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novice iz občine litija

Župan Občine Litija Franci
Rokavec, skupaj s sodelavci
občinske uprave, se iskreno
zahvaljuje vsem posameznikom,
zavodom in organizacijam, ki so
kakorkoli pomagali pri izvedbi
številnih dogodkov ob letošnjem
občinskem prazniku.
Dokazali smo, da skupaj
zmoremo več. Hvala!

Počitniške aktivnosti so na višku. Včasih
se mi zdi, da poletni čas mineva hitreje
kot nekoč. Že stare, preverjene lokacije
dopustovanja nas največkrat ne razočarajo, opazil pa sem, da se vse več družin
odloča za obisk tujine. Želim vam še naprej prijetno poletje, veliko lepega vremena in prekrasnih spominov.
Urednik Sašo Jovanovič
Prispevke pošljite do 08.08.2019
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.

LAVRIČEVO KOPIŠČE NA
BERINJEKU PRI DOLAH
– IDILIČNO OKOLJE ZA
GLEDALIŠČE NA PROSTEM

Več na 6. str.

(v primeru slabega vremena v Športni dvorani Litija)

Tudi v občini Litija imamo primerno lokacijo
za poletno gledališče na prostem saj je KUD
Venčeslav Taufer iz Dol pri Litiji premierno
izvedel komedijo »Kam iz zadreg«, na kopišču pri Lavričevih. 
Več na 6. str.

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH
DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Letošnja, že 40. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših
dosežkov, je bila v četrtek, 20. 6. 2019 ob 18. uri, v prostorih Osnovne šole
Več na 2. str.
Litija. Kulturni program je pripravila Osnovna šola Litija. 

Dragi izgnanec in izgnanka
ter podporni člani
društva DIS-KO LITIJA

VABLJENI NA ODDIH NA MORJU
od 29.09. – 02.10.2019

UČENCI VPISANI V KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV

V Portorož Hotel HISTRION 4* na edinstveni obmorski lokaciji med zgodovinskima Portorožem in Piranom
Še enkrat lepo vabljeni z nami na oddih
v Portorož. Zaradi potrditve rezervacije v
hotelu vas prosimo, da se držite datuma
prijave in plačila. Rok prijave in plačila je
15.8.2019
Za prijave, ceno in vse ostale informacije
pokličite na tel. številko: 041 834 203 Marija Zajc
V imenu upravnega odbora DIS KO-Litija
Predsednica Marija Zajc

UKREP TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI V MESTU
LITIJA; GRADNJA
PREHODA ZA PEŠCE IN
PLOČNIKA NA ZASAVSKI
CESTI SE NADALJUJE

UČENCI VPISANI V ZLATO KNJIGO

TRADICIONALNA PRIREDITEV

OGLARSKA DEŽELA 2019
na Dolah pri Litiji

od srede, 14. 8. 2019 do sobote, 17. 8. 2019 slavnostni prižig oglarske kope v sredo in

večerna druženja ob kopi;
sobota, 17. 8. 2019 od 14.00 dalje dan Oglarske dežele
Doživetja Oglarske dežele: predstavitev na stojnicah, druženje ob kopi, animacija za otroke,
turistični prijatelji Oglarske dežele od blizu in daleč.
Okusi Oglarske dežele: kulinarično razvajanje v
pripravi „oglarske mal`ce“ z uporabo žara z ogljem.
Življenje in delo v Oglarski deželi: predstavitev
kmetijskih delovnih strojev, kulturni program, kotiček »zdrav oglar«, razglasitev naj vasi, naj domačije in najlepše urejene ter ocvetličene stanovanjske
hiše v KS Dole.
Od 20.00 dalje: Gasilska veselica z Manco Špik
in ansamblom Dolenjskih 5. Prireditev se bo
odvijala na športnem igrišču pri šoli na Dolah, priskrbeli smo za velik šotor.
Vabljeni v Oglarsko deželo, na Dole pri Litiji, kraj kjer še živi oglarstvo.
OGLARSKA DEŽELA Dole pri Litiji // www.dole.si // info@dole.si // 031 264 808

Na Zasavski cesti
v Litiji se nadaljuje gradnja novega
hodnika za pešce
in kolesarske steze. Velik poudarek smo
na projektu dali zunanjemu izgledu. Domačin, krajinski arhitekt, je predvidel kvalitetno in estetsko dovršeno zasaditev z
drevesi in grmovnicami. Ob trasi bo postavljena nova urbana oprema, predvidene so
klopi in koši sodobnega izgleda, ki bodo
prostoru dali novo kvaliteto.
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PREJEMNIKI PRIZNANJ OB
12. PRAZNIKU OBČINE LITIJA:
HELENA FOJKAR ZUPANČIČ je imenovana
za ČASTNO OBČANKO OBČINE LITIJA
Po izobrazbi je Helena Fojkar Zupančič glasbena pedagoginja in diplomirana glasbenica-solopevka. Od leta 1994 je učiteljica vokalne tehnike in zborovodkinja na Škofijski klasični
gimnaziji v Ljubljani, kjer vodi dva zbora in sicer Dekliški zbor
sv. Stanislava in 110 članski Mešani zbor Škofijske klasične
gimnazije. Z Dekliškim zborom sv. Stanislava, je nastopila
na dveh najpomembnejših svetovnih zborovskih dogodkih,
na Svetovnem zborovskem simpoziju (WSCM) v Baceloni
leta 2017 in na Nacionalni konferenci ameriških dirigentov
(ACDA) v Kansas Cityju, ZDA leta 2019. Z istim zborom je kot
edina predstavnica Slovenije do sedaj zmagala na Evroradijskem (EBU) tekmovanju v Oslu leta 2009. V letih od 2000
do 2010 je glasbo je poučevala tudi na Gimnaziji Litija. Ustanovila je Zbor Gimnazije Litija in ga uspešno vodila deset
let. Kot dirigentka je sodelovala s profesionalnima zboroma
Radia Slovenija in Zborom Slovenske filharmonije, več let je
vodila Slovenski otroški zbor. Je avtorica številnih strokovnih
člankov in večletna predavateljica na strokovnih seminarjih
ZŠRS. Je članica žirij državnih in mednarodnih zborovskih
tekmovanj in prejemnica Nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva. Prav tako uspešna je z
Zborom sv. Nikolaja Litija, ki je bil ustanovljen leta 1997 kot
župnijski zbor. Vodi ga od začetka, v 23 letih delovanja pa se
je razvil v vrhunski pevski sestav v katerem poje 50 pevk in
pevcev iz občine Litija in osrednje Slovenije. Helena Fojkar
Zupančič življenje in delo posveča glasbi in vzgoji pevcev,
kajti, kot sama pravi, je glasba najboljša učiteljica, saj nagovarja neposredno v srce in kot takšna zmore človeka spreminjati in ga oblikovati. Morda še pomembnejše od različnih
nagrad pa je dejstvo, da je s svojo strokovnostjo in izjemnim
pedagoškim čutom privzgojila ljubezen do glasbe in aktivnega muziciranja številnim generacijam pevcev, ki so šli skozi
njene zbore. Na ta način pa aktivno sooblikuje litijski, slovenski in mednarodni kulturni prostor. Njeno ime je sinonim za
odličnost, občanke in občani občine Litija pa smo še posebej
ponosni na to, da je z Zborom sv. Nikolaja Litija ponesla ime
domačega mesta v številne države sveta in ga umestila na
mednarodni kulturni zemljevid.
VRTEC LITIJA je prejemnik priznanja
ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2019
Predšolska vzgoja v Litiji poteka že od leta 1929, ko je vzgojiteljica Franja Potokar začela s predšolsko dejavnostjo, ki se
je v različnih pravnih oblikah kasneje širila in razvijala ter se
selila tudi v okoliške kraje. Decembra leta 2007 se je zavod,
ki je takrat štel 34 oddelkov razdružil, sedem oddelkov v občini Šmartno se je priključilo osnovni šoli Šmartno pri Litiji,
vrtec Litija je nadaljeval z izvajanjem dejavnosti v 27 oddelkih v občini Litija. Danes je Vrtec Litija samostojen vrtec, ki
ga obiskuje 630 otrok v 36 oddelkih, na desetih lokacijah in
v katerem je 122 zaposlenih. Zaposleni v vrtcu Litija se zavedajo, da le z odgovornim in strokovnim delom ter spoštljivim
odnosom preko spodbudno-učnega okolja vzgajajo mlade
generacije za samostojno in igrivo življenje, kar je njihova
vizija za prihodnost. Stalno izboljševati kakovost v odnosu do
otrok, staršev in okolja pa prioriteta, ki jo spoštujejo prav vsi
zaposleni v Vrtcu Litija. V letu 2019 Vrtec Litija praznuje 90
let zato naj bo to priznanje kot zahvala za njihovo nesebično
in požrtvovalno delo, za številne prireditve, ki jih z velikim
trudom, zagnanostjo in predanostjo najmlajšim, organizirajo
in pripravijo zaposleni v Vrtcu. Še posebej je potrebno izpostaviti dva dogodka, ki sta napolnila dvorano v gimnaziji
Litja in v športni dvorani Litija; slavnostno akademijo s programom, ki so ga izvedli zaposleni in dan vrtca z nastopom
otrok. Želimo, da Vrtec Litija še naprej krepi timsko delo,
povezanost, sodelovanja in pripadnost kolektivu, predvsem
naj širi dobro energijo v naši lokalni skupnosti.

PRIZNANJA ŽUPANA:
PGD RIBČE ob 90 letnici delovanja
PGD Ribče je bilo ustanovljeno junija 1929. Pred tem so bili
krajani Ribč včlanjeni v PGD Senožeti – Ribče. S sredstvi
nabranimi na zbiralni akciji, so pričeli z gradnjo gasilskega
doma, ki so ga dokončali leta 1932. Nabavili so tudi gasilski voz s črpalko, ki ga hranijo še danes. Po Zelo aktivno
je društvo delovalo do leta 1967 ter po obdobju slabših let
ponovno od leta 1987 dalje. Od tega leta dalje namenjajo
veliko časa strokovni vzgoji gasilske mladine, a tudi tu imajo
ogromno težav, saj njihovi otroci obiskujejo več kot pet različnih osnovnih šol.
Društvo vzorno skrbi tudi za društveni arhiv, leta 1989 so
pričeli z adaptacijo gasilskega doma, saj stari ni bil več primeren za uporabo, 1990 kupili motorno črpalko, ki jo uporabljajo še danes, ter 1994 gasilsko vozilo. Po letu 2010, se je
članom izpolnila velika želja glede izvajanja požarne varnosti,
saj je bilo v letu 2012 zgrajeno novo vodovodno in hidrantno
omrežje, posodobili so vozni park in sprotno posodabljajo
gasilsko opremo in skrbijo za primerno usposobljen kader.

PGD HOTIČ ob 90 letnici delovanja
Vse od svojega začetka, pred devetdesetimi leti, se je Prostovoljno gasilsko društvo Hotič krepilo in razvijalo. V svoji
dolgi zgodovini so gasilci kar dvakrat zgradili gasilski dom,
se opremili z avtocisterno, ki so jo uporabili za prevoz pitne
vode, saj je prebivalce Hotiča dolga leta pestilo pomanjkanje

O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE

pitne vode. Za največji podvig društva si štejejo nakup nove
avtocisterne v letu 2016 saj je bil to velik finančni zalogaj
za društvo, ker je bilo potrebno zbrati preko 220.000 eur.
Vendar so stopili skupaj in s sodelovanjem, nesebičnostjo
in požrtvovalnostjo ter mnogokrat tudi iznajdljivostjo, jim je
uspelo. Tako kot jim je uspelo tudi v letu 2018 v rekordno
kratkem času preurediti del prostorov gasilskega doma za
predšolsko vzgojo. Ob vseh teh aktivnostih pa jim ne zmanjka časa tudi za izobraževanja in usposabljanja, predvsem pa
veliko skrb namenjajo vključevanju mladih. Gasilci PGD Hotič so promotor družabnega življenja v tej krajevni skupnosti,
ustvarjalno povezani s podružnično osnovno šolo in vrtcem
Taček. Njihov moto je ta, da je pomoč ljudem plemenito dejanje, ki ostane v srcih tistega, ki jo prejme kot tudi tistega,
ki jo v pravem trenutku daje.

NOGOMETNI KLUB LITIJA ob 90 letnici delovanja
Nogometni klub Litija sodi med najstarejše športne kolektive
v državi saj je bil ustanovljen že davnega leta 1929, v okviru
Športnega kluba Litija. V začetnih letih so člani glavno skrb
posvečali pridobivanju novih članov in ureditvi nogometnega
igrišča. Ob deseti obletnici kluba je bila ekipa nogometašev
iz Litije med najboljšimi in že se je pokazala potreba po povečanju igrišča. Po drugi svetovni vojni je klub ohranil svoje
ime in svojo moč dokazoval v tekmovanjih s člansko in mladinsko ekipo. Rezultatsko je bila ena najboljših sezon v letih
1957 - 1958, saj so dosegli drugo mesto takoj za Domžalami.
Tudi leto 1975 je bilo za klub zgodovinsko saj se jim je uspelo uvrstiti v slovensko nogometno ligo in presenetljivo kot
novincu doseči 6.mesto. V vseh letih dolgega obstoja se je
kljub spopadal s finančnimi težavami in zato so bili še toliko
bolj veseli vsakega sponzorja, ki jim je priskočil na pomoč.
Veselili so se sodelovanja z okoliškimi klubi predvsem NK
Kresnice in NK Jevnica in vso pozornost usmerjali kakovostnemu mladinskemu delu ter izboljševanju infrastrukture.
Prav zato so še toliko bolj ponosni na pridobitve v zadnjem
letu: ureditev malega igrišča z umetno travo, zamenjava luči,
ureditev zaščitne mreže in redno urejevanje okolice, ki je
plod prostovoljnega dela številnih članov. Tudi v prihodnje
želijo vsem članom omogočiti zdravo športno udejstvovanje
in krepiti moštva v vseh kategorijah.
POŠ JEVNICA ob 90 letnici delovanja
4.avgusta 1929 so v Jevnici slovesno odprli novo šolsko poslopje, ki je bilo v tistih časih velik ponos takratne kresniške
občine in okolice. Mnogi so se zavedali pomena šole, ki naj
bi generacijam otrok prinašala znanje, hkrati pa je pomenila
razmah kulturnega in družbenega življenja. Šola se je iz skromne enorazrednice, z eno samo učiteljico, prek osemletne
šole razvila v šolo s petimi razredi. Za POŠ Jevnica še kako
velja, da daje kraju vsebino in pušča trajni odtis kulturnega
in družabnega življenja v kraju. Ne smemo pozabiti, da so v
POŠ Jevnica že v letu 1953 postavili šolsko drevesnico, da
so se učenci privajali k praktičnemu delu in mogoče je bil
to tudi dober zgled, da so v letu 2014 vzorno uredili eko vrt.
Seveda so jih v vsej tej dolgi zgodovini pestile tudi težave,
včasih na prvi pogled nerešljive, ko jim je kar štirikrat voda
popolnoma uničila kletne prostore, nazadnje v letu 2009.
Pri pridobivanju znanja imajo pomembno vlogo učitelji,
zato ob 90 letnici POŠ Jevnica velja iskrena zahvala učiteljem, ki so vsa ta leta prenašali znanje generacijam jevniških
otrok.

Telekom Slovenije na območju
Litije nadaljuje s širitvijo
optičnega omrežja

Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Litija nadaljuje z gradnjo optičnega omrežja, ki bo prebivalcem
omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo
spremljanja televizije. V Telekomu Slovenije dosedanji
potek gradnje ocenjujejo kot odličen primer dobrega sodelovanja tako s krajani kot z občino, zato predvidevajo,
da bodo izgradnjo optičnega omrežja na predvidenem
območju zaključili do konca letošnjega leta.
V Telekomu Slovenije občanom priporočajo, da se za prehod
na optiko odločijo že v času izvedbe gradbenih del, saj bodo
po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim
časovnim zamikom. V naslednjih tednih so predvidene nadgradnje omrežja na območju krajevnih skupnosti Gabrovka
in Dole pri Litiji.

Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina,
ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udare strel. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija,
internet in internetna telefonija.
Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije lahko dobite
v Telekomovih centrih v Ljubljani, in sicer v nakupovalnem
središču Citypark, na Vilharjevi 25, na Pogačarjevem trgu 2
in na ploščadi Ajdovščina 1 v središču mesta. Prav tako so
vam za dodatne informacije 24 ur na dan na voljo svetovalci
Telekoma Slovenije na brezplačni številki 080 8000 ter na
e-naslovu tc.ljcitypark@telekom.si ali info@telekom.si.
Vsi zainteresirani lahko gradnjo optičnega omrežja Telekoma
Slovenije po Sloveniji spremljate na spletni strani http://
ts.si/gradnja-optike, kjer lahko preverite tudi možnosti na
posameznih lokacijah in oddate prednaročilo za vzpostavitev
priključka.

ŠIRITEV VODOVODA KRESNICE

Občina Litija in JP KSP Litija sta zaključila investicijo Širitev
vodovoda Kresnice, v okviru katere se je zgradil 527 m dolg
cevovod in zgradil nov vodohran kapacitete 100 m2.

AEROKLUB KLUB MILAN BORIŠEK
ob 80 letnici delovanja
Aeroklub je bil v Litiji ustanovljen leta 1939. Kasneje je nekaj let deloval kot sekcija Aero kluba Zagorje, od leta 1950
dalje pa ponovno deluje kot samostojen klub, ko si je tudi
nadel ime Aeroklub Milan Borišek po enem najuspešnejših
jadralnih pilotov in letalskih inštruktorjev povojnega obdobja. Že leta 1954 se je začel vzpon kluba na področju
letalskega modelarstva, kjer so izšolali cele generacije
mladih modelarjev. Na prelomu tisočletja so zaradi
organizacije številnih odmevnih letalskih mitingov postali
znani širši javnosti. V današnjem času se klub ukvarja zlasti
s športnim letenjem z ultralahkimi letali. Klub ima poleg
tega močno modelarsko sekcijo, ki se ukvarja z izdelavo
ljubiteljskih in tekmovalnih letalskih modelov. Njihovi letalski
modelarji dosegajo vrhunske rezultate tako na državnih kot
mednarodnih tekmovanjih.
Nadaljevanje s 1. strani

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19

V zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli v
zadnjih štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ni nižja od
4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ
eno oceno 3 v posameznem razredu, ter učenci Glasbene šole
Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji oz. višji
stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni
z odlično oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali
Osnovna / glasbena šola
OŠ LITIJA
OŠ LITIJA – PPP
OŠ GRADEC
OŠ GABROVKA – DOLE
GŠ LITIJA-ŠMARTNO
SKUPAJ:
Z – znanje: Š - šport

Št. vpisanih v ZK
5
/
10
6
7
28

vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmovanjih
iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.
Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisanim v
Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil diplome in
knjižne nagrade.
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano
naslednje število učencev oziroma skupin po posameznih
šolah:

Št. vpisanih v KND
Posamezniki
12 (3 Z, 9 Š)
7 (3 Z, 4Š)
17 (7 Z, 10Š)
2( 2 Š)
5 (5 Z)
43(18 Z, 25 Š)

Skupine
7 (1 Z, 6 Š)
1 (1Z)
14 (1Z, 13Š)
2 (2Š)
0
24 (3 Z, 21 Š)

Skupno št. vpisov v
KND

Št. vseh vpisov

19 (4 Z, 15 Š)
8 (4 Z, 4 Š)
31 (8Z,23 Š)
4 (4 Š)
5 (5 Z)
67 (21 Z in 46 Š)

24
8
41
10
12
95

DRUŠTVA / DOGODKI
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DAN DRŽAVNOSTI IN PRAZNIK KULTURNE DEDIŠČINE

V nedeljo 23.6.2019 ob 16.
uri je Društvo za razvoj in
varovanje GEOSS-a pripravilo tradicionalno etnološki DAN DRŽAVNOSTI IN PRAZNIK
KULTURNE DEDIŠČINE.
Praznovanje je bilo letos posvečeno samospoznavanju in samosprejemanju, ljubezni. Zaradi slabega vreme je bilo tokrat
srečanja v dvorani Osnovne šole na Vačah.
Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik društva Lovro
LAH, nato pa je Helena CVETEŽAR zapela »Zdravljico«.
Po uvodu je
predsednik društva predstavil
p r e d st av n i ke
»Kulturnega
društva »Prežihov Voranc« iz
Jurkloštra, ki jih
vodi predsednica Magdalena
STOPINŠAK
katere so letos povabili v goste. Društvo se je predstavilo z svojo dramsko
skupino, folklorno skupino in pevskim zborom. Z svojim nastopom so prikazali življenje, običaje in dela, ki jih opravljajo v tem
kraju.

Slavnostna govornica ANITA OGOLIN, duša in srce Zveze prijateljev mladine, ki se je v svojem nagovoru vrnila v čas pred 28
leti in dejala.
»Tistega 25. junija pred 28 leti smo bili ponosno vzneseni. Spoštovanje preteklosti, izkušnje tedanjosti pa želje po lepši in boljši prihodnosti našim potomcem, ki nam je bila obljubljena in
nam je omogočala sanjati, so nas povezale v nepozabnem govoru tedanjega predsednika države, tovariša Milana KUČANA- ki
je dejal, da smo izsanjali svoje sanje.

