je naša
selekcija U-15 odšla na turnir v Francijo, kjer so
bile zbrane ekipe iz šestih držav. Celotna odprava
je štela 55 članov. V soboto 8.6. se je pričel turnir. Prvo tekmo zmagali 2:0, z enakih rezultatom
premagali tudi švicarsko ekipo ter zadnjo tekmo v
skupini remizirali brez golov proti Francozom ter
tako osvojili drugo mesto v skupini. Še isti dan nas
je čakala tekma v četrtfinalu, kjer smo dobili ekipo iz Slovaške in jo premagali z minimalnim rezultatom. Slavje je bilo kratkotrajno, morali smo se

Končana
rokometna sezona

Za ekipe Ženskega rokometnega
društva Litija je uspešen konec rokometnega tekmovanja v letošnji sezoni. Za njimi je izredno pomembna sezona, kjer so vse izbranke posameznih ekip dosegle izjemne športne
rezultate. Še posebej velja izpostaviti ekipo
mlajših deklic B, ki so postale državne prvakinje.
Članska ekipa ŽRD Litija, ki jo sestavlja 18 igralk,
je pod vodstvom trenerja Boštjana Kogovška in
pomočnika trenerja Romana Verbajsa v letošnji
tekmovalni sezoni 2018/19, na 16 tekmah zabeležila 12 zmag in 4 poraze. Ekipa je tako sezono
končala na 2. mestu v 1. b ženski rokometni ligi.
V taboru ŽRD Litija se zavedamo dosežka, ki so
ga usvojile in le-ta je rezultat športne nadarjenosti naših deklet ter trdega dela celotne ekipe.
Dekleta s svojo željo po borbenosti,
predanosti športu in neizmerni želji
po doseganju višjih ciljev stopajo
suvereno po poti uspešnega rokometa. Ponosni smo na naša dekleta
in jim želimo uspešno in pogumno
še naprej.
Ob tem se v društvu zavedamo pomena, da so mlajše generacije naš
rokometni potencial vir uspeha za
v prihodnje, zato vlagamo v podmladek v okviru vseh preostalih naših
selekcij, od mini rokometa, mlajših
in starejših deklic, kadetinj in mladink, kjer naše deklice že dosegajo
zavidljive rezultate. Poleg samih rezultatov nas
veseli prepoznan napredek, tako v rokometnih
veščinah, kot tudi v športnem udejstvovanju
nasploh. Naša dekleta postajo prave uspešne
športnice.
Naj na koncu zapišemo vse dosežke, ki so jih osvojila naša dekleta iz ŽRD Litija v letošnji sezoni:
članice: 2. mesto v 1. b ženski rokometni ligi,
mladinke: 6. mesto v državi, kadetinje: 18. mesto, starejše deklice: 14. mesto, mlajše deklice A:
5 mesto, mlajše deklice B: 1. Mesto.

Najmlajše rokometašice ŽRD Litija
državne prvakinje

Ekipa mlajših deklic B Ženskega rokometnega
društva Litija je najmlajša ekipa društva, ki tekmuje v državnem prvenstvu. V letošnji sezoni,
2018/2019, so ta dekleta osvojila naslov državnih prvakinj. Ekipa s trenerjem Grego Močnikom

odpočiti za polfinale drugi dan. Naslednji dan nas
je pričakala ekipa iz osrednje Francije. Po izenačeni tekmi brez golov smo dočakali enajstmetrovke.
Večja zbranost nas je popeljala v finale z rezultatom 4:3. Dolgo čakanje na finale smo izkoristili
za počitek. Francoski nasprotnik je začel tekmo
agresivno, vendar si ni mogel ustvariti resne priložnosti. Po naši lepi akciji po desni strani, smo izkoristili njihovo napako in povedli.
Ta rezultat smo držali cel drugi
polčas, kjer so igralci morali izkoristiti vse svoje znanje in moči,
da so prekinjali njihove napade. In
slavje se je lahko začelo.
Na turnir smo odšli že v četrtek,
saj smo si v petek vzeli cel dan
za atrakcije v zabaviščnem parku Europapark, vendar je bil dan
prekratek, da bi vse preizkusili. Na poti domov v
ponedeljek pa smo se ustavili v Münchnu, kjer
smo si ogledali Allianz areno.
Zahvaljujemo se vsem spremljevalcem za navijanje in pomoč na turnirju, zahvala navijačem doma,
ki so pripravili imeniten sprejem za naše zmagovalce ter zahvala našim sponzorjem Gozdarstvo Grča d.d., Avtovleka Matjaž Pavčnik s.p., Jub
d.o.o., Mesarstvo Jurij Godec s.p. ter KGZ Litija
z.o.o.
Ob zaključku NK Jevnica ČESTITAMO našim igralcem in trenerjem za dosežene uspehe, se ZAHVALJUJEMO našim donatorjem, podpornikom in
prijateljem kluba za vse, kajti vaša prisotnost je
dala kamenček v mozaiku uspehov.
Vsi, ki bi želeli našemu klubu pomagati na nadaljnji poti ste več kot dobrodošli, saj smo prepričani,
da skupaj zmoremo še veliko več.