Kajti verjeli smo, da bomo lahko kot narod na polno zaživeli v
svoji majhni, lepi kulturno in naravno bogati državi pod Alpami.
V državi ki je uresničevala in prav vsem obljubljala osebno in
družbeno rast- z eno besedo blagostanje.
Od tistih časov pa so se želje po družbeni blaginji- spremenile
v pohlep premnogih. S prihodom drugačne ureditve so številni moralne vrednote zamenjali za denar. Ob rob preživetja pa
potisnili tiste, ki smo naivno verjeli v poštenost, delavnost in
solidarnost. Mineva že več kot drugo desetletje premnogih žalostnih usod in tragedij močno delavnih in prizadevnih državljanov
vseh izobrazbenih struktur, ki so zavoljo manipulacij posameznikov-izgubljali ne le delo, zaslužek za preživetje… izgubljali so
vse kar so dotlej pošteno zaslužili. Tudi strehe nad glavo. Kljub
jasni zablodi, jim kot država in družba nismo znali ali ne hoteli
pomagati.. Zato smo mnoge za vselej izgubili. Zadnjih 10 let pa
je ob vsem tem v naše kraje prihrumela še gospodarska kriza in
premnogim državljanom odvzela še poslednja sredstva za preživetje. Jih pahnila v brezno revščine in povsem oropala osebnega
dostojanstva. Hkrati pa zamajala dotlej relativno trden socialni,
zdravstveni in kulturni steber našega naroda.« To je le del govora, ki ga je predstavila na tem srečanju.
Tu je prikazan le del realnosti, ki jo kot občani doživljamo po 28
letih Samostojne države Slovenije. Spremlja nas revščina, ki jo
nočemo videti, predvsem med upokojenci, delavci, ki s svojo
plačo ne morejo preživeti in so odvisni od socialne pomoči, humanitarnih organizacij Rdečega križa in Karitasa, na drugi strani
pa vidimo izplačevanje velikih honorarjev, odpravnin, lastnike
bagatelnih jaht in drugega premoženja med njimi tudi cerkvena
gosposka kateri je bilo vrnjeno imetje iz časa fevdalizma.
Protokolarni del je bil tokrat posvečen vpisu novoizvoljenih
svetnikov in župana v knjigo pomembnih gostov, vendar se je
tega vpisa udeležilo le malo svetnikov, udeležila pa sta se župan Franci Rokavec
in podžupanja Liljana
LOVŠE.
Ob zaključku pa je
predsednik
Lovro
LAH predsednici kulturnega društva Prežihov VORANC Magdaleni STOPINŠEK
podelil zlati znak GEOSS-a in se ji zahvalil
za bogat program, ki
ga je prikazala njena
skupina.
Po uradnem delu je potekala družabno srečanje, nato pa so si
gostje odpeljali na Geometrično središče.
Ciril Golouh
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5. Pollanski večer

Prenovljena zidna poslikava na Anžokovi štali

Pollanski večer je kulturno-družabna prireditev, ki so si jo pred petimi leti omislili v KUD Jevnica, z njo pa so želeli tudi v Kresniške
Poljane pripeljati prireditev, ki bi se odvijala vsako leto, na njej pa
naj bi se predstavljali predvsem domači kulturni ustvarjalci. Hkrati
naj bi prireditev spodbujala tudi druženje krajanov.
Letošnja prireditev, ki je bila 25. maja, je bila v primerjavi s prejšnjimi izrazita izjema, saj je kot njen osrednji dogodek uvedla slovesnost – otvoritev prenovljene zidne poslikave na Anžokovi štali s
podobo konjenika.
Poslikava ohranja spomin na čase
pred slabimi 200 leti, ko je v savski dolini cvetelo ladjarstvo in
druge gospodarske dejavnosti, ki
so ga podpirale. Takrat je bil ladijski promet tisti, ki je do prihoda
vlaka predstavljal močno trgovsko
vez med našimi kraji in kraji vse
do izliva Save v Donavo. Po Savi
navzgor so ladje vlekli z vprežno živino, za tako obliko transporta pa
so ob Savi bila potrebna tudi »postajališča«, kjer se je menjavala
živina, se odpočile posadke in se
opravila razna popravila in druge
Tri generacije Kovičevih, prvi z leve storitve. Prav pri Anžoku je bilo
slikar Ivan Kisovec, na sredi v ozadju pomembno postajališče, tam so iz
predsednik KUD Jevnica Jože Gorenc potreb transporta po Savi nastali tudi spremljevalni gospodarski objekti, kot sta bila velik hlev in
skladišča. Zidno poslikavo je dal narediti takratni lastnik kmetije
Anton Povše in tako skušal tudi z umetniško podobo poudariti namembnost objekta.
Po skoraj 200 letih
od nastanka poslikave so na zidu ostali
le še njeni redki sledovi. A prizadevni
kudovci so menili, da
se izplača »investirati« v prenovo zidne
poslikave - s tem da
nova slika zadrži vsaj
nekaj elementov, ki
so še bili razpoznavni
na stari poslikavi – in tako naredijo nekaj koristnega za promocijo
krajevne kulturno-gospodarske dediščine. K uresničitvi tega umetniškega izziva so pritegnili Iva Kisovca, pred leti krajana Jevnice,
slikarskega umetnika, ki se je mednarodno uveljavil predvsem z
obsežnimi stenskimi poslikavami interierjev. Novo sliko je odkril
aktualni gospodar Anžokovine Bojan Kovič, pri tem pa mu je na
simpatičen način »pomagal« rod vnukov in vnukinj. J. K.
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ZAPLEŠIMO V POLETJE

Na Osnovni šoli Litija se je v četrtek, 6. 6. 2019 odvijal šolski ples
»Zaplešimo v poletje«. Ples je bil organiziran v okviru projekta
Zdrava šola in je bil namenjen učencem od šestega do devetega
razreda rednega programa ter učencem prilagojenega programa.
Ples smo prvič organizirali v lanskem šolskem letu, letos pa sta se zgodila na željo
učencev kar dva plesa – prvi je bil že jeseni, v tednu otroka.
Učenci imajo na plesu možnost druženja, navezovanja stikov, poskrbljeno je pa tudi za zdrav
prigrizek in pijačo. 
Milica Bučar, vodja Zdrave šole, OŠ Litija

Državno tekmovanje
v atletiki

OŠ Litija, Podružnico s prilagojenim programom, so na letošnjem Državnem prvenstvu v atletiki zastopali atletinja in trije
atleti, ki se jim je uspelo na Regijskem tekmovanju povzpeti na zmagovalne stopničke. To je tudi tokrat uspelo
Janu Kepi, ki je v skoku v višini zasedel izjemno 2. mesto.
Tik pod zmagovalni oder je v skoku v daljino uspelo doskočiti Urošu Žibertu, ki je zasedel 4. mesto. Solidno pa
sta v teku na 300m nastopila Vida Kokovica, ki je zasedla
11. mesto in Nik Dragar, ki je zasedel 9. mesto. Vsi so
učenci 9. razreda. 
Vili Guček

Zaključno srečanje članov skupin in tutorjev – poročilo

V torek, 4. 6. 2019 si je 45 učencev, ki so celo šolsko leto obiskovali skupino za samopomoč
z elementi samozagovorništva Face 1, Naj-stniško skupino, skupino Modre kapice in tutorji, za
nagrado ogledalo film Pokemon detektiv Pikachu. Po filmski predstavi v Koloseju se so učenci o
vsebini filma pogovorili ob malici v McDonaldsu. Zadovoljni so se vrnili ob 18.00, saj so preživeli
lepo popoldne. 
Nataša Zupan Cvetežar

Obisk Podružnice s prilagojenim programom
na Podružnični šoli Sava

V torek, 18.6.2019, so učenci in učitelji PPP preživeli prijetno
dopoldne na PŠ Sava. Vodja šole je goste sprejela in jih popeljala v prostore šole. Druženje je v začetnem delu potekalo
v telovadnici, kjer so z učiteljicami predstavili zanimivosti in
zgodovino svojega kraja. Izkazali so se tudi v plesnih in pevskih točkah, Maks Štepic iz 2. razreda pa je pogumno prijel harmoniko in nanjo zaigral nekaj poznanih viž. Učitelji in
učenci PPP so ob spremljavi kitare zapeli svojo himno. Sledil
je sprehod po kraju, ki se je zaključil na igrišču, kjer je čakalo
veliko presenečenje v obliki napihljivega gola. Druženje je s
tem postalo prijetnejše, pristnejše, učenci obeh šol so uživali. Če uživajo učenci, uživajo učitelji. Krog prijateljstva in dobre volje se je sklenil z željo, da se druženje še kdaj ponovi.
Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je bil dan lepo preživet.
Melita Rozina

Dobrodelna akcija delavcev Osnovne šole Litija

V mesecu juniju so delavci OŠ Litija na pobudo razrednika izvedli dobrodelno akcijo za učenca,
ki ima skotopični sindrom. Diagnostika in pripomočki so zelo dragi in ne spadajo v zdravstveno
zavarovanje. Delavci šole so zbrali 814€ in jih predali staršem ob koncu šolskega leta. Hvala.
Marjeta Mlakar Agrež

Prilagajanje na vodo

Vrtec Litija vsako leto organizira tečaj prilagajanja na vodo, ki je namenjen najstarejšim
otrokom v vrtcu. Tečaj je izveden v organizaciji
vrtca, vodijo ga zaposleni vrtca Litija, ki imajo
opravljen tečaj za plavalnega vaditelja.
Preko izdelave plakata in pogovora o pravilih
na bazenu, se otroci že v skupini pripravijo na
vstop na bazen. Tako kot vsako leto, je tečaj
potekal v bazenu OŠ Šmartna pri Litiji. Otroci so se preko vodnih iger, ki so obogatene s
plavalno vsebino prilagajali na gibanje v vodi.
Tekom tečaja so preko zabavnih iger in uporabo plavalnih pripomočkov spoznavali in urili
veščine, potapljanja glave, izdihovanja v vodo,
gledanja pod vodo, spoznavali plovnost in
drsenje na vodi.

smo opazili da smo ob tem pridobili ne samo
naše otroke ampak tudi starše, smo tako nadaljevali vse do našega zaključka leta. Obisk na
gradu je bil množičen, na obrazih otrok in staršev je bilo začutiti in prepoznati navdušenje in

ugodje, tako da smo z izvedbo zelo zadovoljni.
Piko na i pa smo na koncu dodali še s prijetno
osvežitvijo, kar je najbolj navdušilo prav naše
najmlajše. Imeli smo se lepo in igrivo.

Iris Mohar

Poletni pozdrav

Vodnih aktivnosti so se otroci zelo veselili, vsak
dan so komaj čakali, da se z avtobusom odpeljemo na bazen. Najbolj so bili navdušeni nad
skakanjem v globoko vodo. Ob koncu tečaja so
si otroci prislužili medaljo in diplomo za uspešen zaključek tečaja.
Špela Kranjc

Zaključek v Ribici

Kot smo leto začeli, v takšnem duhu smo ga
tudi končali. Organizirali smo aktivni zaključek
z bogatimi gibalnimi izzivi ter prijetnim in hladnim druženjem na gradu Bogenšperk. Celo
leto smo se strokovni delavci trudili otrokom
in staršem približati gibanje kot osnovno dejavnost otrokovega razvoja in učenja. Preko
šolskega leta so potekale različne aktivnosti in
druženja obogatena z gibanjem, ki ga je letos
nadgradila gospa Majda Končar. Tako smo organizirali tudi gibalno delavnico v telovadnici, ki
je bila zelo dobro obiskana in produktivna. Ker

Šolsko leto se je zaključilo in tudi vrtčevski
otroci nestrpno pričakujejo poletne aktivnosti.
Vsem staršem in otrokom želim prijetne,
brezskrbne počitniške dni, polne zanimivih
doživetij.
Bodočim šolarjem, ki jih v septembru čakajo
novi šolski izzivi, želim veliko poguma in uspeha pri pridobivanju novih izkušenj. Staršem pa
se za sodelovanje iskreno zahvaljujem in želim
vse dobro v nadaljnjem odraščanju otrok.
Za vse, ki ostanete z nami tudi v naslednjem
letu, pa že kujemo načrte za zanimive vrtčevske izkušnje. Veselimo se jih skupaj!

Liljana Plaskan, ravnateljica

Zapisnik sestanka pedagoškega osebja
l. 1948, zapisala Franja Potokar:
»Pozdravljanje mora biti bolj glasno. Tudi v obliki povestice se lahko otroka nauči, kako mora
pozdravljati, saj pregovor pravi: Besede mičejo,
zgledi vlečejo. Res lepe vljudnosti je premalo
pri naših otrocih. Zato vso pozornost tudi za po
zdravljanje!«

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
Uspehi učencev
OŠ Gradec na
tekmovanjih znanja

Ob koncu pouka v šolskem letu 2018/19 so bila
učencem poleg spričeval podeljena tudi priznanja,
za katera so si prizadevali na različnih tekmovanjih
znanja. Več kot 360 učencev OŠ Gradec je prejelo bronasta priznanja, nekateri tekmovalci, ki so se
uvrstili na regijska in državna tekmovanja, pa so si
prislužili tudi srebrna in zlata priznanja.
Na tekmovanju Logična pošast so srebrno priznanje
prejeli Brina Pok, Matic Gorenc, Neli Tancer, Pia
Dražumerič, Lovro Klinc in Nuša Šef.
Srebrno priznanje na tekmovanju iz zgodovine so
prejeli Luka Zupan, Tom Štrus in Nuša Ključevšek, ki je prejela še srebrno Cankarjevo priznanje.
Srebrno Stefanovo priznanje na tekmovanju iz fizike
so prejeli Lovro Klinc, Ožbej Sakač, Zala Mihelčič,
Nik Bedek in Jan Žirovnik; Liza Potisek pa na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni.
Na naravoslovnem področju je Lovro Klinc prejel
še srebrno Proteusovo priznanje. Klara Vencelj in
Ines Trdin sta prejeli srebrno priznanje na glasbeni
olimpijadi.
Liza Potisek, Jan Privšek in Maša Bajec so prejeli srebrno priznanje na tekmovanju iz angleščine,
skupina učenk iz 7. razreda, v kateri so bile Lana
Pokorn, Pia Štrus in Živa Rovšek, pa je na tekmovanju iz angleščine prejela zlato priznanje.
Učenci so bili zelo uspešni tudi na tekmovanju iz geografije, kjer so Pina Lucija Golouh, Klara Kajtna
Pirnat, Matej Logaj, Nuša Šef, Nuša Ključevšek,
Lovro Klinc, Patricija Fašing in Liza Potisek dosegli srebrno priznanje, med njimi pa Pina Lucija
Golouh in Nuša Šef še zlato.
Vesela šola je prinesla srebrno priznanje Mateju Logaju, Klari Vencelj, Naomi Tancer in Marku Klincu ter zlato Neli Tancer in Lovru Klincu. Srebrno
Vegovo priznanje iz matematike so prejeli Patricija
Sluga, Maria Elena Cividini, Ožbej Sakač, Lovro
Klinc in Patricija Fašing, zlato Vegovo priznanje
pa je dosegla Nuša Šef, ki je tako kot Matej Logaj
in Lovro Klinc prejela še zlato priznanje iz logike.
Zelo uspešna na tekmovanju iz znanja kemije je bila
Maša Bajec, ki je prejela zlato Preglovo priznanje.
Učencem tekmovalcem in prejemnikom priznanj še
enkrat iskreno in s ponosom čestitamo ob uspehu,
vsem učencem naše šole pa želimo prijetne in sproščujoče počitnice ter čim več dobrih doživetij v poletni enajsti šoli. 
Zbrala: Alenka Zupančič

Valeta 2019

V petek, 14. junija 2019, smo se v športni dvorani
Gimnazije Litija poslovili od 27. generacije devetošolcev od ustanovitve Osnovne šole Gradec 1. januarja 1993.
45 učencev naše šole je prejelo spričevala, pohvale, priznanja in knjižne nagrade, dva učenca tudi
izjemni zlati priznanji Osnovne šole Gradec za izjemno delo v vseh devetih letih osnovnošolskega
izobraževanja na naši šoli. Vsi prisotni smo uživali
ob njihovih domiselnih predstavitvah, ob prikazu

naučenih plesnih korakov in v programu, ki so nam
ga pripravili.
Vpis v Zlato knjigo si je z vestnim delom in ustreznim
povprečjem ocen v devetih letih šolanja zaslužilo 10
učencev: Jan Južnik, Lovro Klinc, Lara Miklič, Liza
Potisek, Jan Rovšek, Eva Škrabanja, Maša Štrus,
Matic Ulčar, Luka Zupan in Jan Žirovnik.
Prireditev je bila zelo lepa, nabita s čustvi slovesa in
zahvalami za vse dobro, kar so posamezni deležniki
v trikotniku učenec-učitelj-starši v letih osnovnošolskega izobraževanja drug drugemu storili.
Vsem devetošolkam in devetošolcem naše šole se
ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujem za njihov prispevek k življenju in rasti Osnovne šole Gradec ter
jim želim uspešno in zadovoljno nadaljnjo pot, ki naj
jim omogoča razvoj njihovih tako odkritih kot skritih
talentov. 
Damjan Štrus

Strokovna ekskurzija učiteljev
OŠ Gradec na Škotsko

Konec šolskega leta smo učitelji Osnovne šole Gradec zaključili s strokovno ekskurzijo. Tokrat smo se
odpravili daleč na sever. Ogledali smo si Škotsko.
Najprej smo raziskovali prestolnico Škotske Edinburgh, ki velja za zgodovinsko mesto. Sprehodili smo se
po Kraljevi cesti, ki je pravzaprav zaporedje cest, ki
potekajo skozi stari del glavnega mesta. Cesta, s
katere je dostopen tudi edinburški grad, je imela tudi temnejšo plat. Znana je namreč po mnogo
obglavljenjih, ki so se zgodila v preteklosti. Na vsakem koraku smo zasledili tudi kilte, dude in zgodovino klanov, ki določajo barvo kiltov.
Po ogledu Edinburgha in Glasgowa, ki še danes zelo
dobro ponazarja začetek
industrijske
revolucije in
razslojevanja,
smo odšli še
severneje, na
otok Skye, ki
velja za zunanji Hebrid. Tu
smo doživeli
polarni dan,
škotsko višavje, pašo ovac
in škotskega
goveda. Škotska ima veliko
jezer. Turiste
najbolj privlači jezero Loch
Ness, kjer smo namakali noge in hkrati pogledovali
po gladini, če bomo kje zagledali pošast Nessie.
Tovrstne ekskurzije ne prinašajo le dodatnega zgodovinskega in kulturnega znanja, temveč gre tudi za
medsebojna druženja, ki pripomorejo k boljši delovni klimi in medsebojnemu razumevanju.
Čeprav nas je Škotska začarala in bi jo še kdaj
obiskali, imamo za naslednje šolsko leto načrtovane
nove destinacije. 
Anita Mirjanić

MLADINSKI CENTER LITIJA

POLETJU DOGAJA
V Mladinskem
centru Litija

Dnevni center MC-ja je med poletnimi počitnicami (od 1.7. do 30.8.) odprt od ponedeljka do
petka od 12.00 do 21.00.
V mesecu avgustu so na sporedu še tri zelo zanimive delavnice.
1. 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....
2. 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
3. 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!
4. 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.
Vsak petek pa se nam lahko pridružiš na PETKOVI EVROPSKI KUHINJI. Začenjamo ob
18.00 in skupaj kuhamo, jemo, poslušamo
glasbo in igramo različne družabne igre. Skratka poskrbimo, da so petkovi večeri sproščeni
in zabavni. Prijave niso potrebne.

ŠPORTNO POLETJE 2019

Na voljo je pester program za otroke in mladino. Začeli smo zadnji teden junija in vztrajamo
do konca poletnih počitnic.
Otroci, do 15 let, se lahko ob ponedeljkih,
sredah in petkih med 9.00 in 12.00 preizkusite v tenisu na Tenis parku AS, vendar
ne pozabi se oglasiti v našem MCju, kjer lahko
prevzameš kuponček za eno uro brezplačnega
udarjanja po žogici.
Za otroke do 15. leta starosti vsak torek in
četrtek pripravljamo ŠPORTNI TOREK in
ŠPORTNI ČETRTEK. Od 9.00 do 12.00 se na
igrišču na Rozmanovem trgu pomerimo v
nogometu, košarki, badmintonu in še čem.
Za mlade nad 15. let je tenis igrišče na Tenis
parku AS rezervirano vsak ponedeljek, sredo
in petek med 17.00 in 19.00. Ne pozabi na
kuponček, ki ga prevzameš v MCju.
Nogomet in košarko mladi igramo vsak torek
in četrtek na igrišču pri OŠ Gradec. Začenjamo ob 18ih.
VSE ŠPORTNE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE!
Za več informacij nam lahko pišeš na info@
mclitija.si ali obiščeš našo spletno stran www.
mclitija.si.

ŠOLSTVO / VZGOJA / DOGODKI
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NOVICE Z GIMNAZIJE

22 let ta zgodba je stara,
zgodba, ki pišejo jo mladi in stari,
zgodba, ki na začetku bila izziv je pravi,
zgodba, ki najprej na papirju je stala,
zgodba, ki bi se še rada igrala,
zgodba, ki se še ni končala.
To je zgodba, ki o Gimnaziji Litija govori,
zgradbi, ki na litijski Dobravi stoji,
ustanovi, kjer znanja in mladosti duh mrgoli,
šoli, ki prihodnost ustvarjati si želi.
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OŠ GABROVKA - DOLE

Zaključek jutranje hoje v šolo v šolskem letu
2018/2019 – Pešbus

Pa se je odpisalo še eno poglavje zgodbe o naši gimnaziji! Še posebej zadnji meseci so bili na naši
šoli zelo delavni in hkrati zabavni.
»Bogati ne delajo za denar, ampak denar dela za njih,« je citat s predavanja, ki ga je za dijake 3. b
pripravil Leon Ciglar, letošnji maturant, s katerim jim je predstavil določena področja upravljanja
s financami, ki so za posameznika na dolgi rok lahko še kako koristna, a se jih učni načrt sam ali
druge dejavnosti, ki se jih po navadi udeležujejo dijaki, dotaknejo le bežno oz. nič. V razredu se
jim je zdelo predavanje zanimivo in všečno, po njem pa so tudi pripravljeni narediti prve korake k
odgovornemu upravljanju s svojim premoženjem.
V letošnjem šolskem letu so se nekateri litijski dijaki in dijakinje udeležili nacionalnega tekmovanja Evropske statistične igre. Preizkusili so se v različnih matematičnih nalogah, ki so temeljile na statističnih podatkih. Tekmovanje je
potekalo tako, da so se kot skupina prijavili in dobili geslo,
naloge pa so reševali preko mobilnih telefonov, ko so le imeli
kakšno minuto odveč. Skupina Prevaranti iz naše gimnazije
je bila med najboljšimi petimi skupinami v Sloveniji iz kategorije A, kar pomeni kategorijo 3. in 4. letnika. Poleg njih sta
bili uspešni še dve skupini, ki sta za nagrado prejeli majice.
Pevski zbor Gimnazije Litija beleži izjemno
pestro, zabavno in zelo uspešno iztekajoče se
šolsko leto. V zadnjih mesecih so zapeli pred
občinstvom kar štirikrat. Aprila so pevci in pevke popestrili program 10. obletnice hortikulture
v Zagorju ob Savi in se udeležili občinske revije v
Litiji, vrhunec pa je sledil prav na koncu šolskega leta, ko je zbor 16. maja osvojil odlično srebrno priznanje na regijskem tekmovanju pevskih
zborov osrednje Slovenije. S svojim petjem so
navdušili tudi na šolski zaključni prireditvi.
Letošnji maturanti in maturantke so svoje plesne korake pilili pod vodstvom plesne šole Bolero. Pridobljeno plesno znanje so pokazali kar dvakrat. Najprej so v mesecu marcu zaplesali v soju
luči maturantskega plesa, v mesecu maju pa so zaplesali na že tradicionalni ulični četvorki, ki se
je odvijala v starem mestnem jedru Litije pod sloganom »Maturantska četvorka brez alkohola«.
Imeti sanje – to ni greh!
Zato le hodi po poteh,
ki sanjaš, jih živiš,
z njimi utrip srca si umiriš!
»Je mladost kaj hitro na okoli!«,
ta stari nam težijo,
nas glave pa odgovorijo: »Pustite nam jo, ne odvzeti!
Ljubezni, upanja želimo si živeti!«

Lara Koci, dijakinja Gimnazije Litija

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

Zaključna prireditev vrtca in šole na Polšniku

Na prvi poletni dan, 21. 6. 2019, se je na igrišču na Polšniku odvijala zaključna prireditev. Prvi so na
oder ponosno stopili naši najmlajši, otroci iz vrtca Polhek, ki so se nam predstavili z dramatizacijo Trije metulji. Nato pa so letošnji cici
maturanti zakorakali po odru. Ker naši
plesalci vedo, da je ples vrsta zabave in
hkrati tudi šport, so celo leto pridno hodili na tečaj zumbe, pod mentorstvom
Glorie Jamšek in nam na zaključni
prireditvi pokazali, kaj vse so se naučili. Nadaljevali smo z uporniškimi drugošolci, ki so se odločili, da bodo še pred
koncem pouka odšli na dopust. Predstavili so se z točko Gremo na morje.
Prvi in
tretji
razred pa sta malo bolj potrpežljiva kot drugošolci. Učenci so do
konca pouka pridno sedeli v klopeh, vendar ni vse tako rožnato kot
je videti na prvi pogled. Njihovi izgovori in pripombe so učiteljicam
večkrat povzročale sive lase. Svoje top skrivnosti so tokrat delili
z nami. Ali ste se kdaj vprašali, kako bi bilo, če bi se morali vrniti
v šolo? Zvezki, knjige, kontrolne naloge… Ah … Kako pa šolo doživljajo četrtošolci in petošolci? Nastopili so s točko Prvič v šolo.
Veste, vsak človek je poseben, drugačen na svoj način. In učenci
so nam to drugačnost prikazali s plesno in pevsko točko
Izven okvirja. In tako je vsak,
ki se je želel izpostaviti, dobil
priložnost. Za zaključek pa so
nam orosili oči z pesmima We
are the world in z Zgodbo o
prijateljstvu. Starši so se zahvalili vzgojiteljicam Suzani
Požes, Martini Rožanec ter
Patriciji Medved in učiteljicam
Katarini Juvan, Meliti Rozini,
Idi Dolar, Nini Petek in učitelju Mihi Golobu. Na koncu pa
so nas postregli še s slastnimi čevapčiči, ki so jih spekli
pridni očetje. Zdaj pa tako kot
učence, kot tudi učitelje čaka
dva mesca zasluženih počitnic. Lepe počitnice vsem skupaj. Petošolci, mi pa se kmalu
vidimo v Litiji! Vsako leto na
šoli Polšnik posnamejo tudi
simpatična poročila delu v
preteklem šolskem letu. Ogledate si jih lahko na YOUTUBE
– POLŠNIK - POROČILA PODRUŽNIČNE ŠOLE POLŠNIK
2018/2019!

Mia Vozelj

V petek, 14. 6. 2019, smo se zadnjič odpravili v šolo s Pešbusom. Pri šoli smo se
srečali učenci in spremljevalci, ki smo prihajali v šolo peš iz Moravč, Brezovega in Tihaboja.
Šolskim otrokom so se občasno pridružili tudi predšolski otroci in njihovi starši, česar smo bili
zelo veseli. Vsem udeležencem sta ravnatelj
šole Igor Hostnik in koordinatorica učiteljica
Lidija Jevšovar podelila priznanja in zahvale.
Zadovoljni smo, da je v prvem letu izvajanja
Pešbusa, ki ga podpirata Inštitut za politike
prostora in Ministrstvo za zdravje, v šolo
hodilo 33 otrok in 25 spremljevalcev. 19.
6. 2019 so se udeleženci Pešbusa odpravili
na nagradni planinski izlet na Vrhtrebnje. V
prihodnjem letu nadaljujemo z dejavnostjo že v jesenskem času. Zahvaljujemo se spremljevalcem
za pomoč pri izvedbi in jih vabimo v našo družbo tudi v prihodnjem letu. 
Maja Plazar

Z babicami in dedki je vedno lepo

Obisk babic in dedkov je vedno nekaj posebnega. Vsi smo vznemirjeni, veseli, polni pričakovanj.
Naše babice in dedki niso zahtevni. Srečni so, ko jim zapojemo pesmico, zaplešemo, jih objamemo, jim sporočimo, da jih imamo
radi. Vse to smo počeli. Peli in plesali pa nismo samo mi, plesali smo
skupaj in to je bilo največje veselje. Za njih smo se trudili že nekaj
dni prej. Ustvarjali smo posodice iz
das mase. Na dan, ko so nas obiskali, smo v dopoldanskem času
spekli pehtranovo potico. Lahko se
pohvalimo, da nam je zelo dobro
uspela. Vsi smo se trudili. Vsakdo je
prispeval nekaj svojega. Eni so nabrali pehtran in ga pripravili za nadev, drugi miksali, valjali, mazali …
Največje veselje pa je bilo, ko smo
dobili pohvale in ker je potica tako
teknila vsem obiskovalcem. Prijetno
je bilo druženje z babicami in dedki,
v prijetni senčki pod drevesi, ob pogostitvi s pehtranovo potico, sadjem, limonado in plesom.
Za male pikapolonice Marinka, Tadeja in Helena

Zaključna prireditev vrtca Čebelica v Gabrovki »HIŠICA IZ KOCK«

Prirejena pravljica Hišica iz kock pisateljice Ele Peroci
je bila naša rdeča nit prireditve. V hišici, kjer so bile tri
sobe, so se dogajale aktivnosti, povezane z matematiko
in gibanjem, ki sta bila naši prednostni področji, in so
zgodbici dale poseben čar.
Najmlajši Medvedki so sezidali hišico iz kock in jo ponesreči tudi podrli. Sledili so lepi spomini Jelke, ki je
žalovala za hišico in se spominjala lepih dogodkov, ki so
se dogajali v njej. Tako so se v kokoškini sobi predstavili
Metuljčki, ki so pokazali, kako se zvalijo piščančki, ob
tem pa je bilo veliko aktivnosti povezanih s števili, preštevanjem, angleško pesmijo, plesom ... Mucino sobo
so obiskale Pikapolonice – miške, ki so se igrale z volno
in jo pospravljale v koške, ob tem pa razvrščale po barvi. Sirčke so prirejale po obliki, preštevale luknje na siru
in na koncu lovile pentlje na miškinih repkih in jih lepile
na podlago iz blaga, ki je bila enaka pentljam, ob tem
pa ustvarile ponavljajoči vzorec. V dimnikarjevi sobi so
bile Želvice, ki so se igrale z gumbi, se z njimi razgibale, jih razvrščale po barvi, po številu lukenj na gumbih,
jih pospravile v hiške, plesale, delile srečo … Preko igre
smo uresničevali cilje iz področja matematike in gibanja ter doživljali matematiko kot preprosto, pomembno,
prijetno izkušnjo in zelo uživali. Ob koncu smo se poslovili tudi od najstarejših otrok,
ki odhajajo v šolo.
Naš nastop je povezovala
osnovnošolka Zala Celestina v
vlogi Jelke. Zala, iskrena hvala.
Za male čebelice
Marinka Lenart

Festival Bogenšperk postaja osrednji
ponudnik različnih dogodkov, ki imajo
namen obogatiti dogajanje v tem lepem
koščku naše domovine od pozne pomladi
do začetka jeseni. S tem namenom organizatorji širimo ponudbo festivalskih dogodkov in letos smo vanjo umestili tudi
kulinarične dogodke. Eden takšnih se
bo zgodil v petek, 23. avgusta 2019, ko
bomo, na pravkar prenovljenem Staretovem trgu v središču Šmartna, našim obiskovalcem pripravili kulinarični dogodek
Šmartno Kuha.
Na njem bodo svoje kulinarične kreacije
ponudili različni ponudniki dobre hrane
in ostalega kar sodi zraven k takšnemu
dogodku. Začnemo ob 15. uri in bo in ne
zaključimo pred 21. uro. Prireditev bosta
popestrila dva spremljevalna dogodka.
Eden bo namenjen mlajšim obiskovalcem
(lutkovna predstava), vsem udeležencem
pa bo petkovo popoldne polepšal glasbeni nastop. Seveda ne bo manjkala ustvarjalna delavnica za otroke, priprava peke
potice in še kaj se bo našlo, skratka za
vsak okus nekaj.
Več informacij na e-naslovu: turizem@bogensperk.si ali telefonski številki 01 89 87 867.
Maja Istenič, Javni zavod Bogenšperk
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Vabljeni na Festival
SLOVO POLETJU
2019:

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

KULTURA / DRUŠTVA
Litija dobila razstave, ki govorijo o koncu 19. in
začetku 20. stoletja, ko je Litija doživela največji razvoj v zgodovini:
- o najlepši stavbi v mestu, v kateri ima danes
prostore tudi Mestni muzej Litija, in zaporih,
ki so bili v njej v preteklosti,
- Obrazi Litije, v kateri preko razglednic našega
mesta prikazujemo velik razvoj kraja,
- Litija, ujeta v objektiv, govori o dolgi fotografski tradiciji v mestu,
- Glasbenih društvih s konca 19. stoletja in njihovem pomenu tedaj in danes,
Obiskovalci lahko preko zvočnih posnetkov
prisluhnejo različnim skupinam, zborom, orkestrom in posnetkom festivalov, organiziranih v
naši občini.
Svoj spominski prostor je s sodelovanjem
Knjižnice Litija dobil tudi naš skladatelj Peter
Jereb.
Prostor za začasne razstave, ki ga je muzej z odprtjem dobil, smo namenili razstavi fotografinje
Sabele Porto Ares, ki je dokumentirala lansko
obnovo kleti, in razstavi Društva litijskega likovnega ateljeja-Lila, ki so si za svoj fotografski motiv izbrali našo hišo.

GLEDALIŠKI
ABONMA ZA
SEZONO 2019-2020
V KULTURNEM
CENTRU LITIJA
Za novo sezono smo izbrali zanimive
komedije:
NUNE POJEJO (Prospot)
I LOVE NJOFRA (Mestno gledališče Ptuj)
EROTIKA (Špas teater)
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI (Siti teater)
PREDSTAVA, KI GRE NAROBE (TMT d.o.o.)
Podrobnosti v naslednji številki Občana. Če bi
želeli postati naš abonent, lahko pošljete podatke (ime priimek in naslov, kontakt) na naš
naslov: kulturnicenter@zkms-litija.si in vas
bomo v primeru prostih sedežev obvestili v začetku septembra.

Počaščeni smo, da sta prostore otvorila Minister za kulturo Republike Slovenije, mag. Zoran
Poznič, in župan občine Litija, Franci Rokavec.
Veseli smo, da ste se otvoritve v tako velikem
številu udeležili tudi vi, Litijani. Veseli smo vaših
pozitivnih misli, pohval in spodbud ob odprtju.

Na Poletno muzejsko noč smo 15. junija odprli prenovljene kletne prostore stare sodnije in
nove muzejske razstave. Z novimi razstavami je

Bralna značka – bralna
majčka 2018/2019

V juniju smo ob zaključku šolskega
leta že osmič razdelili bralne majčke vsem, ki
so uspešno zaključili bralno značko. Cicibralcev je bilo v obeh občinah 227, osnovnošolcev,
ki so pridno brali pa 1260. Tudi letos so nam pri
projektu »bralna majčka« pomagali sponzorji:
Predilnica Litija d.o.o., Makplast d.o.o., Hofer
tisk, Montaža Bajec d.o.o., TSC Laba d.o.o.,
Marjan Jereb s.p., Obrtna zbornica Litija, Elektro Jani, DZS d.d., Mizarstvo Otmar, KPS d.o.o.,
Sašo Breskvar s.p., Franc Dobravec s.p., KSP
Litija ter Frizerski salon Mateja. Sponzorjem
se za pomoč najlepše zahvaljujemo, mladim
bralcem in njihovim mentorjem, staršem pa
čestitke in hvala! Novo branje za novo majčko
se prične 17. 9., na dan zlatih knjig. V poletnih
mesecih pa lahko z branjem pridobite še po-

letavsko majico. Branje je najlepše potovanje,
zato vabljeni!

Sprehod po Grumovem Šmartnem

Knjižnica Litija ob 70-letnici smrti dr. Slavka
Gruma, dramatika in novelista, vabi na Sprehod po Grumovem Šmartnem v petek, 2. avgusta 2019.
Sprehod bo vodila Stanka Sirk, ki o našem priznanem umetniku pripravlja knjigo, pričel pa se
bo pred Grumovo rojstno hišo ob 19. uri.
Na literarno-zgodovinskem dogodku bomo
spoznali, kako je Šmartno vplivalo na Grumovo
ustvarjanje in podoživeli čas njegove mladosti
in utrip v kraju.
Doživetju, ki ga bo spremljal kulturni program,
namenite vsaj urico in pol vaše pozornosti.
Prepričani smo, da boste Šmartno in dr. Slavka
Gruma videli in gledali s posebnimi občutki.
Aleksandra Mavretič, Andreja Štuhec

27. Vaški dan - Žlahten med gre z Vač v svet

Vače, 7. julij 2019 – Kdo so čebelarji, ki na
Vačah in okolici skrbijo za razvoj čebelarstva v naših krajih? Kako skrbijo za čebele,
brez katerih človeška vrsta ne more preživeti? In kako jim lahko pomagamo tudi
sami? Vse to in še več boste zvedeli na 27.
Vaškem dnevu, ki ga 25. avgusta pripravlja
Društvo žena in deklet Vače.
Osrednja tema letošnje prireditve bo
čebelarstvo, ki zadnja leta - tudi v luči okrepljenega zavedanja o pomenu čebel za preživetje
človeka – postaja vse pomembnejša dejavnost.
Slovenija kot pobudnica svetovnega dneva čebel (25. maj) je pri širjenju tega zavedanja med
vodilnimi državami v svetu, pri Društvu pa smo
se odločili, da košček k temu mozaiku dodamo
tudi sami.
Na Vačah in v bližnjih vaseh je precej čebelarjev in čebelark, katerih delo in z njim povezani
običaji, kulturna dediščina ter čebelarski izdelki bodo predstavljeni v okviru tematske razstave ‚Žlahten med gre z Vač v svet‘. S tem
Društvo nadaljuje skoraj 30-letno poslanstvo,

tj. povezovanje, izobraževanje, izmenjevanje
izkušenj in znanj, obujanje in ohranjanje običajev, ki so že skoraj pozabljeni. O vlogi čebel
v naravi, pomenu čebelarstva, pa tudi njegovih
etnoloških vidikih bosta spregovorila strokovnjak s področja čebelarstva in etnolog.
Članice Društva žena in deklet bodo tudi letos
poskrbele za bogato prodajno-kulinarično
razstavo, ki je vsako leto prava paša za oči in
želodčke. Rdeča nit letošnjih mojstrovin bo seveda uporaba medu. Na Vaški tržnici bodo na
voljo med in drugi čebelarski izdelki različnih
lokalnih pridelovalcev.
Novost letošnjega Vaškega dne je tudi sprememba lokacije. Celotno dogajanje bo umeščeno na vaški trg in okolico: tematska razstava
bo postavljena v muzeju, prodajno-kulinarična
razstava v Severjevi domačiji, izdelke z razstave (pa tudi še kaj drugega) pa bodo obiskovalci
lahko kupili na Vaški tržnici pred njo.
Popoldanski del 27. Vaškega dne bo zaokrožila
krajša kulturna prireditev, ki ji bo sledila zabava s skupino Calypso.

EKSKURZIJA 2019 – BARCELONA

EKIPA KULTURNEGA CENTRA LITIJA VAM ŽELI
LEPO IN MIRNO POLETJE!

NOVE MUZEJSKE
RAZSTAVE
MESTNEGA
MUZEJA LITIJA!

KNJIŽNICA LITIJA

Hvala Pevskemu društvu Zvon, Pihalnemu orkestru Litija in Pevskemu društvu Lipa za čudovit
koncert.
Vabimo vse tiste, ki si novih razstav še niste
ogledali, na ogled v času
uradnih ur ali po predhodni
najavi preko telefona na 070
430 202 ali 031 689 160 ali
e-mailu mestnimuzej@zkms-litija.si
Vedno smo veseli vašega
obiska!
Otvoritev je potekala v okviru operacije „Dediščina nas
povezuje“ in je sofinancirana
s strani Republike Slovenije
in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

Poletni čas
obiskov muzeja

PONED. 5.8.2019, 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.