za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo
na čelu je na skupno 22 tekmah dosegla 20
zmag in le 2 poraza.
V ekipi je 19 deklet, starih 11 in 10 let. Skozi sezono jih je treniral in vodil trener Grega Močnik,
pomagala pa mu je Katjuša Ponebšek. Dekleta
so zagnano trenirala celo sezono in iz tekmo v
tekmo dokazovale, da se trud na treningih obrestuje na tekmah.
V prvem delu sezone so tekmovale v skupini
center in v skupini 8-ih ekip dosegle 1 mesto.
V nadaljevanju sezone so bile s tem uvrščene
v ligo za razvrstitev od 1. do 6. mesta v državi, kjer so si na osmih tekmah priigrale osem
zmag. Na zadnji, odločilni tekmi v Žalcu, v nedeljo 19.5.2019, so dokazale da so prava ekip
in da uživajo v najlepši ekipni igri na svetu – v
rokometu. Ob koncu tekme so prejele zaslužene
medalje in pokal za osvojeno prvo mesto v svoji
kategoriji v državi.

Čestitke punce, ponosni smo na vas!

Imamo 3 mladinske
reprezentantke

V letošnjem letu se ženska mladinska reprezentanca Slovenije pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo
v mesecu juliju na Madžarskem. Tekom sezone se
je ekipa pripravljala na večih treningih in tekmah,
tako doma kot tudi v tujini. V juniju se reprezentantke na prvenstvo pripravljajo na Rogli in v Zrečah. Ponosni smo, da so med njimi tudi tri naše
igralke in sicer Blažka Hauptman, Manca Kogovšek
in Špela Bajc. Želimo jim dobre priprave in uspešen
nastop na prihajajočem evropskem prvenstvu.
Počitnice in zaslužen počitek je pred vrati. Dekleta si bodo malce odpočila in si tako nabrala moči
za prihodnjo sezono. Še naprej nas spremljajte na
naši spletni strani www.zrd-litija.si in na FB strani.
ŽRD Litija

16. Državno prvenstvo v tradicionalnem
karateju 2019

V soboto 19. 05. 2019 je na Jesenicah potekalo 16. državno prvenstvo v tradicionalnem
karateju. Nastopilo je 265 tekmovalcev in tekmovalk, ki so opravili 403 posamičnih
nastopov in 55 ekipnih. Najuspešnejši klub na tekmovanju je bil KK Grade. Sledila sta mu KK Miki in
KK Oldersi.
Karate klub Kensei se je letos udeležil z malo manj
tekmovalci kot ponavadi na državnih prvenstvih, kar
se je poznalo tudi pri doseganju odličji, konkurenca
na državnem prvenstvu pa je bila letos tudi močnejša in številčnejša, dosegli smo pa tudi nekaj medalj:
- Matic Šifrer 2. mesto kata,
- Matic Šifrer 3. mesto v disciplini fuku-go,
- Lea Balta 3. mesto v disciplini jiyu ippon kumite,
- Zala Žirovnik 2. mesto v disciplini jiyu ippon
kumite,
- dosegli pa smo tudi nekaj nehvaležnih 4. in 5. mest: 4. mesto Zala Žirovnik v disciplini kata ter
5. mesto Tilen Šifrer in Tjaž Zidar v disciplini jiyu ippon kumite
Tekmovali pa so tudi: Nejc Završnik, ki je prišel na odlično 8. mesto med 26. tekmovalci, Rok Požun
in Damjan Šifrer. Na tekmi pa sta sodila tudi naša sodnika: Gorazd Praprotnik in Toni Povše.
Čestitke! 
KK Kensei
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MALI OGLASI