Polni pričakovanja smo se dijaki
Gimnazije Litija sredi aprila odpravili na težko pričakano ekskurzijo v prestolnico Katalonije, Barcelono.
Potovanje smo začeli v zgodnjih jutranjih urah
in se med prevozom do letališča Marco Polo
v Benetkah bodisi predajali spalnim užitkom
bodisi počivali, saj smo vedeli, da bomo potrebovali veliko energije. Z rahlo zamudo smo
se vkrcali na letalo in poleteli proti Španiji. Za
tiste, ki prej še nikoli nismo leteli, je bil let še
dodatna zanimiva izkušnja.
Ob prihodu nas je Barcelona pozdravila s svetlim soncem in lepim vremenom. Najprej smo
se odpravili na ogled stadiona nogometnega kluba FC Barcelone,
Camp Nou, in klubskega
muzeja, kjer smo imeli
dovolj prostega časa za
nakupe dresov, majic, privoščili pa smo si tudi prvo
kosilo v bližnjih restavracijah.
Sledil je ogled prve izmed
mojstrovin
španskega
arhitekta Gaudija: La Pedrere s čudovito notranjostjo ter zanimivo streho,
ki je ponujala razgled na
raznobarvno Barcelono.
Proti večeru smo se odpravili proti hotelu, kjer
smo se najprej namestili ter se okrepčali z izvrstno hotelsko hrano, po večerji pa odšli še na
krajši sprehod do plaže.
Naslednji dan smo že zgodaj zjutraj odhiteli na
vlak, ki nas je pripeljal v center Barcelone. Čeprav vlaki niso tako urejeni kot naši, je bila vožnja ob morju zelo sproščujoča. Sledilo je celodnevno spoznavanje mesta: videli smo gotsko
četrt, obiskali Picassov muzej, sprehodili smo
se po znameniti in pisani Rambli ter si ogledali

tudi akvarij, ki nas je navdušil z zanimivimi raznovrstnimi živalmi. Celodnevna hoja nas je sicer zelo utrudila, a smo se v hotel vseeno vrnili
živahni in dobre volje, morda le z razbolelimi
stopali.
Tretjega dne smo namesto po tirih ali cesti kar
po vodi odšli do »španskega Dubrovnika«, ki
leži na Costa Bravi. Vožnja z ladjico do srednjeveškega mesta Tossa de Mar je bila kljub vetru
zanimiva in udobna. Ogledali smo si obzidje, v
nadaljevanju pa nas je čakalo prosto popoldne,
ki smo ga porabili za jedačo, nakupovanje ter
uživanje na plaži. Najpogumnejši smo se seveda odločili tudi za skok v morje.
Dan na plaži nas je zelo utrudil, a časa za daljši počitek ni bilo, saj smo
naslednji dan že odbrzeli
nazaj v Barcelono, da bi
čim bolje izkoristili čas,
ki nam je preostal do leta
domov. Navdušili sta nas
še dve Gaudijevi mojstrovini: veličastna Sagrada
familia ter park Guell.
Povzpeli smo se še na
grič Montjuïc, videli olimpijski stadion ter Mirojev
muzej, ki je posvečen sodobni umetnosti.
Sledil je še zadnji del poti,
let iz Barcelone do Benetk, in nato še 5-urna
vožnja do Litije, ki so potekali zabavno, a malo
manj razposajeno, saj smo bili že čez mero
utrujeni.
Ekskurzija v Barcelono je bila izvrstna izkušnja.
Ne le, da smo videli veliko zanimivosti ter se
zabavali, imeli smo se tudi čas spoznati ter se
družiti s sošolci, kar je okrepilo naše odnose.
Čeprav smo bili malce žalostni, da je čas v Španiji tako hitro minil, nosimo v sebi neprecenljive spomine. 
Živa Bučar, 1. a

Nadaljevanje s 1. strani

PREMIERA KOMEDIJE KAM IZ ZADREG

V Oglarski deželi, natančneje v vasi Berinjek, se je v ponedeljek, 24. junija odvijal prav
poseben spektakel ob kopišču. Bili smo priča premieri komedije Kam iz zadreg, ki jo je
pripravilo Kulturno umetniško društvo Venčeslav Taufer Dole pri Litiji ob 10. obletnici delovanja.
V objemu neokrnjene narave in idiličnega ambienta dekoriranega s senenimi sedišči in baklami,
smo se lahko iz srca nasmejali dve
urni komediji. Za kulinarično razvajanje sta poskrbela Kmečki turizem
Pr Krjan z oglarskim burgerjem in
pa Društvo podeželskih žena s šmornom. Predstavo si je ogledalo preko
400 obiskovalcev.
Dragi obiskovalci, brez vas tega ne bi
zmogli, zato smo veseli množičnega
obiska vseh naših dogodkov, za kar
se vam iskreno zahvaljujemo.
Tina Pegan, TIC Dole pri Litiji

DRUŠTVA
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Najuspešnejša sezona doslej - NLP Litija

Plesno športno društvo NLP je v zadnjih nekaj letih pokazalo, da spada v sam
svetovni vrh tekmovalnega plesa. S svojimi nastopi se plesalci iz Litije in njene
okolice uvrščajo na stopničke na skoraj vseh tekmovanjih.
Za litijskim društvom je najuspešnejša plesno tekmovalna sezona doslej. V letošnjem letu se
lahko pohvalijo z naslovom svetovnega prvaka, to je v jesenskih mesecih preteklega leta postal
Jaša Končar! Na preteklem državnem prvenstvu pa so domov prinesli kar nekaj odličij več pa po
nekaj utrinkih iz zaključne prireditve in vpisa v knjigo dosežkov.
V prvem vikendu letošnjega junija, so plesalci društva NLP zaplesali na tradicionalni zaključni
prireditvi. Tokrat je bil
format prireditve nekoliko drugačen, saj smo
si najprej ogledali vse
plesalce ki so na začetku svoje plesne poti,
kasneje pa še vse tekmovalce. Prireditev se
je udeležilo precejšnje
število staršev, starih
staršev in ostalih sorodnikov naših plesalcev.
Tema prireditve je bila
NLP ima talent, plesalci
so zaplesali točke, ki so
jih s trenerji pripravili v
obdobju od novega leta
do konca sezone. Zaplesali so plesalci CICI
1, CICI 2 in CICI 3, CICI
Vače, POP mini, Pop,
Pop mix, Otroci Kresnice, Otroci Litija, Mladinci, Člani, Odrasli, vsi
plesalci ŠPF iz Vač, obe
Baletni skupini in vsi
jazz plesalci. Ob koncu
sezone naj se zahvalimo
vsem staršem in ostalim
podpornikom litijskega
plesa. Velika zahvala gre tudi našim trenerjem, to so: Nataša Lovše Pepelnak, Tjaša Dražumerič,
Mojca Sečkar, Neža Brilej, Maša Jugovic, Žan Roblek, Katjuša Premk in Tadej Premk.
Naši plesalci so bili letos prvič, kot ekipa,
predstavljeni tudi na podelitvi knjige dosežkov v Občini Litija. Otroška formacija Harry
Potter in mladinska formacija Turisti, so za
svoje rezultate v Sarajevu dobili priznanja
Občine Litije za izjemne dosežke na področju športa! Čestitamo tudi vsem solistom,
parom in malim skupinam v obeh starostnih
kategorijah za vpis v knjigo dosežkov.
Konec meseca junija pa je tradicionalno rezerviran za Državno prvenstvo. Tokrat so s
svojimi nastopi pričeli plesalci in plesalke ART disciplin. Naše jazz in show dance plesalce trenira
Nataša Lovše Pepelnak, ki je s svojimi plesalci dosegla naslednje rezultate: Ela in Živa 10. mesto, Lara in Tisa 6. mesto ter Tesa in Klara 10. mesto! Čestitamo!

Ogled predstave v okviru
medgeneracijskega
povezovanja

V ponedeljek, 10. 6. 2019, so nas v okviru
medgeneracijskega povezovanja obiskali učenci dramskega krožka OŠ Litije. V šolski telovadnici smo si skupaj z
nekaj babicami ogledali prijetno dramatizacijo Kdo je Vidku
napravil srajčico. Otroci so z zanimanjem sledili igri, ki je
bila razigrana, nagajiva in poučna. Bilo je sproščeno vzdušje in vsi, ki smo si predstavo ogledali, smo
bili navdušeni.
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Nadaljevali smo s street disciplinami. Naši plesalci so dosegli naslednje rezultate: Jaka Polesnik
– street dance show solo, 5. mesto, Anja Gorta, street dance show solo, 4. mesto, Maša in Anja
street dance show duo, 2. mesto, Jaša Končar street dance show solo, 1. mesto, Špela Polesnik,
street dance show solo, 7. mesto, Jaka Polesnik hip hop solo, 13. mesto. Inka in Dominik
12. mesto, Jaša in Iris 18. mesto, oba para v
kategoriji hip hop duo otroci. Tea Vozel si je
v kategoriji hip hop solo priplesala 25. mesto, Iris Peskar 24. mesto, Jaša Končar pa v
hip hop solo kategoriji 9. mesto. Naše barve
so v kategoriji hip hop duo mladinci zastopali
še Ela in Laura, ki sta si priplesali 37. mesto,
Anja in Maša pa odlično 9. mesto.
Predstavili smo se tudi v skupinskih nastopih:
Otroška mala skupina Galaxy si je priplesala
13. mesto, članska mala skupina odlično 6.
mesto, naše barve pa so zastopale tudi plesalke iz skupine hip hop odrasli,
zasedle so odlično 2. mesto in postale VICE DRŽAVNE PRVAKINJE v
svoji kategoriji!
Zelo smo ponosni na našo najštevilčnejšo kategorijo, formacije,
kjer pleše do 24 plesalcev. Članska hip hop formacija Annodomini
si je priplesala 6. mesto in za las
zgrešila finale!
Mladinska street dance show formacija si je prav tako priplesala
6. mesto. Čestitke vsem plesalcem!
Za prvo presenečenje je poskrbela otroška
formacija Harry Potter, ki je imela največjo
konkurenco med prijavljenimi koreografijami.
Prijavljenih je bilo kar 9 formacij. V koreografiji Tadeja Premka so po prvem nastopu v
polfinalu, kjer so odplesali odlično, na drugi
nastop še bolje pripravili in finale odplesali vrhunsko! Plesalci otroške formacije Harry Potter so postali VICE DRŽAVNI PRVAKI v svoji
kategoriji!
Čestitke!
Zelo smo ponosni na kraljevo kategorijo – street dance show formacije člani.
Koreografinja Katjuša Premk je svojo
člansko formacijo pripeljala do najboljšega rezultata v zgodovini našega kluba. Plesalci formacije Maji so si priplesali naslov VICE DRŽAVNIH PRVAKOV
v kraljevi street dance show disciplini!
S tem so postali tudi državni reprezentanti in se skupaj z otroško formacijo
udeležijo svetovnega prvenstva v septembru. Čestitke!
Tadej Premk

Medgeneracijsko druženje
na Podružnični šoli Sava

V ponedeljek, 17. 6. 2019, smo imeli
medgeneracijsko druženje. Učenci OŠ
Litija pod mentorstvom učiteljic Simone Hribar in Polone Gole, so nam zaigrali igrico z naslovom Kdo je napravil

Sodelovanje nas bogati

V ponedeljek, 10. 6. 2019, so k nam prišli otroci z mentoricama iz OŠ Litija. V okviru sodelovanja sveta za medgeneracijsko sodelovanje, so za naše varovance
pripravili dramatizacijo Kdo je
napravil Vidku srajčico. Predstava je prevzela tudi najmlajše
otroke, saj je bilo v njej veliko
glasbe in petja, ki so jo nastopajoči prenesli v izvedbo z
velikim občutkom. V predstavi
so uživali tako gledalci, kot tudi
nastopajoči ter nam obogatili
naše delo.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim in njihovim mentoricam ter gospodu Lemutu za
vso organizacijo. V naslednjem
šolskem letu pa si želimo še
več podobnega sodelovanja.

Vidku srajčico. Poleg učencev in učiteljev naše šole so
se srečanja udeležili tudi otroci iz vrtca Kekec in nekaj
krajank iz Save. Druženje je minilo v prijetnem vzdušju in
se zaključilo ob klepetu in v dogovoru, da se kmalu spet
srečamo. 
Mojca Hauptman Jovanovič

Vidkova nova srajčica na Medgeneracijskem
srečanju na oš gradec

Učenci iz OŠ Litija, ki obiskujejo interesno skupino Večkulturno gledališče, so v ponedeljek, 17. 6. 2019, za učence 1. in 2.
razreda na OŠ Gradec, v sklopu Medgeneracijskega srečanja,
pripravili gledališko predstavo Vidkova nova srajčica.
Vsem igralcem in mentoricama Poloni Gole in Simoni Hribar
se zahvaljujemo za odlično odigrano predstavo ter upamo, da
bomo sodelovali tudi v prihodnje.
Učiteljica Ines Štaut

Servis in popravilo
avtomatskih menjalnikov!
Menjava olja po
TIM-eckart metodi

OD SEDAJ
TUDI
SERVIS
HIBRIDNIH IN
ELEKTRIČNIH
AVTOMOBILOV
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DRUŠTVA / AKTUALNO

DRUŠTVO DIABETIKOV

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

Socialni program

Vsem članom, katerim mesečni dohodek znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste koristili
v spomladanskem okrevanju.

Merjenje sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov

V društvu bo merjenje v sredo 4. 9. 2019 in 2. 10. 2019 od 8.00 do 10.00 ure

Kopanje v Dolenjskih Toplicah, Strunjanu in Šmarjeških Toplicah

Tudi v jeseni, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart, ki veljajo od ponedeljka do četrtka.
Zaželeno predhodno naročilo kart.

Telovadba

Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija enkrat tedensko ob ponedeljkih. Da bomo lahko
konec avgusta potrdili rezervirani termin, prosimo vse zainteresirane udeleženke, da se prijavite
v društveni pisarni od 19. avgusta 2019 dalje, da bomo lahko potrdili rezervacijo dvorane.

Pohodi
5. 9. 2019
12. 9. 2019
19. 9. 2019
26. 9. 2019

MORAVČE – TLAKA – GABROVKA (redni avtobus)
MENINA PLANINA ali PREKMURJE ali ROGLA (avtobus)
MALJEK – MAMOLJ – SPODNJI LOG (osebni avto)
GOZD MERTULJEK – SREDNJI VRH (avtobus)

ob 8.00 uri
ob 7.00 uri
ob 8.00 uri
ob 7.00 uri

Pavli Jože
Hauptman Lojze
Lamovšek Ivan
Groboljšek Jože

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek organiziramo pohode v naši
bližnji in daljini okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode, kjer je zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

OTVORITEV NOVEGA DOMA INVALIDOV

Želja in ideja o izgradnji novega
doma Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je stara
več kot deset let. Nenehna rast članstva v društvu ter vse pestrejše izvajanje različnih aktivnosti so prerasle skromne prostore, ki smo jih
zasedali in delili s sosednjim Društvom diabetikov. Predvidene so bile zelo različne možnosti,
od adaptacij do novogradnje. Pretehtala je slednja, zato je bila prva pogodba o izgradnji novega doma kot samostojnega objekta na sedanji lokaciji sklenjena leta 2009. O zapletih pri
gradnji vse do današnjih dni smo člane društva
in ostale občane v svojih prispevkih v Občanu
in priložnostnih srečanjih pogosto obveščali.
Toda na veselje vseh uporabnikov smo le dočakali slavnostno otvoritev, ki je bila v petek,
dne 21. junija in je sovpadala s praznovanjem
praznika Občine Litija, ki kaže veliko razumevanje za težave invalidov. Vložek občine Litija v
naš novi dom izstopa pri investiranju na invalidskem področju v Republiki Sloveniji.
Slavnostne otvoritve so se poleg članov društva udeležili župan Občine Litija Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše, direktorica občinske uprave Šmartna pri Litiji mag. Karmen
Sadar, podpredsednik Zveze delovnih invalidov

Plavanje in vadba v bazenu Šmartno

Plavanje bomo skupaj z MDI nadaljevali v septembru. O datumu začetka pokličite v društveno
pisarno po 19. avgusta 2019.

Ustvarjalne delavnice

Ustvarjalne delavnice se pričnejo v mesecu oktobru. O datumu začetka pokličite v društveno pisarno po 19. avgusta 2019. Vljudno vabljeni.

Dohodnina

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

Plačilo članarin

Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine za leto 2019 zato
vas prosimo, da to poravnate v najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2019 znaša 12 EUR.
V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

Razno

 NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE
Po društveni ceni. Pri prvem naročilu prinesite aparat s seboj!
September naročilo do 4. 9. 2010, prevzem v sredo 11. 9. 2019
Oktober naročilo do 2. 10. 2019, prevzem v sredo 9. 10. 2019

Razna obvestila

 Brezplačna zamenjava merilnikov je še vedno možna.
Vsi , ki imate merilnike za sladkor v okvari ali so stari, katerekoli znamke jih lahko prinesete v
društveno pisarno in vam jih bomo BREZPLAČNO ZAMENJALI Z NOVIMI MERILNIKI.
 Uradne ure:
V mesecu juliju in avgustu bodo uradne ure samo v sredo od 8.00 do 11.00 ure.
V času od 29. julija 2019 do 19. avgusta 2019 bo društvena pisarna zaprta.
V septembru in oktobru bodo uradne ure ponedeljek in sreda od 8.00 do 11.00 ure.
DD Litija in Šmartno
Mihaela Amršek

Iz dela Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija

Dne 6. 6. 2019 je bil v popoldanskem času izveden posvet s predstavniki društev in organizacij, ki
bodo sodelovale na Festivalu medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija. Festival bo
potekal v času od ponedeljka, 9. 9. 2019, do
petka, 13. 9. 2019, v dopoldanskem času med
9. in 12. ter popoldanskem času med 16. in 19.
uro v mestu Litija. Na posvetu so udeleženci v
celoti podprli vsebino vseh treh delov festivala in sprejeli dogovor, da do 20. 6. dostavijo
prijavnico za sodelovanje na festivalu s kratko
vsebino prikazane dejavnosti.
V ponedeljek, 10. 6. 2019, je potekala 4. seja
Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija. Po predstavitvi dejavnosti OŠ Litija –
Podružnica s prilagojenim programom in dejavnosti patronažne službe Zdravstvenega doma
Litija so udeleženci seje soglasno sprejeli tudi
tri pobude za učinkovitejše in racionalnejše
delo na tem področju, in sicer:

1. Županu Občine Litija se predlaga, da imenuje posebno komisijo, ki bo pregledala cestno
infrastrukturo v mestu Litija in predlagala odpravo arhitektonskih ovir za gibalno ovirane
osebe.
2. Županu Občine Litija se predlaga, da občina
čim prej pristopi k projektu »Občina po meri
invalidov« in s tem v zvezi podpiše ustrezen
sporazum.
3. Centru za socialno delo Litija, Domu Tisje
in patronažni službi ZD Litija se predlaga, da
čim prej vzpostavijo ustrezno komunikacijo za
učinkovitejše in bolj smotrno reševanje problematike starejših ter socialno in materialno
ogroženih oseb. Nosilec koordinacije naj bo
CSD Litija.
Na tej seji je svet potrdil tudi vsebino in organizacijo Festivala medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija.
Dne 1. 7. 2019 je bila 2. seja odbora za pripravo in izvedbo festivala. Člani odbora so se na
tej seji opredelili do
določenih tehničnih
vprašanj glede izvedbe festivala.
Istega dne je bila
tudi 1. seja uredniškega odbora za
pripravo in izdajo biltena o festivalu medgeneracijskega povezovanja. Določena
je bila vsebina in
okvirno tudi datum
izdaje biltena (16.11.
2019 – mednarodni
dan strpnosti).
Karlo Lemut

Slovenije in predsednik koordinacije Zasavje
Posavje Ivan Kostrevc, sekretarka Zveze delovnih invalidov mag. Tanja Hočevar, predstavniki
donatorjev, sponzorjev, poslovni partnerji socialnega podjetja, predstavniki društev invalidov
zasavsko posavske regije, predstavniki sorodnih društev iz obeh občin, javnih zavodov, izvajalcev gradnje ter medijev. Otvoritev je povezovala Aleksandra Mavretič iz Knjižnice Litija.
V krajšem kulturnem programu je sodelovala
vokalna ženska skupina Mavrica, ki deluje pri
Društvu upokojencev Litija, mlada pevka iz Trbovelj Anja Pustak Lajovic, ki je oslepela kmalu
po rojstvu in kljub življenju v temi uspešno zaključila srednjo šolo. Povezovalka programa pa
je prebrala dve pesmi naše dolgoletne članice
Jolande Kocjančič, ki se zaradi rehabilitacije v
zdravilišču naše prireditve ni mogla udeležiti.
V svojem nagovoru sta litijski župan in podpredsednik zveze izrazila veliko zadovoljstvo nad

dosežkom društva ter zaželela uspešno delo
tudi vnaprej. Predsednik društva Miro Vidic pa
je nanizal nekaj ključnih dosežkov zadnjih let,
predvsem izredno povečanje članstva, od 200
članov leta 2003 na 994 v času otvoritve, dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, vse večje število koristnikov organiziranih aktivnosti
in vsestransko angažiranost prostovoljcev društva. Z ustanovitvijo socialnega podjetja pred
tremi leti pa so dane še dodatne možnosti za
zmanjševanje prispevkov uporabnikov društvenih dejavnosti.
Simbolični trak ob vstopu v nove društvene
prostore so prerezali litijski župan, podžupanja
in predsednik društva. Gostje so si ogledali notranjost novega doma, ki je opremljen tudi z
dvigalom, za potrebe težje mobilnih invalidov.
V prostorih doma se bodo izvajali izobraževalni
programi, sestanki z večjo udeležbo prisotnih,
vodena telovadba prilagojena zmožnostim invalidov, športno rekreativne vadbe kot so namizni tenis, pikado, šah in balinčkanje-prstomet.
V prvi vrsti pa bo dom služil druženju, ki je pomembno za vključevanje invalidov v vsakdanje
življenje. Večino opisanih dejavnosti se je do
sedaj izvajalo na različnih lokacijah, za katere
je bilo potrebno plačevati najemnino.
Popoldansko srečanje je bilo namenjeno
druženju težjih invalidov. Za dobro razpoloženje je poskrbel domači glasbenik
Ado Bola. Njegov mikrofon pa je prvič v
javnosti poprijela gostja dogodka Anja
Pustak Lajovic in izkazalo se je, da sta
izredno ubrani duet, za katerega upamo,
da njun skupni nastop ni bil zadnji. Za
skoraj 200 člansko zbrano družbo je bilo
dobro posrbljeno tako s hrano, pijačo in
postrežbo. Za sladke dobrote pa kot vedno poskrbijo spretne roke naših članic.
Srečanje je popestril že tradicionalni
srečelov in ob tej priliki se donatorjem in
vsem, ki so prispevali različne uporabne
dobitke, najiskreneje zahvaljujemo. Hvala tudi
vsem udeležencem srečanja, ki so z navdušenjem pokupili vse srečke srečelova in z dobrim
razpoloženjem dokazali, da ves trud pri organizaciji otvoritve doma in srečanja ni bil zaman.
Še nekaj nam je bilo tistega petka izredno naklonjeno. Vreme. Dejavnik, na katerega žal ne
moreš vplivati, toda tokrat je bil na naši strani.
Novi dom ni začetek nekaj novega. Je nadaljevanje in nadgradnja vsega dela in aktivnosti, ki
so se v društvu odvijale že do sedaj pod 16-letnim vodstvom predsednika Mira Vidica, zaposlenih v društvu in invalidskem podjetju in ne
nazadnje ubrani številni ekipi prostovoljcev.
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k uspešnemu dogodku, ki se bo z veliki
črkami zapisal v kronologijo Medobčinskega
društva invalidov občin Litija in Šmartno pri
Litiji.
Vera Bric

Informacija o Festivalu medgeneracijskega povezovanja
v Občini Litija

Svet za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija v mesecu septembru načrtuje izvedbo festivala medgeneracijskega povezovanja pod geslom »Od mladosti
do modrosti stopamo skupaj.«.
Festival bo potekal od ponedeljka, 9. 9., do
petka, 13. 9. 2019, v dopoldanskem času od 9.
do 12. ure in v popoldanskem času od 16. do
19. ure, na območju mesta Litija. Namen festivala je prikazati medgeneracijsko povezovanje
na različnih področjih in vzpodbuditi medgeneracijsko sodelovanje za boljše medsebojno razumevanje in prenos določenih znanj na mlajše generacije kot kulturno dediščino. Tovrstno
medsebojno sodelovanje bogati življenje vseh
udeležencev in pri starejši generaciji preprečuje osamljenost ter dviga kvaliteto življenja te
starostne skupine.
Ob tem je potrebno konstantno razvijati nove
oblike sodelovanja in dejavnosti, ki bodo prispevale tudi h krepitvi psihične in fizične sposobnosti udeležencev medgeneracijskega povezovanja.
Vsa ta izhodišča so bila upoštevana pri pripravi
vsebine letošnjega festivala, ki ima tri dele.
–	I. del: »Skrb, pozornost, druženje, ustvarjanje in medgeneracijsko povezovanje nas
bogati in nam dviga kvaliteto življenja.«
–	II. del: »Predstavitev dejavnosti medgeneracijskega povezovanja na stojnicah« - v petek, 13. 9. 2019, med 16. in 19. uro
–	III. del: »Zaključna prireditev festivala« - v
petek, 13. 9. 2019, med 16. in 19. uro
Prvi del festivala bo predstavljen v tej številki
glasila Občan (julij 2019), drugi in tretji del pa v
avgustovski številki.
Vsebina prvega dela festivala, ki bo potekal od
ponedeljka, 9. 9. 2019, do petka, 13. 9. 2019,
je naslednja:
ponedeljek, 9. 9. 2019
-	od 9. do 12. ure: sprehod z osebami na invalidskih vozičkih od Šmelca (Dom Tisje –
enota Litija) do Bistroja Valvasor in nazaj

-	od 16. do 19. ure: revija pevskih zborov –
od najmlajših do najstarejših – v jedilnici OŠ
Litija
torek, 10. 9. 2019
-	od 9. do 12. ure: likovno in kiparsko ustvarjanje v Šmelcu pred VDC Zagorje – enota
Litija
-	od 16. do 19. ure: dan odprtih vrat, predstavitev dejavnosti in ogled IC GEOSS Litija,
Mestnega muzeja Litija in Razvojnega centra Srca Slovenije (na sedežih organizacij)
sreda, 11. 9. 2019
-	od 9. do 12. ure: dan odprtih vrat in predstavitev dejavnosti Doma Tisje – enota Litija in
VDC Zagorje – enota Litija
-	od 16. do 17. ure: okrogla miza »Življenje
oseb z demenco v lokalni skupnosti«
-	od 17. do 19. ure: plesno-športna dejavnost
– nastop Plesnega športnega društva NLP in
Country plesalk U3 (vse na lokaciji Šmelc na
Ljubljanski cesti)
četrtek, 12. 9. 2019
-	od 9. do 12. ure: otroška igrivost ob igri in
pesmi ter druženju s starejšimi na lokaciji
Šmelc
-	od 16. do 19. ure: športno-rekreativna
dejavnost v organizaciji ZKMŠ Litija
in Društva Šola zdravja na igrišču na
Rozmanovem trgu
petek, 13. 9. 2019
-	od 9. do 12. ure: izobraževalna in kulturna
dejavnost: dan odprtih vrat Knjižnice Litija s
prikazom dejavnosti in možnostjo brezplačne včlanitve (eno leto brez članarine), voden
ogled knjižnice, domoznanske aktivnosti
(film o I. svetovni vojni, predstavitev lokalnih
zgodb) na sedežu knjižnice na Parmovi
To je program prvega dela Festivala medgeneracijskega povezovanja v Občini Litija pod
sloganom »Od mladosti do modrosti stopamo
skupaj.«.
Vljudno vabljeni.

Karlo Lemut

DRUŠTVA / DOGODKI / AKTUALNO

OBČAN - JULIJ 2019 

Zakaj je dobro biti član
Obrtno-podjetniške zbornice?

Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa
velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti, in ki uporabi vsaj
nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v obliki svojih storitev, je svojo članarino dobro
naložil.
1.	Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas. Obrtno-podjetniško zbornico smo pred
štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni
zbornici. Mali imamo veliko skupnih interesov in problemov, drugačnih kot velika podjetja. V
družbi z velikimi smo mali vedno na slabšem.
2.	Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih
uspešno zastopamo pred vlado oziroma državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po
»branžah« v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni.
3. Zato, ker smo blizu članov.
4.	Zato, ker smo za člane še vedno najboljši »servis« in se posvetimo prav vsakemu
izmed njih.
5.	Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo Obrtnik
s prilogo Obrtnikov Svetovalec ter obvestila območne obrtno-podjetniške zbornice, prosto
lahko dostopajo do naših spletnih strani z več tisoč aktualnimi informacijami.
6.	Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti.
Član Obrtno-podjetniške zbornice je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja
obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno
ali nepridobitno dejavnost.
V letošnjem mesecu aprilu in maju so se včlanile naslednje podjetnice oziroma podjetniki:
• SAN-ING, svetovanje in inženiring, Petra Privšek Konjačić s.p.
• OBLAGANJE TAL IN STEN, Miro Mijić s.p.
• FRIZERSTVO META, Marjetka Groboljšek s.p.
• OBDELAVA KOVIN, Miha Pestotnik s.p.
• VARJENJE IN MONTAŽA, Mitja Kovač s.p.
• KRISMODE pleskarska in zaključna gradbena dela d.o.o.
Rosana ŠKULJ

KONCERT LJUBLJANSKIH MADRIGALISTOV V CERKVI
SV. BENEDIKTA V KRESNICAH

Barve zbora je bil naslov koncerta Ljubljanskih madrigalistov v cerkvi Sv. Benedikta v Kresnicah, ki je bil izveden 20. junija. Zbor deluje od leta 1991, trenutno je njegova zborovodja
Klara Maljuga. Posneli so osem zgoščenk. V sezoni 2017/2018 so na regijskem tekmovanju v
Zagorju prejeli zlato z odliko in več posebnih priznanj. Z Naše pesmi 2018 so odnesli srebrno
plaketo. V Kresnicah so se nam predstavili s sedemnajstimi pesmimi. Koncert sta moderirala
Barbara Vidmajer in Klemen Godec.
Leonida Razpotnik

Investicija kogeneracije in peletarne v Gabrovki –
DEMANTI KS Gabrovka

Svet KS Gabrovka zanika in zavrača zapis v
junijskem Občanu s strani Civilne iniciative Gabrovke v ustanavljanju, da je vodstvo KS Gabrovka krajanom ob investiciji Labeks d.o.o. in
G.W.S. d.o.o. v proizvodnji lesnih pelet in električne energije v nekdanji tovarni Presad prikrivalo podatke. Obenem je zapisano, da se je
zaradi skrivnostnega in netransparentnega poteka investicije med krajani pojavil tudi dvom v
zakonito delovanje KS Gabrovka.
V KS ničesar nismo prikrivali niti nismo delovali nezakonito. Svet KS Gabrovka je za
obrazložitev dejavnosti v nekdanjem objektu
Presad-a zaprosil investitorje oz. lastnike že
v lanskem letu in jih v enaki vsebini kot smo
jih prejeli, s pisnim obvestilom sporočili tudi
vsem krajanom. Ali se je na zboru krajanov izvedelo kaj novega glede goriva in dejavnosti,
kar še ni bilo obrazloženega z dopisom KS?
Prav nič. Investitor je natanko isto povedal še
enkrat. Torej je KS pridobila informacije in jih
posredovala krajanom že pred 10 meseci. In
tudi zbor krajanov smo organizirali, v tem letu
že drugič, o meritvah zraka pa smo razpravljali
že na januarski seji KS in sprejeli sklep, da se
poišče izvajalca monitoringa. Na Ministrstvo
za infrastrukturo, Sektor za investicije v ceste
ter Sektor za vzdrževanje in varstvo cest smo
že v aprilu poslali tri obširne dopise z mnogimi
vprašanji glede problematike prometne infrastrukture (15 km državnih cest), a odgovorov
do danes, kljub zagotovilu po telefonu, še niso
uspeli sestaviti.
S strani državnih ali lokalnih organov na naslov
KS nismo prejeli nobenih informacij ali dokumentov vezanih na investicijo v nekdanjem
Presad-u, hkrati pa KS Gabrovka v omenjeni
zadevi ni podpisnica nikakršnih mnenj ali
soglasij.
Edino srečanje z investitorjem oz. z direktorjem
G.W.S. d.o.o. je bilo v drugi polovici l. 2018, ko
sem bila skupaj z županom povabljena v obrat
nekdanjega Presada, da bi kot predstavnica
KS povedala svoje mnenje o prometni ureditvi
okoli nekdanjega Presad-a. Torej govorili smo
o prometni problematiki. Jasno je bilo povedano, katere opcije v dani situaciji za krajane ne
bodo sprejemljive brez konsenza z uporabniki
teh cest. KS predstavljena informacija je bila,
da je predlagatelj OPPN-ja investitor, ki pripravi idejni osnutek, tudi za širšo javno obravnavo (trenutno še ni narejen, niti ne vemo, kdaj
bo ali sploh bo), potem pa se to obravnava na
KS, objavi se za javnost, možne so pripombe,
sprejema se na občinskem svetu. Direktorja
in lastnika Labeks skupine d.o.o. smo člani KS
spoznali prvič, tako kot krajani, na izrednem
zboru krajanov.

Glede na javni zapis, da je vodstvo KS prikrivalo podatke in se je pojavil dvom o zakonitem
delovanju KS Gabrovka, kot predsednica KS
Gabrovka pričakujem, da se razkrijejo podatki, ki naj bi bili s strani vodstva KS Gabrovka
krajanom prikriti in jih je KS kot pravna oseba
pridobila oz. jih poseduje, kakor tudi, da se s
konkretno obrazložitvijo pojasni dvom v zakonitost delovanja KS Gabrovka, ki je vezano na
probleme, ki so se izpostavili na izrednem zboru krajanov ter navede argumente, ki potrjujejo
sum in imajo podlago v pravnih aktih.
Brez obrazložitve na materialnem dokazu za
podajo »nerazkritih« podatkov ter dvoma v zakonitost delovanja KS Gabrovka, je tekst v objavi, tekst do katerega imajo javni dostop ne
samo občani Občine Litije, temveč kdorkoli v
svetovnem spletu, zapis z jasno namero, in sicer pri bralcih spodbuditi in podkrepiti (potencirati) neutemeljena namigovanja in špekulacije o poštenosti delovanja vodstva KS.
Zapis v Občanu o prikrivanju podatkov krajanom s strani vodstva KS Gabrovka ob investiciji Labeks d.o.o. in G.W.S. d.o.o. v proizvodnji
lesnih pelet in električne energije v nekdanji
tovarni Presad je »navadno vaško klevetanje«
oziroma pravilno slovensko rečeno kleveta (neresnična, zlonamerna izjava, s katero se jemlje
komu ugled), obrekovanje in omalovaževanje
konkretnih oseb, ki smo člani sveta KS.
V Svetu KS Gabrovke se trudimo s sprejemljivim in korektnim odnosom prisluhniti interesom in problemom vseh krajanov. Mnenja so
različna in prav je tako. Da pa se problemi lahko rešijo v dobro vseh in mnenja uskladijo, pa
je potrebno sodelovanje vseh in velika mera
predvsem strpne komunikacije.
Od danes do jutri se v današnjih časih ne da
narediti veliko. Na silo pa še bistveno manj oz.
nič.
Da pa zgoraj zapisano navedbo potrdimo,
vsem krajanom sporočamo, da smo po več kot
enoletnem prizadevanju v komunikaciji med
vsemi službami ter državnimi in občinskimi
organi uspeli, da se bo po plačilu kupnine oz.
spremembi lastništva pristopilo k sanaciji večdesetletnega problema dveh nevarnih objektov
v Gabrovki (staro mizarstvo ter propadajoča
hiša ob njem). Brez dokazljivih razlogov in utemeljenih stališč s strani Sveta KS Gabrovka ter
sodelovanja zaposlenih na Občini Litija, predvsem pa župana, se problem teh dveh objektov
prav gotovo še ne bi rešil.
Zato KS Gabrovka Civilno iniciativo vabi h konstruktivnemu in strpnemu sodelovanju.
Alenka Mesojedec,
predsednica KS Gabrovka
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TRADICIONALNO SREČANJE
NA GOLIŠČAH

Dne 25.6.2019 ob 11. uri je bilo tradicionalno
srečanje ob dnevu »Državnosti« na Goliščah, ki
so ga je organizirali Zveza združenj Borcev za
ohranjanje vrednot NOB Litija-Šmartno in krajevne organizacije ZB Jevnica ter ZB Kresnice
Vse udeležence tega srečanja je pozdravil
predsednik ZB Jevnica Jože Godec, ki je med
drugim pozdravil župana občine Litija Franca
Rokavca, predsednika OZB NOB Litija Šmartno
Mirka Kaplja, vse nastopajoče, recitatorje, praporščake in ostale prisotne, ki so prišli na to
tradicionalno srečanje, da obudimo spomin na
dogodke izpred 28 let, ko je Slovenija postala
samostojna država.

Slavnostni govornik Jože Godec s pevskim zborom iz Jevnice.

Kot slavnostni govornik je poudaril, da letos
praznujemo že 28. leto Dan državnosti, ko je
Slovenija postala samostojna demokratična
država.
Ne smemo pa pozabiti, da je bilo na tem območju zelo organizirano narodnoosvobodilno gibanje, ljudje so množično podpirali partizanski

boj proti okupatorju in domačim izdajalcem.
Zaradi njih so gorele domačije in umirali nedolžni ljudje. Na tem območju so med okupacijo
potekale glavne povezave preko Save med partizanskim vodstvom na Dolenjskem s štajerskimi in koroškimi partizani. Ta vez ni bila nikoli
prekinjena, razen ko je narasla reka Sava. Na
tisoče novih borcev s Štajerske, Koroške in tudi
Gorenjske je prešlo preko reke Save na Dolenjsko kjer so se vključili v partizanske brigade. V
nasprotni smeri pa so prenesli in prepeljali na
tone orožja, streliva in razne opreme za štajerske partizane.
Poudaril je, da so krajani iz obeh bregov reke
Save sodelovali pri prehodih preko reke Save in
skrbeli za njihovo varnost.
V Zgornjem Hotiču je prečkalo reko Savo 100
angleških ujetnikov, katere so partizani osvobodili pri Ožboltu ob Dravi in jih prepeljali na
osvobojeno ozemlje pri Metliki od koder so bili
z letalom prepeljani v »Bari« nato pa v svojo
domovino. Ob zaključku svojega govora je dejal, da je danes še edini živeči udeleženec, ki
je sodeloval pri teh akcijah prehodov čez reko
Savo in zaželel prijetno druženje ob tem lepem
sončnem vremenu.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program,
v katerem so sodelovali mešani pevski zbor
»Miha Vahen« iz Jevnice, recitator Jože Mraz ter
praporščaki.
Program je vodila in povezovala Lucija GODEC.
Srečanje so se udeležili občani iz Litije, Jevnice, Kresnic in drugi. Po končanem uradnem
delu je potekalo družabno srečanje.
Ciril Golouh

MOST POVEZOVANJA

Pred dnevi je stari prijatelj
slavil svoj sedemdeseti rojstni dan. Ker je bilo lepo vreme, smo vsi zbrani sedli na
vrt. Nenadoma je naš pogovor zmotil hrup sosedove kosilnice. Bilo je tako glasno, da smo se
morali presesti v hišo. Presenečena sem rekla:
»Morda ne ve, da smo zunaj. Kaj mu ne bi
rekel, da bi kosil čez kakšno uro?«
Prijatelj me je pogledal izpod čela in vzkliknil:
»S tem idiotom že ne bom govoril! Nikoli
več!«
Ta odgovor se me je dotaknil in me prizadel
tako, da sem ga molče gledala in počakala, da
se je umiril. Potem sem vse zbrane prosila, če
lahko povem zgodbo. Čeprav so se mi zasmejali, so kljub temu prisluhnili. Pripovedovala sem
zanj in vse nas.
»Nekoč sta živela dva brata. Bila sta soseda, ki sta se imela neizmerno rada. Delila sta
si stroje ter si ves čas pomagala. Nekega dne
pa sta se zaradi malenkosti hudo sprla. Mlajši
brat je bil tako jezen, da je čez nekaj dni skopal globok jarek po vsej meji. Tako nista mogla
več hoditi drug k drugemu. Odtujila sta se in
postala mrka.
Minilo je mesec dni, ko se je pri starejšemu
bratu oglasil tesar. Vprašal ga je, če ima zanj
kakšno delo. Starejši brat ga je takoj odpeljal k
jarku in se pritožil:

Na kolo!

Zamenjati prevozno sredstvo in se
namesto z avtom po opravkih odpeljati s kolesom? Tudi to je mogoče.
Ob naraščajoči okoljski ozaveščenosti smo se tudi v Klubu litijskih in šmarskih
študentov odločili stopiti korak naprej in sprejeli povabilo Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj za soorganizacijo
proaktivne kavarne v okviru projekta Partnerstvo za okolje in zdravje. Trajnostni razvoj je
razvoj, ki si ga mladi še posebej želimo. V skladu z varovanjem okolja zmanjšujemo izpuste
CO2, prehajamo na okolju čistejšo tehnologijo,
menjamo oblike prevoznih sredstev in oblike
pridobivanja energentov ter se še drugače prilagajmo tovrstnemu razvoju v ožjem pomenu
besede za boljše življenje vsem. Mladi opažamo tudi vse večjo statičnost na delovnih mestih, podaljšani urniki v šolah ali fakultetah pa
nam neposredno onemogoča različne oblike
gibanja, kar slabša odpornost imunskega sistema posledično pa tudi zdravja.
Že pred letom dni smo v prostorih IC Geoss-a
v Litiji z omenjenim inštitutom soorganizirali
proaktivno kavarno na temo Okolje, zdravje
in mladi, z namenom mlade spodbuditi k
izražanju svojih idej, potreb in opažanj za
svojo boljšo prihodnost v lokalnem okolju v
povezavi z omenjenimi temami. Kot ena izmed
osnovnih neizpolnjenih potreb mladih se je
izkazala kolesarska infrastruktura, ki bi lahko
z ustrezno ureditvijo pripomogla k manjšemu
okoljskemu onesnaževanju in povečanem
gibanju ter zdravju mladih. Kolesarjenje na
faks, v službo in po opravkih zadosti obema
potrebama – izboljša zdravje, v manjših,
vendar zelo pomembnih razsežnostih, pa
pripomoremo tudi k varovanju okolja. Ker je

‚To mi je naredil mlajši brat. Hočem biti hujši od njega. Hočem se mu maščevati, zato mi
okrog jarka naredi tako visoko ograjo, da tudi
videl ne bom več k njemu.‘
Dal mu je nekaj materiala, potem pa se je odpravil v mesto, da bi nakupil še ostale reči. Ko
se je čez nekaj ur vrnil je presenečen obstal.
Namesto ograje je tesar naredil lep, nov most,
sredi katerega je stal nasmejani brat. Približeval se mu je, ga objel in mu rekel:
‚Ne morem verjeti. Res si dober, da si dal
zgraditi most, ki naju bo spet zbližal. Po vseh
žaljivih besedah, ki sem ti jih izrekel, si bil ti
tako prijazen in
srčen, da te moram objeti. Res
hvala.‘
Tesar ju je zadovoljen opazoval od daleč in
čeprav sta ga vabila, da bi ostal še kakšen dan, se je poslovil
rekoč:
‚Ne morem, moram naprej. Zgraditi moram
še veliko mostov, ki bodo ponovno zbližali sprte brate.‘«
Zbrana družba se je zresnila in nihče ni rekel
niti besede. Sicer je pa vsaka beseda odveč, se
vam ne zdi?
Darinka Kobal

pot do spremembe tovrstnih navad in spremembe celotne infrastrukture zelo dolga,
smo začeli z majhnimi koraki in v okviru
pobude Na kolo! ,ki je bila financirana s
strani Ministrstva za zdravje in Inštituta za
za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, postavili kolesarska stojala

na treh lokacijah, eno v Šmartnem in dve v
Litiji ob pomoči obeh občin. Po mnenju mladih bi bilo potrebno tovrstne teme večkrat
uvrstiti na sezname sej občinskih svetov, saj
lahko le z aktivnim posvečanjem tematiki in
dolgotrajnim pozitivnim ravnanjem povzročimo
spremembe v okolju. Veseli smo, da lahko vsaj
v manjši meri vseeno pripomoremo k uresničevanju potreb mladih in hkrati izpostavljamo
pomembne in prezrte teme v lokalni javnosti.
V današnjih časih je ogromno tovrstnih pozivov, a jim s pogostostjo pomembnost ne pada,
zato (znova) v premislek: na vseh nas je, da
razmislimo, s kakšnim prevoznim sredstvom
se bomo po opravkih odpravili naslednjič – izgovorov pa je (tudi z novimi stojali) vse manj
in manj.
Jasna Sitar, predsednica Kluba
litijskih in šmarskih študentov
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LE KRATEK POVZETEK BOGATEGA
DOGAJANJA NA POLŠNIKU

Toliko se je dogajalo na Polšniku, da
bi zavzeli prav celo stran Občana, če
bi hoteli vse zapisati. Ker nas mnogi spremljate na FB-ju ali na naši spletni strani polsnik.si,
objavljamo le kratek povzetek vsega dogajanja.