NEPRE M I Č N I N E

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
 051 740 430

Oddam prostor v najem
primeren za pedikuro/
manikuro/ masaža.
V MGC ŠMELC na Ljubljanski
cesti 3, Litija.
Info: 040 154 044

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

tablični račUnalnik
Ateheros plus z garancijo prodam. Cena je 50 evrov. Klemen
Zidar, Gobnik 47 1274 Gabrovka.
Informacije na mobi.:
070 828 678, Klemen Zidar.
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soseskah. Vabila smo nesli še v šolo, kjer so jih
učitelji z veseljem razdelili med učence.
3. Janko Klopčič – čebelar in pomlajena KS Vače
sta zaslužna za nove oglasne deske (Slika) in
zdaj upam, da bomo še bolj z veseljem obiskovali prireditve. V Široki Seti so že pred časom
sredi vasi postavili novo oglasno desko. Poleg
plakatov pa je možnost objavljanja po telefonu,
če pokličemo v četrtek dopoldne na Radio GEOSS in je najbolje, da smo takoj pripravljeni na
snemanje, ker nas bo poredni Joc (Jože Mahkovic) takoj preklopil v eter. Uporablja se še elektronska pošta, sporočila, poslana s telefonom,
nenaslovljena direktna pošta (reklame). Obiščite spletno stran KS Vače - http://www.ksvace.
si/, kjer so sproti ažurirana oznanila in preverite, če so objavljene tudi druge naše prireditve:
Dan državnosti in Praznik kulturne dediščine,
gasilska veselica, nogometni turnir, Vaški dan,
Slivnanski piknik,…
Predlagam pa najučinkovitejše, da obnovimo
srednjeveško obveščanje z bobnom ali brez pod št. 1 – takoj po maši. To bo najbolj neposreden in množični način, ki bo zaradi nenavadnosti
gotovo vzbudil splošno odobravanje. Ne smejte
se – prosim vas!
Obveščam Vas, da se z mojo ljubeznijo do Vas
ni še nič spremenilo! Pa še enkrat poglejte na
sliko tudi, če se vas prav nič ne tiče dogajanje
v domačem kraju. Več na spletu: http://www.
vace.si/obvescanje.htm
Zvonček Norček

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 223

MESTO V
ITALIJI

RAVNINA
NAPLAČILO

OBVEŠČANJE

SESTAVIL:

NIZOZEMSKO
MESTO
(ENSCHEDE)

18. ČRKA
ABECEDE

UGODNO PRODAM dobro ohranjen trosed, velikosti 185 x 90
cm z izvlečnim ležiščem. Informacije, gsm.: 031 710 842

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ
Neprestano smo tarča nekih reklam, obvestil, jumbo plakatov in panojev. Na
hišni predalčnik damo nalepko, da ne sprejemamo reklam. Med brskanjem po internetu, pri
sprejemanju elektronske pošte – neprestano
nekdo nekaj obvešča, kako je najcenejši, kako
naredi čudež in ozdravi starost, … Zelo težko je
med množico vsiljenih informacij najti tisto, ki
jo iščemo. Pa še potem nismo prepričani, če ni
tisto samo prevara
oz nateg.
1. Včasih - do ukinit
ve trgov (1951) in
pred ukinitvijo občine (april 1956) na
Vačah - je bilo obveščanje zelo učinkovito. Med trgovino
(Vače 28) in gostilno
(Vače 29) je na trgu
pred cerkvijo stal betonski kvader. V nedeljo po maši je nanj
stopil Šməcov Pepe
(Janez Tič) in razločno in naglas prebral obvestila, kakor je seveda naročil župan Občine Vače.
2. Pogosto smo prosili župnika (npr. v 80-tih ali
90-tih letih), da je pri maši oznanil kakšno kulturno prireditev na Vačah.
V času krajevnih skupnosti (v 60-tih letih in kasneje) so imele velik pomen oglasne deske, ki
so bile pritrjene pri trgovini, v novih Vačah, po

nagradna križanka
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Težje besede: LAALAND, SIL, NIAS, SEMINOLE,
AHLE
Izžrebanci križanke št. 222 bodo prejeli bon za pizzo
Restavracije Mona Lisa. Bon za pizzo bodo nagrajenci
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Ivan Ferme, Jelenska reber 16, Dole pri Litiji
2. Branka Jozelj, Badjurova 2, Litija
3. Janez Kralj, Jeze 13, Šmartno pri Litiji

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko št. 223 pošljite najkasneje do 8. 7.
2019 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico časopisa Občan. Majico bodo
nagrajenci prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

Zavarujte se pred vlomi in bodite pozorni na drzne tatvine!
Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš!

Policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od doma
preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena.
Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Poprosite znance, sosede, ki jim zaupate, naj med vašo
odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje, dnevno praznijo vaš
poštni nabiralnik in podobno. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni (ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam
šli, ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali
roletami). Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo
ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti
morebiten vlom. Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna
ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna
in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči
drugo škodo. Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne od-

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

pirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno
zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in
videodomofone, ter kukala na vhodih.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite
telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne
vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu.
Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki
so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se
ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj
obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih
na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denarnic in
drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.
Iz analize prejšnjih let v spomladanskem obdobju beležimo tudi
pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugotovljeno je, da
so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod pretvezo (odkup odpadnega materiala, zaprošajo za vodo, čisto
»navaden« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov ipd), zvabijo iz hiše, tako da
oškodovanec nima več nadzora nad objektom in preusmerijo
njegovo pozornost s pogovorom. Medtem drugi storilec ali
več, vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili
okradeni, pa opazijo šele več ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom
osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt….
Ključ naj vzamejo s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«.
Ob tem pa naj bodo pozorni na izgled oseb, znamko, barvo in
reg. št. vozila, s katerim so se pripeljali, ipd. V kolikor občan
kljub temu postane žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti
policijo na številko 113.
Danijel Stanojevič
Pomočnik komandirja PP Litija

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: 01/898-38-43
• 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
preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK - medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje –

Prevozi starejših v občini Litija in Šmartno

Prekinjena osamljenost in izoliranost starejših, ki nimajo prevoza.
Verjamemo, da vsakdo od nas lahko delček svojega časa posveti prostovoljnemu
delu. Kaj lahko se zgodi, da ugotovi, da mu
to prinaša več zadovoljstva kot „počitek“
Del prostovoljcev naše občine skupaj
s predstavnikoma zavoda Sopotniki.

Verjamemo, da je za vsakega starostnika
zelo pomembno, da se aktivno udejstvuje. Zato podpiramo samostojnost in hkrati
ponujamo pomoč, kjer je potrebna.
Andreja Jerant prijazno koordinira prevoze
starejših v občinah Litija in Šmartno
pri Litiji in, če je potrebo tudi popelje
starejše. Pri svojem delu se srečuje z
najrazličnejšimi zgodbami, predvsem
pa je pomembna njena iznajdljivost in
poznavanje terena obeh občin, da lahko
racionalno uskladi prevoze.

Starostnikom, ki živijo izven mestnih
središč in večjih krajev (s posledično

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

Uporabnici živita v isti vasi, pa sta se na
prevozu s Sopotniki srečali po 15 letih.
Si predstavljate kako živahno je bilo
na zadnjih sedežih avtomobila?

Peljati se s Sopotniki je doživetje, ne samo
prevoz. Med vožnjo se potniki družijo z našimi vozniki prostovoljci, si izmenjajo izkušnje,
nasvete ali pa zgolj poklepetajo. S sodelovanjem premoščamo navidezno vrzel med mlajšimi in starostniki.
Prostovoljec Jože Kos in uporabnica
Ana Čož na skupni malici. Sponzor malic
za prostovoljce do konca leta 2019 je
Kuhla d,o.o., v mesecu aprilu pa je bila
Gostilna Kovač.

TENIS KLUB AS

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

slabo prometno povezanostjo), omogočamo
obisk zdravnika, pa tudi kulturnih prireditev,
razstav, srečanja s prijatelji ipd. Odslej
zaradi lokacije bivanja niso izključeni
iz kulturnega dogajanja in družabnega
življenja. Če je mogoče, optimiziramo število
potovanj na način, da si več potnikov na
istih relacijah deli prevoz.