NAPORNI IN BOGATI GASILSKI MESECI…
Mesec maj in junij sta bila naporna in hkrati polna odličnih rezultatov naših gasilskih tekmovalnih ekip. Kar 7 ekip se je udeležilo tekmovanja v
orientaciji v Tihaboju, 5 ekip se je udeležilo tekmovanja na Savi, na regijskem tekmovanju v orientaciji v Veliki Štangi so sodelovali z dvema ekipama in seveda niso manjkali tudi na Hrvaškem,
natančneje v Čakovcu, na 21. srečanju slovenske in hrvaške gasilske mladine. Popoldanske
ure v soboto, 15. junija so bile namenjene skupni vaji članic iz GZ Litija in GZ Šmartno pri Litiji.
In tudi na tej vaji so članice dokazale, da so dobra pomoč članom na intervencijah. Seveda pa
se vseh tekmovanj redno udeležujejo tudi naši
veterani! Čestitke vsem prostovoljnim gasilcem
PGD Polšnik! Postorjenega je bilo veliko dela v

gasilskem in ob gasilskem domu ter seveda je
bila odlično izvedena in lepo obiskana tudi prva
GASILSKA NOČ NA POLŠNIKU! Hvala vsem
sponzorjem in podpornikom, vsem ljudem dobre volje, ki ste nas obiskali 6. julija na Polšniku!
Naslednje leto lepo vabljeni! Spet bo luštno!
Glede na aktivnosti bi si mislili, da imamo profesionalno gasilsko društvo na Polšniku, a ne?
MOŠKI PEVSKI ZBOR POLŠNIK
GOSTOVAL V BERLINU IN V RIBNICI
»V soboto, 8.6.2019 so pevci našega zbora
zapeli na koncertu v Ribnici. Odzvali so se
vabilu Noneta Vitra, ki je lani oktobra pel na
Veliki Preski. Pevke noneta, ki tudi deluje že
45 let, so pripravile zanimiv program na temo
ljubezni. Ni težko najti 6 pesmi s to tematiko.
Z veseljem smo se jim pridružili. Izmenjave s
pevskimi zbori iz širne Slovenije nas bogatijo v
prijetnimi druženji in spodbujajo k zavzetemu
sodelovanju. Vsako leto nam uspe vsaj en tak
dogodek in tako bo tudi naprej. Kot skoraj vsako
leto smo se pevci MoPZ Polšnik tudi letos odpravili na gostovanje v tujino. Po Poljski, Nizozemski, Avstriji, Bruslju, Nürnbergu, Hrvaški, …
je bil tokrat na vrsti Berlin (14.-16.6.2019). Glavni iniciator in organizator takih gostovanj, Jože
Kos je v navezi z rojakinjo Marijo (roj. Fojkar iz

Litije) in slovenskim župnikom v Berlinu, g. Izidorjem Pečovnikom- Dorijem, pripravil prijetno
potovanje v nemško prestolnico. Čeprav smo si
ogledali veliko znamenitosti, smo bili pevci tam

predvsem zaradi petja. Z malo previdnosti smo
kašno zapeli na postajališčih, na trgih, pod mostom … in povsod naleteli na navdušenje mimoidočih. V trgovskem centru smo po spodbudnih
aplavzih izvedli kar mali koncert. Prijetna doživetja! V soboto zvečer pa smo oblekli koncertne
obleke, sodelovali pri slovenski maši, potem pa
s krajšim koncertom pozdravili prisotne rojake
in počastili bližajoči se državni praznik. Z nami
je bil tudi veleposlanik RS v Nemčiji, g. Franc
But. Po uradnem delu in fotografiranju pa je
sledilo prijetno druženje ob dobri hrani in pijači.
»In spet je donela slovenska pesem« je zapisal
Stane Kmetič.
NOGOMETNA TEKMA STARI:MLADI POD
NOVIMI ŽAROMETI…
Konec junija že preko 40 let na nogometnem
igrišču na Koprivniku poteka tekma Stari: Mladi. Športno srečanje vseh generacij zadnja leta
dopolnjuje tudi tekma malih nogometašev, ki se
pod okriljem ŠD Polšnik celo šolsko leto udeležujejo šole malega nogometa. Vsi smo bili seveda v pričakovanju tekme Stari: Mladi. Čeprav
so Stari dokazali, da je velikokrat težko prebiti
njihovo trdno obrambo, so Mladi s hitrim napadom in igrivostjo večkrat zadeli mrežo ter zmagali s 3:5. Ampak preden se je končala tekma je
sodnik odpiskal kratko prekinitev, saj smo bili
vsi v pričakovanju še nečesa. Slavnostnega prižiga novih reflektorjev! Vodja projekta je bil Aleš
Vozelj, ki je s pridno ekipo članov ŠD Polšnik v
kratkem času opravil veliko delo. Številne aktivnosti z veliko dogovarjanja, veliko vloženih prostovoljnih ur, veliko iznajdljivosti, inženirskega
talenta je Aleš vložil v nekaj mesečno delo in ob

V Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije
spodbujamo zeliščarstvo, zato smo izkoristili drugo soboto v mesecu juniju in v okviru projekta Integralni turistični produkt
zeliščarske dediščine, ki je sofinanciran s
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in Republike Slovenije,
omogočili izvedbo zeliščarskega festivala v
Spodnji Slivni na GEOSS-u. Za organizacijo
sta poskrbela zadruga Jarina in Društvo za
razvoj Slivne.
Domačini so stopili skupaj in pomagali pripraviti čudovit dogodek, kjer je po zeliščih diša-

lo iz vseh smeri. Bogat program z različnimi
predavatelji in ustvarjalci, ki so poskrbeli za
pestrost predavanj in delavnic, je bil dobro obiskan. Domačinka in rokodelka Barbara Vrtač

nik je z odraslimi in otroki oblikovala glino. Vsi
željni sprehoda in novih znanj o rastlinah pa
so se sprehodili po bližnjih travnikih in si pod
vodstvom lokalne zeliščarke Mojce Bokal nabrali rastline za herbarij. Zelo obiskana je bila
kulinarična delavnica domačink Sabine Zarnik
in Vesne Vrtačnik, ki sta z obiskovalci pekli
zeliščne dobrote. Navduševal je tudi domač ovčji sladoled z okusom bezga, ki ga je ponujala
Andreja Kovač z EKO kmetije Vovše. Za nežne
melodije je na festivalu poskrbela pevka Ditka
z učenci Glasbene šole Kokalj.
Okrogle mize se je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je poudarila nujnost podjetnega pristopa in medsebojnega povezovanja.
Dogodek je poleg pestre kulinarične ponudbe popestrila tudi zeliščarska tržnica, kjer
so za bogato ponudbo poskrbeli predvsem
lokalni ponudniki z zeliščnimi, prehrambnimi in rokodelskimi izdelki, med njimi rokodelci Karlo Podkrajšek, Vesna in Danijel
Povše, Joca Jamšek in Brigita Rozina iz
občine Litija.
Zelišča so tudi letos bila vpeta v vsak košček dogajanja in vzdušje je bilo zelo prijetno. Zeliščarski festival je bil med organizatorji in obiskovalci tako dobro sprejet, da
posamezniki že razmišljajo o tem, da bi lahko
postal tradicionalen.
Tina Vatovec, LAS Srce Slovenije

Novih pet ponudnikov iz Litije s certifikatom
kakovosti Srca Slovenije

pomoči in z delom vseh sodelujočih smo prišli
do „svetlega“ rezultata. Brez številnih sponzorjev
seveda izvedba ne bi bila mogoča, zato se Športno društvo Polšnik finančno pomoč zahvaljuje:
ANIMALIA - ŠPELA VODLAN, STEKO - PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., ZAVAROVALNICA
SAVA, GRAS - PAAN D.O.O. Silvo Sluga, TESARSTVO HRIBAR, HRIBAR ROMAN S.P., PIRNAR +
SAVŠEK, INŽENIRSKI BIRO, D .O.O.,KRAJEVNA
SKUPNOST POLŠNIK IN IGRALCI OBEH NOGOMETNIH EKIP ŠD POLŠNIK. Hvala tudi vsem, ki
ste kakorkoli pripomogli pri izvedbi: Leon Hvala, Lumenia, Marjan Kastelic, Uroš Ribič, Rafko
Čop, Tomažu Vozelj, Amadej Kotarju, Igor Poznajelšek, Jože Bevc, Andrej Bregar, Toni Bučar
Janezu Kotarju in Damirju Tomcu. Športni park
Koprivnik postaja prostor za številne športne
in družabne aktivnosti v naravi. In sedaj bodo
reflektorji omogočali tudi aktivnosti ob večernih
urah, predvsem pa so pomembni za izvedbo
večernih nogometnih tekem lige OLMN, v
katerih sodelujeta naši dve ekipi.
Z delom in predanostjo za skupnost, za dobro
vseh, dajemo dober zgled mlajšim generacijam
in tako se bomo mogoče lahko v prihodnosti veselili novih uspehov, za katerimi bodo stali naši
najmlajši. Danes pa hvala vsem za trud in odlične zglede! Naj jih bo še veliko.
No, toliko prav na kratko iz Polšnika! Več si
lahko preberete na naši spletni strani: polsnik.
si, kjer je tudi veliko fotografij. Če pa še niste
naš prijatelj na Facebooku, nas pa le poklikajte!
Želim vam lepo poletje!
Mateja Sladič Vozelj

TD POLŠNIK - iŠČEMO STARE LESARSKE MOJSTRE

Turistično društvo Polšnik se je priključilo projektu
Lesarius. Gre za 5-čutni muzej lesarskih obrti, kjer
bodo predstavljene zgodbe in delo kolarjev, tesarjev, mizarjev, rezbarjev in sodarjev. Zato na območju
občin Litija, Šmartno pri Litiji in bližnje okolice iščemo stare lesarske
mojstre ali njihove sorodnike, prijatelje, sosede, ki bi vedeli kaj več povedati o delu in življenju rokodelskih
prednikov. Iščemo tudi predmete
in orodja, ki so jih izdelovali, saj bi
le-te razstavili v muzeju na Veliki
Preski. V projektu sodelujejo še Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno
pri Litiji, Mizarstvo Kos in Center za zunanjo ureditev, hiša idej in povezovanj. Projekt se izvaja v okvira
programa LAS Srce Slovenije. Sofinancira ga Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

S soncem obsijan Zeliščarski festival
v Srcu Slovenije

podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa
razvoja podeželja 2014 - 2020.
Vsi tisti, ki bi bili pripravljeni sodelovati, nas prosim
kontaktirajte na 041 351 929 (Petra Kos), ali nam
pišite na info@lesarius.si ali Turistično društvo Polšnik, Velika
Preska 1, 1272 Polšnik. Odkrijmo skrito dediščino okolja, v katerem živimo ...
Na obisku pri mojstru (foto):
Pisateljica Vida Sladič zapisuje
zgodbe starih lesarskih mojstrov, postopke izdelave, kakšna
orodja so uporabljali in anekdote, ki so se jim zgodile pri njihovem delu. Petro Kos
pa zanima kako so včasih prodajali svoje izdelke,
kakšne so bile njihove stranke in kaj jim je bilo pomembno pri delu. 

Srce Slovenije je znamka rokodelskih in prehranskih izdelkov,
ustvarjenih s srcem in z navdihi tradicije. Le
skrbno izbrani izdelki se ponašajo s certifikatom kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. V
ponedeljek, 17. junija, smo v Erbergovih graščinskih paviljonih v Dolu pri Ljubljani slovesno
podelili certifikate letošnjim 22 prejemnikom.
Med certificiranimi ponudniki so tudi tokrat
predstavniki občine Litija: Aleš Veber iz Jevnice (lesena vevnica, terilnik, skleda za tretje
orehov, šatulja), Vesna in Danijel Povše z Dol
pri Litiji (lesena skleda, terilnik, pladenj, deska in okrasna skleda), Zdravko Jeršin iz
Gabrovke (lesen prstan, lesene zapestnice
Korenina, zapestnica Oreh), Vilma Kante
s Kmetije Pr‘ Sončku iz Moravč pri Gabrovki (vložen česen s figo, z rožmarinom,
ingverjem, s čilijem in hruško) in Matjaž Anžur (Volk Turjaški) iz Moravč pri Gabrovki
(pivo Temnozlat, pivo Jantar, pivo Černi).
Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije od
leta 2016 dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo izdelkov na območju
Srca Slovenije. Tokratna slovesna podelitev
certifikatov je pospremila tretje ocenjevanje
izdelkov, ki je potekalo letos spomladi. Izdelke so ocenjevali poleg etnologa prof. dr. Janeza
Bogataja in svetovalke za načrtovanje turizma
in gostinstva doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec še
kuharski mojster Franci Jezeršek za prehran-

ske izdelke in oblikovalec Matej Zupančič v primeru rokodelskih izdelkov.
Vsi izdelki s tržno znamko Srca Slovenije ter njihovi ponudniki so predstavljeni na spletni strani
www.srce-slovenije.si. Izdelke lahko kupite tudi
v TIC Litija in TIC Šmartno pri Litiji pa tudi v Arboretumu in Termah Snovik. Kupujmo lokalno,
izberimo kakovost iz Srca Slovenije!
Aktivnosti certificiranja izdelkov z območja Srce
Slovenije se izvajajo v okviru projektov LAS Srce
Slovenije, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja.

Prejemniki certifikata kolektivne tržne znamke
Srce Slovenije po slavnostni podelitvi v Erbergovih paviljonih graščine Dol.
(foto Marjanca Žunič).

LITIJSKI PODČASTNIKI IN ČASTNIKI OBISKALI PARK
VOJAŠKE ZGODOVINE V PIVKI

V soboto, 15. junija 2019 so
člani in njihovi družinski člani
Območnega združenja slovenskih častnikov občin Litija ter Šmartno
pri Litiji obiskali Park vojaške zgodovine v
Pivki. Sprejel jih je Peter Štefin, ki je bil
dolgoletni vodja prodaje v Postojnski jami;
po upokojitvi se je pridružil ekipi, ki je postavljala temelje tej muzejski ustanovi, in
ji pomagal s svojimi bogatimi izkušnjami.
Na kratko je predstavil muzej in zgodovino
jame. V zanimivem pogovoru je čas minil
prehitro, saj je obiskovalce že čakalo kosilo v kantini. Ob 13.30 so imeli profesionalno vodenje po parku. Seznanili so se z
različnimi obdobji v razvoju vojaške industrije in tehnike, na koncu so si ogledali notranjost podmornice. Še pred njenim ogledom pa je na skupino velik vtis naredil ogled dnevne sobe v času
osamosvojitvene vojne, v njej pa vsa oprema, ki smo jo takrat imeli skoraj vsi. Vodič je povedal,
da sta prav ogled dnevne sobe in notranjosti podmornice dogodka, ki pustita na obiskovalce muzeja največji vtis.
Pozdravil jih je
tudi mag. Janko
Boštjančič, direktor uprave parka
vojaške zgodovine, dolgoletni prijatelj sekretarja
Antona Plankarja,
zato je bil obisk
še bolj uspešen in
udeleženci zadovoljni.
Anton Plankar
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Delegacija županov iz češke regije Kahan je bila
navdušena nad gostoljubnostjo in ogledom dobrih
praks v Litiji in njeni okolici
Med 20. in 22. junijem smo v Litiji in
njeni okolici gostili
delegacijo županov iz Češke regije Kahan.
Septembra 2018 so se namreč člani Društva
za razvoj podeželja Laz odpravili na tri dnevno
srečanje projektnih partnerjev (Evropa za Državljane) v Brno. Na omenjenem srečanju so
gostitelje navdušili s predstavitvijo Rudnika Sitarjevec Litija in gostitelji so izrazili željo, da bi
si ga radi ogledali.
V četrtek, 20. junija je bilo sedem županov
in njihovih namestnikov deležnih sprejema s stani župana občine Litija, g. Francija
Rokavca, podžupanje ga. Lijane Lovše, direktorice ZKMŠ Litija, ga. Alenke Urbanc, predsednika LAS Srce Slovenije, g. Želja Saviča,
predstavnice Razvojnega centra Srca Slovenije, ga. Anamarije Kamin, kustosinje Mestnega muzeja Litije,
dr. Tine Šuštaršič in
predsednice Društva
Laz, ga. Mojce Hauptman. Sprejem se je
odvil v prenovljenem
Mestnem muzeju Litija, kjer so se vse institucije predstavile in
izmenjale izkušnje.
Gostje so se v nadaljevanju udeležili slavnostnega odprtja prenovljene Stalne zbirke
savskih prodnikov na Bregu pri Litiji, ki je
v upravljanju Društva za razvoj podeželja Laz.
Prenovljena zbirka je bogatejša za novo razstavo o pticah, ki živijo ob reki Savi. Avtor zbirke je
rojak Ivan Esenko. Razstava »Naše Ptice« sodi
v aktivnost znotraj projekta LAS – Visit Litija
(Obiščite Litijo).
Dan so zaključili z obiskom gradu Bogenšperk in sprejemom župana občine Šmart

no pri Litiji, g. Rajkom Meserkom ter direktorjem Javnega zavoda Bogenšperk, g. Petrom
Avbljem.
Drugi dan obiska so obiskali podjetje Kopit,
d.o.o. in bili navdušeni nad modernizirano proizvodnjo. Sledil je ogled Rudnika Sitarjevec
Litija, ki je bil tudi glavni razlog za obisk. Kar
štiri občine iz regije Kahan so namreč povezane z rudarjenjem, saj so v preteklosti kopali
črni premog.
Zelo navdušeni pa so bili tudi nad medgeneracijskim centrom ŠMELC in njjihovo gostoljubnostjo. Programi, ki jih izvajajo v centru
so zelo inovativni in prilagojeni starostnikom.
Gostje so imeli občutek, da smo jih popeljali na
ogled novega hotela.
Ob slovesu, pa so bili deležni še sprejema s
strani podžupana Občine Zagorje ov Savi.
Zagorska
rudarska
četa društva Srečno
in ljudske pevke so
jim ob vhodu v enega
izmed rudarskih rovov zapele rudarske
pesmi. Ogledali so si
tudi rudarski muzej v
Kisovcu.
Nad programom, ki
ga je pripravil Javni
zavod za kulturo,
mladino in šport Litija so bili navdušeni. Ob
slovesu so priznali, da so pričakovali manj in
da so se veliko naučili. Presenečeni so bili nad
našim sodelovanjem med organizacijami, velikemu številu dobro organiziranih društev, dobro obiskanimi prireditvami in ne nazadnje nad
uspešnimi evropskimi projekti. V zahvalnem pismu so zapisali, da že načrtujejo, kaj nam bodo
ob našem obisku njihove regije pokazali in da
se veselijo nadaljnjega sodelovanja in prijateljskih stikov. 
Mojca Hauptman

DRUŠTVO IZGNANCEV KO LITIJA

Društvo izgnancev Ko Litija je
tudi v letošnjem letu dejavno. Po uspešno izvedenem
občnem zboru, katerega se je
udeležilo lepo število naših članov, podpornih članov, gostov iz drugih društev
izgnancev iz Zasavja, gostov iz zveze Društev
izgnancev Slovenije in naša podžupanja občine
Litija, ga. Lijana Lovše katera nam vedno nameni spodbudo, pohvalo in lepo besedo, smo
se v mesecu marcu z pomočjo predsednikov in
predsednic Društev izgnancev iz Zasavja zopet
združili na srečanju v Podkumu. Na srečanju
v Podkumu se nam je tudi pridružil poslanec
v parlamentu g. Boris Doblekar, kateri nas je
z toplim nagovorom pozdravil in se tudi dotaknil problematike izgnancev. V mesecu aprilu
nas je pot vodila v Maribor in Prekmurje. Na
predlog g. Jožeta Dernovška smo obiskali bivše
nacistično taborišče Stalag XVIII-D, ki je bilo
v mestni četrti Melje v Mariboru. Malo ljudi iz
ostale Slovenije ve, da je bilo v Melju taborišče,
kamor so Nemci zapirali vse ujetnike, tudi slovenske, največ pa sovjetske, francoske in britanske. Stalag XVIII-D je znan po brutalnem in
nečloveškem odnosu do sovjetskih ujetnikov.
Tu so ujetniki umirali od lakote in bolezni, saj
so dobivali samo dvakrat na teden malo zelenjavne »čorbe«. Vsak dan so v skupna grobišča
odpeljali okoli 50 ljudi. Ne moreš verjeti, da so
bila tudi na naših tleh taka grozodejstva. Obi-

skali smo tudi pokrajinski muzej v Mariboru,
kjer nam je njihov kustos predstavil vsa politična dogajanja od prve svetovne vojne dalje.
Izgnanci pa smo se v mesecu maju odpravili v
Srbijo. Najprej smo si ogledali muzej Banjica
v Beogradu, kamor so med vojno zapirali politične zapornike. Pot smo nadaljevali na znamenito Avalo, kjer je tudi nov razgledni stolp,
katerega so investirali srbski zdomci. Naša pot
se je nato nadaljevala v mesto Kraljevo, kamor
je bilo izgnanih toliko Slovencev, da je bil vsak
deveti prebivalec Slovenec. Tudi tu smo se
ustavili v muzeju, ker prikazujejo medvojna grozodejstva. V Kraljevu so Nemci v enem samem
dnevu ubili 2200 ljudi, med njimi tudi 50 nedolžnih Slovencev. Da pa nismo obiskovali samo
muzeje smo se podali na ogled mesta Topola,
kjer ima dinastija Karađorđević svoje grobnice. Tukaj pa vidiš, kaj si lahko privošči neka
monarhija, vidiš dela največjih umetnikov in
kakšne lepote ustvari umetniška roka. Obiskali
smo tudi eno največjih vinskih kleti v Oplencu. Prijazen sprejem in imenitna pogostitev v
pravem kraljevskem ambientu. Tudi v Srbiji se
vidi napredek tako v obnovi mest kot skrbno
obdelano polje. Polni prijetnih vtisov smo se
vračali domov. V mesecu juniju pa smo skupaj z izgnanci iz Polšnika odšli na spominsko
slovesnost in srečanje vseh izgnancev v Rajhenburg, od koder so nas Nemci transportirali
na različne kraje, največ v Nemčijo. Posledice
vojne najbolj občutimo izgnanci,
saj smo s svojimi starši bili ob
vse premoženje. Po vojni večina ni imela nikakršnih sredstev,
da bi izšolala svoje otroke. Vsaj
devetdeset odstotkov teh upokojencev ima zato tudi nizko pokojnino. Res bi bilo prav, da bi nam
država dala saj neko simbolično
odškodnino. Mlajša generacija
ne ve, da smo bili prav otroci izgnancev najbolj prizadeti, sami
nismo imeli kaj jesti, pridelke pa
smo morali oddati državi. Da bi
se ti časi nikoli več ne ponovili.
Naj se iz srca zahvalim vsem
izgnancem, izgnankam, podpornim članom in vsem, ki pripomorejo, da je društvo še aktivno.
Hvala naši agenciji Rudi turs, ki
nam je vedno in kadarkoli na razpolago in s svojimi programi še
obogatijo naše poti, hvala tudi
Občini Litija in Občini Šmartno
pri Litiji, da z sredstvi, ki jih dodeljujete društvom, pripomorete, da obiskujemo taborišča in
ohranjamo spomin na izgnastvo.
V imenu upravnega odbora
DIS KO-Litija
Predsednica društva
Marija Zajc

11

Na Savi se je spet dogajalo...

Zadnji vikend v mesecu juniju, se je
na Savi začel z nogometnim turnirjem. Protovoljno gasilsko društvo je
v sodelovanju z Športnim društvom
organiziral nogometni turnir, kjer se je pomerilo 9 ekip. Zmagala je ekipa Mix Team, najboljši
strelec je bil Briško Halilović.

V soboto pa se je dogajalo. Najprej smo imeli
društveno gasilsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 19 ekip v 4. kategorijah. Najboljši med
vsemi ekipami so bili ponovno člani iz PGD
Šentlamberta, ki so prijeli tudi prehodni pokal
v trajno last. Isto- časno pa je potekalo še občinsko tekmovanje v gasilsko športnih disciplinah za starejše gasilce. V kategoriji veteranov
je nastopilo 5. ekip v kategoriji veterank pa 1.
ekipa. Vse prve tri ekipe so se uvrstile naprej

na regijsko tekmovanje. Moramo se pohvaliti,
da so se iz našega društva naprej uvrstile vse
tri ekipe starejših gasilcev. Čestitke.
Po tekmovanju pa hitro preobleč in že se je
začela slovesnost ob prevzemu novega orodnega vozila GVV-1. Po 20 letih je prišel čas za
nakup novega orodnega vozila. V teh 20 letih
smo ugotovili, kaj novega potrebujemo in kaj
moramo spremeniti, da bomo na intervencijah
še boljši in hitrejši. Zato ima novo vozilo Iveco
1000 L vode, 4 dihalne aparate, vitlo za izvlek,
visokotlačno črpalko, prenosno motorno brizgalno, 2 potopni črpalki, sesalec za sesanje
odvečne vode in še veliko drugega orodja, ki ga
do sedaj v avtomobilu nismo imeli.
Slovesnost se je začela z gasilsko parado. Govorniki so poudarili nujnost sodobne opreme,
usposobljenosti in nenazadnje požrtvovalnosti
gasilcev. Dogodek so z nastopom popestrili otroci iz vrtca Kekec in učenci podružnične
šole Sava. Vsem, ki so prispevali znatnejša finančna sredstva so se gasilci oddolžili z zahvalo, saj je le v slogi moč.
Ob prevzemu vozila smo se zahvalili vsem, ki
so nam pomagali pri nakupu novega vozila. S
pomočjo Občine Litija, sponzorjev in donatorjev, botrov ter krajanov KS Sava in Spodnji Log,
nam je uspelo zbrati denar, da smo to
vozilo lahko nabavili. Še enkrat vsem
najlepša HVALA za
pomoč.
Sledila je veselica,
z bogatim srečelovom. Najbolj natančen merilec pa je z
malo sreče s seboj
domov odnesel dres
s podpisom Luke Dončiča.
Na pomoč!

Savski gasilci

popravek - Parkiranje pred VDC-jem

Pri objavi članka v prejšnji številki sem navedla napačno informacijo oz. izpostavila VDC kot upravljalca parkirišč. G. Bebar iz VDCja je sporočil, da je
VDC najemnik prostorov v Šmelcu in ni upravljalec stavbe, niti parkirišč. Za
nastalo napako se VDCju opravičujem, še vedno pa 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

Poletne Nevladniške novice
ZLHT – Regionalnega
centra NVO
Tudi letos akcija »NVO
gre v šolo« bo!
Že četrto leto organiziramo akcijo NVO gre v
šolo, kjer lahko otroci na interaktiven način
spoznajo okoliške nevladne organizacije. V
tednu otroka, med 7. in 11. oktobrom, bomo v
okviru akcije na
določenih šolah
organizirali dan
dejavnosti za otroke, ki bo potekal na isti način
kot pouk, samo da bo vsebina drugačna. Do
sedaj je v akciji sodelovalo 29 šol in več kot
320 nevladnih organizacij osrednjeslovenske
in zasavske regije.
V Litiji bo akcija NVO gre v šolo letos potekala na Osnovni šoli Gradec in litijska društva že
lepo vabimo, da se prijavijo k sodelovanju. Prijavite na info@consulta.si.
Namen akcije »NVO gre v šolo« je predstavitev nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti
učencem in učiteljem, seznaniti učence z možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno okolje
ter vključitev dejavnosti oziroma programov
nevladnih organizacij v izvajanje šolskega učnega načrta.
Če se želite akciji pridružiti ali kaj več o njej
izvedeti, nam pišite na info@consulta.si ali
pokličite telefonsko številko 059/927-619.

V Litiji se je odvilo pestro
festivalsko vzdušje
Iz prvotne potrebe po promociji in povezovanju
različnih akterjev v lokalnem okolju je v Litiji
nastal simpatičen festival, ki je vse bolj prepoznan in sprejet med lokalnim prebivalstvom.
S sloganom: „Ohranjamo tradicijo. Gradimo
skupnost.“
Ob občinskem prazniku se zdaj že tradicionalno odvija Festival skupnosti, ki stremi k boljšemu poznavanju organizacij in dogajanja v
lokalni skupnosti, pletenju novih poznanstev in
prihodnjih sodelovanj. Lokalni prebivalci bolje
spoznajo številne organizacije, njihovo ponud-

bo ali programe. Za sodelujoče pa je prilika,
da se predstavijo širši javnosti, pridobijo nove
uporabnike in stranke, vsi pa zagotovo pa s festivalom spoznavamo premnoge posebnosti in
zanimive kotičke naše občine.
Kulinarično
razvajanje udeležencev festivala sta z brezplačno degustacijo
različnih dobrot
za udeležence
letos pripravili
Krajevna skupnost Ribče in
Hotič. Na Festivalu skupnosti je
letos sodelovalo
41 organizacij in
posameznikov.
Dogodek smo organizirali: Občina Litija, ZKMŠ
Litija, Društvo Geoss – ZLHT Regionalni center
NVO in Razvojni center Srca Slovenije.

Valilnica projektnih idej
V torek, 20.08.2019, od 17.00 uri, do 19.00
v prostorih ZLHT - Regionalnega centra NVO v
Zagorju, Cesta Borisa Kidriča 2, Zagorje
Tokratna Valilnica projektnih idej je namenjena
povezovanju študentov z nevladnimi organizacijami s skupnim ciljem, da se nastali predlogi
za reševanje lokalnih potreb realizirajo s prijavo na razpis Študentski inovativni projekti za
družbeno korist.
Zakaj sodelovati v Valilnici? Pridobili boste
znanje in izkušnje s področja prijav na razpise,
dobre povezave z organizacijami, ob realizaciji
ideje pa tudi dragocene profesionalne kompetence, ki vam bodo koristile na vaši karierni
poti.
V Valilnico vabimo nevladne organizacije in študente. Dogodek organiziramo v sodelovanju z
mladinskimi centri Zagorje, Hrastnik, Litija, Trbovlje in študentskimi organizacijami iz zasavske regije. 
Kristijan Adamlje
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ZGODILO SE BO

Srečanje v pliberku

V Pliberku bo 31. avgusta potekalo tradicionalno
srečanje upokojencev Slovenije in zamejske Koroške. Organizira ga Slovensko prosvetno društvo
»Edinost«. V programu organizatorji načrtujejo
skupno petje, glasbo in ples ter tudi nastop kakšne manjše skupine DU.
Letos se bomo prvič podali k njim tudi člani DU
Litija. Ogledali si bomo njihovo povorko in vse
zanimivosti sejma, ki bo potekal istočasno. Naš
obisk bomo zaključili z ogledom zanimivega gradu »Elberstein« v Globasnici. Z lastnimi rokami
sta ga zgradila Johan in njegova žena, oba Slovenca. Tudi vsa notranja oprema je delo njunih rok.
Prijave zbiramo v tajništvu DU Litija do 12. avgusta. Vabljeni! 
Milka Rogelj

ZGODILO SE JE

Po Koželjevi poti ob Kamniški
Bistrici oz. po gozdni poti proti
Krvavcu

Dne 16. 6. 2019 je bila zopet naša sobota – hoja,
druženje in občudovanje narave. Namenili smo
se, da prehodimo Koželjevo pot ob reki Kamniški
Bistrici.
Ob parkirišču je žičnica, ki pelje na Veliko planino. Tu smo krenili po makadamski cesti in spremljali Bistrico. Pot je bila prijetna, a počasi se
je pričela vzpenjati in že smo bili v gozdu. Vonj
bezga in pogled na grme bezga s čistimi belimi
cvetovi nas je razveselil. Pričeli smo ga nabirati
in korak za korakom nadaljevali hojo po pohodni
poti. Grmi bezga so se nadaljevali in bili vse lepši
ter večji. Na enkrat pa se zavemo, da na tej poti ni
nobene oznake v katero smer vodi pot in da hodimo že več kot dve uri. Tabla KRVAVEC 4 ure nas je
ustavila. Srečali smo se s prvim pohodnikom, ki
nam je pokazal pravo pot proti Kamniški Bistrici.
Nismo bili razočarani in ne jezni, kajti pot je bila
dobra, vselej gozdna ne prevroča in tud ne prenaporna a vsa okrašena z bezgovimi cvetovi.

V Kamniški Bistrici smo našli reko, njen izvir in se
v nem tudi ohladili.
To pot smo prehodili vsi, Koželjeve poti pa verjetno ne bi, kajti potrebna je precejšnje obnove.

Za Planinsko sekcijo, Mila Grošelj

stezi do spomenika talcev. Tam so pokopani vaščani Osredka in Cente. V bližini smo si ogledali
meander. Vrnili smo se na cesto in se ustavili pri
kamnini tuf, ki je vulkanska kamnina. Vodička
Metka nam je pokazala tudi črn plastnat apnenec
in svetlo siv neplastnat apnenec. Na nahajališču

zelo majhnih fosilnih školjk smo si školjke ogledali s pomočjo lupe. Potem smo prišli do pešpoti
ob rimskih obrambnih zidovih ali Claustra Alpium
Iuliarum (zapora Julijskih Alp). Danes so zapore
vidne kot z drevesi porasli grebeni. Metka nam
je pokazala, kje je stal obrambni stolp in rekonstrukcijo obrambnega zidu. Tudi kamnino dolomit
smo si ogledali. Nazadnje smo prišli v gozdni rezervat Kobilji curek. Po ozki a dobro uhojeni stezi
smo plezali preko podrtih debel dreves, da smo si
lahko ogledali najdaljši slap na Dolenjskem, Kobilji curek. Slap ima dve stopnji, vsaka je visoka 15
m. Pada preko apnenčastega skalnega roba, ki je
nastal ob prelomu. Ob vznožju slapa je kamnina
lehnjak. Ko smo se vračali po isti poti skozi gozd,
smo spotoma nabrali nekaj jurčkov. Hoja je bila
prijetna, ker smo hodili v senci dreves. Vrnili smo
se do Okrepčevalnice Škrabec, kjer smo imeli naročeno kosilo.
Olga KOS

Ko zvoki citer zapojo!

V četrtek 30. maja 2019, smo v polni dvorani Kulturnega centra v Litiji, člani citrarskega orkestra
SREBRNE STRUNE, pripravili že 10. Jubilejni koncert, pod taktirko in dušo našega orkestra prof.
Anite Veršec.
Priprave na letošnji koncert so se pričele že kmalu po novem letu, ko smo pripravljali in zbirali gradivo za vsa pretekla leta našega delovanja. Vsa ta
dogajanja so bila upodobljena na DVD-ju, za kar
sta odlično poskrbela Iva in Adi Slabe.
Rdeča nit koncerta pa je bila pesem MARIJE AHAČIČ POLLAK – TEČEJO, TEČEJO NITKE - s katero
smo želeli povedati, kako nam vsem hitro mineva čas in moči. Vse to še kako dobro opazimo
v našem orkestru, katerega je v času delovanja
zapustilo že kar nekaj naših članov prav zaradi
zdravstvenih težav, ki pridejo z leti.

POLETJU NAPROTI

Zadnji majski dan je bil namenjen
potepanju po prelepi Sloveniji. Tradicionalni letni izlet za stanovalce
obeh domov nas je
vodil v Lipico. Skupaj
smo preživeli nepozaben dan.
Navdušenje stanovalcev nad šmarničnim
branjem v je bilo vodilo, da v okviru delovne terapije nadaljujemo z aktivnostjo
duhovne oskrbe stanovalcev. V grajski kapeli
smo v juniju brali Vrtnične zgodbe, Verujmo
Ljubezni, avtorja patra Tomaža Podobnika.
V skrbi za zdravje sodi tudi poznavanje različnih bolezni. Društvo Spominčica je v okviru
Alzheimer caffe organiziralo predavanje doc.
dr. Maje Trošt, dr. med., spec. nevr. z naslovom
Demenca ni le bolezen starejših ljudi. S svojo toplino in vsem razumljivo vsebino, smo s

Častitljiva slavljenka gospa Lojzka- pisalo se je
leta 1917, ko je privekala na svet
predavanja odšli vsi zadovoljni in bogatejši za
nova znanja.
V začetku junija smo v družbi članic Društva
podeželskih žena Polšnik, pekli okusno pecivo,
katerega smo namenili stanovalcem, svojcem,
prostovoljcem, ki so se udeležili Izleta z vozički
do Krznarja.

Pri Krznarju smo organizirali zabavo, z znanim
glasbenikom Markom Krebsom in pevcem Ivanom Hudnikom. Njegova pesem Vse življenje
te bom ljubil, kot rekel sem in ti obljubil, četudi

Pohod do slapa Kobilji curek

V soboto, 29. junija 2019, sva se Vandrovčka iz
DU Zagorje ob Savi pridružila planinski sekciji
DU Litija. Iz Litije smo se odpeljali proti Ljubljani,
potem pa skozi Pijavo Gorico, Turjak, Rašico, Dolščaki, do vasice Rob. V okrepčevalnici Škrabec
nas je sprejela vodička Metka iz Parnasa - Zavoda
za kulturo in turizem Velike Lašče.
Najprej nam je povedala, da se nahajamo v Mišji
dolini, ki poteka od Jerina do Štefina. Potem nas
je vodila mimo nekdanje vaške vage in kovačije.
Po cesti Rob - Predgozd smo šli mimo lesnega
obrata, kjer smo si ogledali staro parno žago.
Kmalu smo prišli do sotočja Robarice in potoka
Kobilji curek. Tam stoji tabla, ki označuje, da je
do slapa Kobilji curek samo 1500 m. Hodili smo
po gozdni cesti. To je geološka pot, kjer se na
kratkih razdaljah menjavajo različne kamnine,
ki se razlikujejo po nastanku, sestavi, strukturi
in drugih lastnostih. Vse so nastale v mezozoiku. Ogledi so zanimivo predstavljeni na desetih
kontrolnih točkah, vmes pa so informativne table.
Na poti si lahko pomagamo s tiskanim vodnikom
Po čem hodimo v Robu? Še bolje pa je, če je z
nami vodič. Najprej smo si ogledali peščenjak,
potem smo po mostičku prečkali potok in šli po

Vendar po obisku sodeč in odzivu po koncertu je
bil naš letošnji koncert še posebno čustven. Seveda pa so naš koncert popestrili tudi naši vrhunski citrarji Slovenskega citrarskega kvarteta saj
so se našem povabilu z veseljem odzvali. To so;
prof. Anita Veršec, prof. mag. Janja Brtec, prof.
Peter Napret in prof. Tomaž Plahutnik. Pokazali so
nam kako igrajo mojstri tega našega instrumenta.
Prav tako so navdušile mlade vokalistke – SESTRE
KRALJ – VITA, LIZA IN META. Tudi vokalista Beti in
Janez Prašnikar, sta ob spremljavi citer z lepimi
slovenskimi melodijami navdušila poslušalce, sedla v naše duše in polepšala ta majski večer.
Vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri pripravi
samega koncerta, s finančnimi sredstvi, materialu ali delom, se člani orkestra iskreno zahvaljujemo. Tudi v bodoče si želimo še, da bi naše ustvarjanje teklo v enakih najlepših melodijah, druženju
in prijateljstvu. 
Mili Penčur

VETERANI SO TEKMOVALI

V soboto, 8.6.2019, so v Mozirju potekale Veteranske športne
igre. Zveza veteranov vojne za
Slovenijo je to zahtevno prireditev zaupala
Območnemu združenju Mozirje.
Ob lepem vremenu in dobri organizaciji je
tekmovanje v šestih disciplinah; košarki, streljanju z zračno puško, metu bombe, šahu, pikadu in vlečenju vrvi potekalo nemoteno in v
prijetnem druženju.
Tega tekmovanja se je udeležilo več kot 700
članov veteranskih organizacij. Iz Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija –
Šmartno je na teh igrah sodelovalo 20 članov.
Tekmovali so v petih disciplinah, in to:
-	streljanje z zračno puško so dosegli
29. mesto,
- metu bombe so dosegli 12. mesto,
- šahu so dosegli 23. mesto,
- vlečenju vrni so dosegli 8. mesto in
- pikadu so dosegli 4. mesto.
V skupnem seštevku vseh rezultatov je naše združenje na tem tekmovanju doseglo 12. mesto.
Karlo Lemut

Zaključna prireditev s prostovoljci OŠ Šmartno
je potekala v parku pred domom, kjer smo se
vsem prostovoljcem in koordinatoricama zahvalili za tesno sodelovanje skozi celo šolsko
leto in jih povabili tudi v prihodnje. Tudi mesečno praznovanje rojstnih dni stanovalcev ne
mine brez prostovoljcev, saj so prava popestritev dogajanja.
V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom
Zasavje mesečno v dom prihaja gospod Alojzij
Klančišar, predsednik Kinološkega društva Zagorje in v okiru delovne terapije za stanovalce s
psičko Oto izvajamo terapijo s kužki. Povabili so
nas v prelep park v Zagorje, kjer smo bili deležni družabnega srečanja s stanovalci Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake, opazovali smo nastop kužkov in se z njimi družili.
Junijska posebnost:

se bom kdaj utrudil,… nam je dala nove energije in nam pobožala dušo.

Slavljencu, gospodu Jožetu Klincu vsako leto
popestri rojstnodnevno zabavo mojstrica za
koordinacijo, pevka, harmonikarica in kontrabasistka Petra Trobec. Petra sodeluje v več
skupinah Manouche (Manuš), Jara- raja in Jazz

Ladies (Džes Lejdis). Energična glasbenica je
tudi umetniški vodja dveh ženskih vokalnih
skupin, Katice in Kvali.
Ob dnevu državnosti, zaključku skupin za samopomoč, zaključku prostovoljskega dela
in zaključku ocenjevalnega
obdobja sistema kakovosti E-Qalin, smo organizirali piknik
za stanovalce obeh domov,
zapeli Zdravljico in uživali v
čudoviti naravi v parku pred
domom, okusnem kosilu ter
nastopu Plesne skupine Dravlje.
V času poletnega solsticija
smo izdelovali venčke, opravili kresni obred in
izdelali dnevnik hvaležnosti.