DEL. ČAS: PON.-PET.: 6.00-19.30
SOBOTA: 6.00-18.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

»LASTNA PRODAJNA AKCIJA – TOP CENE!«
TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica

HLEBEC KRAJCAR 500 g
1,29 €

MORTADELA KRALJICA
7,99 €/kg

SIR GAUDA ZELENE DOL.
5,79 €/kg

SIR MLADI KAJMAK 150 g
1,59 €

WC BREF 3/1
3,49 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

SNICKERS 7-PAK
2,29 €

PERSIL TEK. 3L
9,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

BOR ARTNAK TRETJI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU DO
16 LET, JAKA TOMAŽIN V FINALU TENNIS EUROPE
TURNIRJA V SKOPJU

Preteklim tednom bi tekmovalci Tenis kluba AS Litija lahko rekli kar »
obdobje uvrstitev v četrtfinala«, saj so jih nanizali celo vrsto.
Najprej se je v četrfinale ITF turnirja z nagradnim skladom 15.000 $ v
Kiseljaku (BIH) uvrstil Nik Razboršek. Nik trenutno zaseda 604. mesto ATP lestvice in 62. mesto ITF teniške lestvice. Prav tako v četrtfinale
se je v Singapurju uvrstila Nastja Kolar, turnir pa je imel nagradni
sklad 25.000 $. Za Nika je bil usoden latvijec Podzus Martin z rezultatom 7:5 6:3, za Nastjo pa rusinja Savinykh Valeria z rezultatom 7:5 6:2.
V četrtfinale posamezno se je na Tennis Europe turnirju do 14 let v
Skopju uvrstil tudi Jaka Tomažin, ki pa je bil nato v igrah dvojic precej
bolj uspešen in se je v paru s francozem Martinom Jovenim uvrstila v
finale in osvojil končno 2. mesto.
Na zmagovalnih stopničkah je na Državnem prvenstvu do 16 let stal Bor Artnak, ki je osvojil končno 3. mesto, napredovanje v polfinale pa mu je preprečil Aljaž Jeran, ki je slavil s
6:1 7:5. Vendar pa ne smemo pozabiti dejstva, da je Bor leto mlajši in
letošnji rezultat je seveda tudi napoved, da bo naslednjo leto napadel
sam vrh.
Dobro se je na Državnem prvenstvu do 12 let odrezal 11 letni Žiga
Šeško, ki se je uvrstil v četrtfinale. Tudi on bo imel pravico nastopa v
kategoriji do 12 let še naslednje leto, kjer bo prav gotovo v igri za najvišja mesta.
Nekoliko manj sreče sta na Državnih prvenstvih imeli Rina Grošelj do 14 let, ki je izgubila v drugem
kroju in za las zgrešil a četrtfinale, in Pia Poglajen, ki jo je tokrat že v prvem krogu presenetila velenjčanka Lana Stefanović, ki je bila od Pie boljša
5:7 6:3 6:2.
V dneh od 08.06. do 11.06.2019 je Tenis klub
AS Litija gostila Odprto prvenstvo za dečke do
14 let. Domači adut Jaka Tomažin žal ni nastopil,
ker je uspešno nastopal na evropskem turnirju v
Skopju. Turnirja se je udeležilo 35 tekmovalcev, ki
imajo pravico nastopa na A turnirjih (kar pomeni,
da so na lestvici TZS uvrščeni višje od 65. mesta).
Zmagal je Videnovič Luka iz Triglav Kranj, ki je v
finalu ugnal Mohar Vida iz Grosuplja (oba na sliki).
Melita Poglajen

Novice iz Kempo Arnis kluba Litija

Sredi maja smo za dijake Gimnazije Litija že drugič letos izvedli športni dan iz nekaterih samoobrambnih tehnik, ki jih naša borilna veščina vsebuje. Upamo, da bo sodelovanje z Gimnazijo postalo tradicija
in ena od stalnih vsebin na športnih

BIOKILL 500 ml
2,99 €

CVETAL 1 L
3,99 €

BAL. FOLIJA TENOSPIN
AKCIJSKA CENA

Tel.: 01 896 32 41

PLOŠČA MRČES 10/1
3,59 €

ZALIVALKA 10 L
2,99 €

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

DOBRODOŠLI!

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

dnevih.
V juniju je tradicionalno na vrsti tudi polaganje izpitov za višje pasove. Na polaganje se pripravljajo kot
vsako leto, otroci in odrasli. Do polaganja nas čakajo
še zadnji treningi pred polaganjem, na katerih bosta
napetost in tudi nervoza še rastli. V času, ko to berete, bo polaganje verjetno že opravljeno in člani kluba
bomo polaganje in tudi zaključek sezone treningov
proslavili na skupnem druženju. Člani kluba vsem
bralcem želimo lepe počitnice in dopust, ter vas lepo
vabimo na novo sezono treningov, ki se bo začela septembra. Se vidimo! 

Jan Maver