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

OBVEŠČANJE 2

Takoj ko sem začel brati junijskega
a na spletu (še predno je prišel
na dom v papirni obliki), sem spoznal , da sem izpustil najpomembnejšega obveščevalca v naši
. Iz Občana sem zvedel, da smo kraj, ki ima
KS Vače. To je - se ve – mesečnik
dolgoletnega nepremagljivega svetovnega prvaka, o katerem še nisem pisal - SRAMOTA moja.
a sem zvedel, da je naš krajan dobitnik Zlatega Jerebovega priznanja. Čestitam!
Iz
a sem šel
(Nobenih imen, kar sami poglejte za nazaj, to Vas mora zanimati.) Zaradi
pogledat, če je res očiščen del stopnišča do Ude – vaškega perišča. Ste vedeli, da so dekleta
z Vač slovele po lebdeči-lahkotni hoji? Kajti, če je vsak dan samo enkrat prehodila neskončno
strmo stopnišče s polnim škafom vode na glavi, je zgledalo, kot da lebdi, kadar ga je snela; kot da
a sem se prepričal, da znajo dobro pisati še
bi gledal Labodje jezero. Med branjem
drugi sokrajani (Brigita Plemenitaš, Danijela Indof, pa še kdo).
Obvestila o prireditvah itd. obstajajo še na mnogih specializiranih straneh. Prireditev je cela
množica, vsako leto jih je več. Ne vem, kam pelje ta zmešnjava! Najbolje, da pogledate spletne
strani tistih, ki neko prireditev organizirajo (npr. spletno stran KS Vače - http://www.ksvace.si)
ali Facebook stran (npr. DŽD Vače https://www.facebook.com/dzdVace )
So prireditve, ki ne zahtevajo skoraj nobenega obveščanja – udeležba pa je enkratna:
Koncert pevskega zbora – vsak pripelje svoje;
materinski dan, kjer nastopajo šolski otroci
– pridejo starši in babice - ponosni na svoje
potomce in otroci bi zamerili svojim staršem
njihovo odsotnost; gasilska veselica – vsak s
svojo družino in tovaršijo; krščanski obredi posebno ob večjih praznikih; Praznik situl v
Novem mestu, celo mesto je na ulici (sl.), ker domačini čutijo povezanost z domačim krajem, …
Pri naštetih dogodkih igra glavno vlogo – nagon pripadnosti in pomembnosti. Če čutimo, da je
prireditev del nečesa, čemur mi ne pripadamo, potem se nas ne tiče in se je izogibamo in prav
hitro najdemo logičen razlog, zakaj nas ne bo.
Tudi na spletnih strani MojaObčina.si je veliko obvestil, vendar se z našim občinskim glasilom
, ne more primerjati nobena druga stvar, razen ene. To je oseben stik, ko se z vsakim
posebej pogovoriš, mu pišeš, telefoniraš… in nikoli ne pozabiš povedati, da ga imaš rad ali uporabiš kakšne druge ljubeče besede iskrenega spoštovanja in da ga zato vabiš. Pa tudi
je plod ljubezni tistih, ki ga delajo! In ta članek je plod ljubezni do nas vseh, tudi do tebe! Sonček
Norček
namesto besedila: Ker ima občina Puconci, … glasilo z istim
Zakaj sem dal slikico
imenom, pa bi morda kdo mislil, da njih hvalim!

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustila nas je naša draga mami, babica, tašča in teta

Življenjsko pot je sklenil najin brat, stric in svak

JOŽICA PAVLI

MATIJA SMUK
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se poslovili od njega, nam izrazili sožalja, darovali
cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju Bolnišnice Trbovlje, gospodu
Milošu. Hvala g. župniku Andreju Rovšku za lep cerkveni obred. Iskrena
hvala g. Franciju Dobrunu za ganljive besede slovesa ob odprtem
grobu. Hvala pevcem za sočutno petje in pogrebni službi KSP Litija.
Zahvaljujemo se našim krajanom za pomoč, sosedu in prijatelju Jožetu
hvala za vsa dobra dela. Imel je rad svojo rojstno vas in Te ljudi.
Matiče, z nami boš za vedno.

Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo
na svetu puščajo sledi.

Vsi njeni

Žalujoči: sestra Karmen z možem Marjanom, nečakinja Katjuša
in nečak Blaž z družinama

(S. Makarovič)

V SPOMIN
Minilo je odkar so nas zapustili naši dragi

ANTON
BAJC

FRANČIŠKA
BAJC

tri leta žena

JOŽA
BAJC

iz Litije
31.12.1960 – 20.6.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem, še
posebej g. Acu Jovanoviču za vso pomoč in podporo ob nenadni smrti,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Iskrena
hvala g. Mirku Plazniku za napisane poslovilne besede in hvala g. Borisu
Doblekarju, ki jih je prebral. Hvala sodelavcu Matjažu za zadnje poslovilne
besede, NK Litija, g. župniku za opravljen obred, pogrebcem, pevcem,
trobentaču, Slovenskim železnicam, ter vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti.

Zdaj ne trpiš več naša ljubljena. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, od kar te več med nami ni.

in

ZVONIMIR ŠTEFIN

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in Sv.maše. Zahvaljujemo se
g. župniku Stanislavu Škufci za lep cerkveni obred, pevcem Društva
Lipa za lepo petje, trobentaču Žigi, pogrebnikom in vsem, ki ste jo
spremljali na njeni zadnji poti.
Zahvalo izrekamo tudi osebju Doma Tisje, ki ste ji s predanostjo in
prijaznostjo polepšali zadnja leta življenja.

Vsi njegovi

tri leta mama

V 58. letu starosti nas je nepričakovano zapustil dragi brat,
stric ter prijatelj

iz Moravč pri Gabrovki
15.2.1929 – 18.6.2019

iz Sp. Loga
1.2.1937 – 18.6.2019

eno leto oče

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Letim,
pojem,
pobarvana modro v modrini,
vesela, da sem tu zgoraj.
In sem letela, letela srečna,
višje od sonca in še višje,
medtem ko je svet počasi izginjal daleč pod mano,
je nežna glasba igrala samo zame.

Zastalo je srce naše ljubljene mame, sestre, tašče, babice,
prababice in tete

Z A H VA L A

FANI KUKOVICA

Mnogo prekmalu nas je zapustila

1928 – 2019
iz Jevnice

Hvala vsem, ki se jih spominjate z lepo mislijo,
postojite ob njihovem grobu in prižigate svečke.
Vsi njihovi
Za tabo vedno vije
se misli mojih pot,
začaran duh spremlja
te vedno in povsod!

GABRIJELA BABIČ

Hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje, se od nje poslovili, darovali
cvetje in sveče, ter z nami začutili bolečino slovesa. Zahvaljujemo
se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem. Še posebej hvala
g. Stanetu Lemut za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi
KSP Litija in g. župniku Božidarju Ogrincu za razumevanje ter darovano
sveto mašo. Iz srca hvala pevcem Lipe za čutno zapete pesmi v cerkvi
in ob odprtem grobu ter trobentaču g. Jožetu Setničarju.
Hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali in vsem, ki ste
jo imeli radi in boste obujali nanjo lepe spomine.

21.5.1955 – 19.6.2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti
in jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

Žalujoči: vsi njeni
Ni te več na vrtu in v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

(S.Gregorčič)

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

Z A H VA L A
ob nenadni izgubi drage mame, babice in prababice

ANICE HAUPTMAN
iz Litije
18.8.1930 – 30.6.2019

V SPOMIN
12.7.2019 je minilo žalostnih osem let odkar nas je zapustil
dragi mož, oče, dedek, brat, stric in svak

FRANC JUVANČIČ
roj. 22.4.1941

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izrečene besede sožalja, poklonjeno cvetje in sveče ter podporo v
težkih trenutkih. Predvsem smo hvaležni patronažni službi ZD Litija,
zlasti gospe Sandri, ter osebju Doma Tisje - oddelek Zarja.
Hvala pogrebni službi KSP Litija, pevcem Moške vokalne skupine Lipa
in župniku Jožetu Tomšiču za lepo opravljen obred zadnjega slovesa.
Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in
se je boste spominjali.
Vsi njeni

JELKI V SPOMIN

Življenje je kot roman. Nihče ne ve, kdaj bo napisana zadnja stran. Ta
zadnja stran se je tebi, draga Jelka izpisala mnogo prezgodaj, mesec
dni po tvojem 64-tem rojstnem dnevu. Zakaj usoda posega tja, kjer je
najmanj zaželena. Tokrat nam je vzela tebe, ki smo te imele rade, te
občudovale, kako si znala in zmogla živeti polno življenje, se pogumno
in s pozitivnim razmišljanjem spoprijela s kruto boleznijo, ki te je nepričakovano doletela. Na žalost nas vseh so želje, da jo boš z neizmerno
voljo in pogumom premagala, ostale neizpolnjene. Imela si še ogromno
idej, zamisli, planov, ki pa jih nisi uspela uresničiti, vendar bodo dobra
popotnica za bodoče generacije. Tvoje poslanstvo je na vseh področjih
pustilo velik pečat. Veteranke smo ti hvaležne in ponosne, da si bila tudi
velik del naše, košarkarske zgodbe.
Tvoji začetki te zgodbe segajo v leto 1971, ko te je želja po košarkarski
igri pripeljala v ekipo članic KK Litija. Hitro si se nalezla navdušenja nad
igranjem in si izbrala dres s številko 13. Tvoja posebnost je bil met nad
glavo in natančnost, ko enostavno nisi znala zgrešiti koša. Poskušale
smo te kopirati, pa nam tvoj met ni šel od rok. Rajši smo ostale vsaka
pri svojem. Košarka nas je združevala, ne samo na igrišču, tudi zasebno. Med aktivnim igranjem si si ustvarila družino, opravljala službene in
druge dejavnosti, toda vnema in veselje do košarke je ostala. Pridružila
si se ekipi veterank in našo dejavnost smo nadaljevale bolj sproščeno,
brez prevelikega obremenjevanja z rezultati, toda z ogromno željo, da
ohranimo tradicijo ženske košarke v Litiji. To nam je s tvojo pomočjo
tudi uspelo. Sodelovale smo na veteranskih turnirjih tako v Sloveniji
kot izven njenih meja. Leto 2001 je bilo nekaj posebnega. V Ljubljani
je potekalo svetovno veteransko prvenstvo. Ženska ekipa SLO 45 +, za
katero si igrala tudi ti, je prejela srebrno odličje, na kar si bila zelo pono-

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.
POGREŠAMO TE.

Vsi njegovi

sna. Zelo zanimiva so bila tudi naša vsestranska druženja izven terena,
ki si se jih z veseljem udeleževala. Uživala si v potovanjih in vse lepote,
ki si jih doživela, delila z nami. Med sabo smo stkale pravo, iskreno
prijateljstvo. Poleg vseh tvojih družinskih vrednot, delovanja med nami,
veterankami, pevskim zborom, društvom Laz ter drugimi aktivnostmi,
si vedno našla čas za svoje vnuke. Najbolj nam bodo ostale v spominu
besede, ki si jih s posebnim žarom in ponosom izrekla: „Punce, dobile
smo našo naslednico, kajti moja vnukinja se je odločila za košarko.
Vsa ta prijetna doživetja pa je zatemnilo spoznanje o napredovanju bolezni,
o kateri si odkrito spregovorila z nami.
Zavedala si se tega, vendar ostala optimistična, iz tebe je žarela močna volja
in želja živeti. Občudovale smo te, ko si
nas kljub vsem težavam z nasmehom
sprejela na obisk in z nami poklepetala.
Ko smo odhajale pa so se v naših očeh
zalesketale solze, kajti zavedale smo se,
da je bitje tvojega srca vedno bolj tiho...
tišje...neslišno.
Draga naša Jelka, težko je najti besede,
ki bi opisale naše občutke. Lahko rečemo samo še, iskrena hvala ti, da si dolga
leta z nami pisala to našo lepo zgodbo
in nadaljevale jo bomo z večnim spominom nate v naših srcih. Mirno spi tam
visoko na nebu med zvezdami.

Tvoje veteranke.

V SPOMIN
22. julija mineva žalostno leto odkar nas je zapustil dragi mož,
oče, dedek in pradedek

ANTON LAVRIČ
Hvala vsem, ki s spomini v srcu postojite
ob njegovem grobu.

Vsi njegovi
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Novice iz kluba Kempo Arnis Litija

12. junija se je zgodil za člane kluba najpomembnejši dogodek letošnje sezone
treningov - polaganje izpitov za višje pasove. Na polaganje se je pripravljalo 33 mladincev v
starosti od 5 do 13 let ter 14 starejših članov, in vsi
so polaganje tudi uspešno opravili.
Med najmlajšimi so bili uspešni pri polaganju Tinkara
Maver (2. stopnja), Jan Zevnik in Viktorija Grm (oba
1. stopnja).
Med osnovnošolci so si prislužili beli pas Lovro
Grošelj, Matevž Grošelj, Žiga Žurga, Gašper Žurga,
Tit Zemljak, rumeni pas Anže Avbelj, Val Dremelj,
Maks Zevnik, Taja Ajda Maver, Gašper Mikez, Val Benedičič, Ažbe Kolman, Erik Žurga, oranžni pas Jaša
Ceglar, Brin Ceglar, Leon Grm, Erika Mlakar, Filip Indof, Bilal Muminović, Kaja Žurga, Brina Horvat, Tilen
Horvat, zeleni pas Jaka Kladošek, Teja Kokovica, Eva
Dremelj, Kajt Uštar Mihelič, vijoličen pas 1. stopnje
Maks Perme in Enej Eberlinc ter vijolični pas 2. stopnje Domen Dobravec in Val Eberlinc.
V skupini srednješolcev in odraslih so si prislužili 7.
kyu rumeni pas Franka Kulaš, Mateja Boldin Zevnik,
Jure Retelj, Tim Dolinšek, Jan Maver, Gregor Pirmanšek, 6. kyu modri pas Ana Gradišek, Husein Ružnić, 5. kyu zeleni pas Nejc Tomažič, Iztok Jurca,
Luka Ferlič, Domen Kos in 2. kyu rjavi pas, zadnji naziv pred črnim pasom Matic Muljavec in
Nino Jelnikar.
Čestitke vsem članom za uspešno polaganje. Ob koncu sezone vas še vabimo, da se prijavite na
naš FB profil “Kempo Arnis Litija”, kjer boste lahko ažurno spremljali novice in tudi obvestilo o
začetku naslednje sezone treningov, ki se bo začela v septembru. Do takrat pa lepe počitnice in
dopust. Jan Maver

V okviru projekta Visit Litija smo otovorili
prenovljeno Zbirko savskih prodnikov
z novo razstavo »Naše ptice«

20. junija smo na Bregu pri Litiji otovorili prenovljene prostore Stalne zbirke savskih prodnikov z novo pridobitvijo, razstavo ptic, ki živijo ob reki Savi, torej je njihovo domovanje tu na Bregu pri Litiji. Avtor razstave je g. Ivan Esenko.
Pred dobrimi 10-imi leti je Društvo za razvoj podeželja Laz s pomočjo evropskih sredstev postavil
Stalno zbirko savskih prodnikov. Avtorji zbirke, dr. Uroš Herlec, Alojz Županec in Mirko Dolinšek
so prispevali svoje najlepše primerke savskih
prodnikov. Izmed 1200-tih je bilo izbranih 300
prodnikov, ki še danes krasijo vitrine zbirke.
Društvo za razvoj podeželja Laz je ob sofinanciranju Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije postalo upravitelj zbirke za katero še danes
skrbi. A leta tečejo in prostor v katerem se
nahaja zbirka je bil potreben temeljite adaptacije. Po desetih letih je Društvo Laz kot partner na projektu LAS Srce Slovenije, Visit
Litija – Obiščite Litijo, katerega nosilec je
občina Litija, ponovno pridobil evropska
sredstva s katerimi si je pomagal adaptirati
prostor in ga nadgraditi z novo razstavo »Naše ptice«. V času adaptacije prostora je zbirka prodnikov gostovala v mestnem muzeju Litija, kjer je bila tudi na ogled vsem obiskovalcem. Ob tej
priliki se zahvaljujemo Javnemu zavodu za kulturo, mladino in šport Litija in seveda Mestnemu muzeju Litija za omogočene gostovanja v njihovih prostorih.
Avtor razstave »Naše ptice« g. Ivan Esenko je otroštvo preživel v Litiji. Na bregovih reke Save
se je že kot otrok spoznaval z reko, predvsem pa z življenjem in vsem tistim, ki jo obdaja. Po
osnovni šoli se je izobrazil za veterinarskega tehnika. Zelo aktivno je deloval v čebelarstvu, predvsem na področju vzreje čebeljih matic in selekcije, instrumentalnim osemenjevanjem čebeljih
matic, pašni problematiki, uvajanju novih tehnologij čebelarjenja ter zdravstvene zaščite čebel. Kot
velik ljubitelj in poznavalec ptic je član Društva za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, RSPB
(Royal Society for the Protection of Birds) iz Velike
Britanije in Slovenskega društva za proučevanje in
varstvo netopirjev. Dejaven je pri proučevanju živalstva in njegovega pomena v vrtni ekologiji, o čemer
je napisal vrsto poljudnih in strokovnih člankov in
tudi več knjig, ter imel več predavanj na to temo.
Ponosni smo, da njegove korenine sežejo v Litijo
in še bolj ponosni, da je sprejel naše povabilo k
sodelovanju in postavitvi nove razstave o pticah.
G. Ivanu Esenku velika hvala v imenu članov
Društva Laz za njegov strokoven prispevek in
dopolnitev Stalne zbirke prodnikov z vsebino, ki jo lepo dopolnjuje.
Še posebej pa se Društvo Laz zahvaljuje Prostovoljnemu gasilskemu društvu Breg-Tenetiše, ki nam je v svojem gasilskem domu odstopil največji prostor. Hvala za vso podporo in
sodelovanje. 
Zapisala: Mojca Hauptman

29. Mednarodni Pokal Zgonik 2019

V nedeljo, 26.5.2019, je v sosednji Italiji v Zgoniku (Sgonico) potekal tradicionalni
29. KARATE POKAL ZGONIK 2019, ki ga je tudi letos organiziral karate klub Shinkai
iz Zgonika. Na tem mednarodnem turnirju je tekmovalo približno 285 tekmovalcev iz
večjega števila držav (IT, SLO, HR).
Mednarodne tekme so se udeležili tudi 3 tekmovalci iz KK
Kensei in dosegli izjemne rezultate:

- T jaž Zidar 1. mesto v kati in 3.
mesto v borbi,
- Tristan Zore 1. mesto v kati in
1. mesto v prosti borbi, in Ažbe
Zore, ki je imel prehudo konkurenco za odličje.
Čestitke tekmovalcem.
KK Kensei

ŽENSKI ROKOMET

Naše mladinske
reprezentantke

Tri igralke našega društva, Blažka Hauptman, Manca Kogovšek in Špela Bajc,
so članice mladinske
reprezentance Slovenije, ki od 11.7.2019
do 21.7.2019 igra na
Evropskem prvenstvu v
rokometu za mladinke
(U19). Ekipa se je na
prvenstvo pripravljala
na Rogli in v Zrečah, odigrale pa so tudi nekaj
prijateljskih pripravljalnih tekem.
Rokometno mesto Gyor na Madžarskem je
prizorišče letošnjega evropskega prvenstva. V
prvem delu se bo slovenska reprezentanca pomerila proti reprezentancam Francije, Rusije in
Slovaške. Želimo vam uspešno prvenstvo.

Rokometni tabor Seča 2019

Tudi letos so se naše najmlajše rokometašice
pridružile najmlajšim rokometašem RD Herz
Šmartno in se od 26.6.2019 do 30.6.2019 udeležile rokometnega tabora Seča 2019.
V sredo 26.6.2019 smo se, 40 otrok in 6 mentorjev, vkrcali na avtobus ter se odpravili proti
otroškem letovišču v Seči. Pot ni bila prenaporna in kaj kmalu smo bili že na našem cilju.
Naša prva naloga je bila nastanitev v počitniški
hiši, kjer so se otroci razdelili po sobah in razpakirali svoje kovčke, prav tako smo se razdelili
po ekipah in jih poimenovali.
Po kosilu smo popoldan namenili kopanju, po večerji pa
smo imeli spoznavni večer z
rokometnim kvizom. Tako smo
ob igri okrepili naše prijateljske vezi ter se bolje spoznali.
Seveda pri kvizu ni manjkalo
praktičnih nagrad, ki smo jih
bili vsi zelo veseli.
Drugi dan smo začeli z jutranjo telovadbo na plaži, po
zajtrku pa je sledil turnir v
rokometu. Po tekmovalnem
delu smo se ohladili v morju,
po kosilu in počitku smo se
Sezona 2018/2019 se je končala z izpadom članske selekcije v
MNZ ligo. Zato bo potrebno začeti
delati z mladimi igralci, ki bodo
igrali se izpopolnjevali in si želeli vrniti v Regionalno ligo. Potekajo tudi pogovori in predstavitve kako naj bi NK Jevnica delala v naslednjih
petih letih. Imamo namreč zelo dober domač
trenerski kader, ki je pripravljen prevzeti delo
in naloge za uspešno delovanje vseh selekcij.
Trenutno pa potekajo dela na igriščih, ki jih
popravljamo z nasipanjem, sajenjem trave,

vsi skupaj odpravili na plažo in uživali v vodnih
igrah. Po večerji je udeležence čakala tombola.
Tako kot drugi dan je tudi tretji dan sledila jutranja telovadba in zajtrk. Dopoldne je bilo ponovno namenjeno tekmovanju. Tokrat je bil na
vrsti turnir v hokeju. Vsi so ponovno pokazali
veliko mero borbenosti, športnega znanja ter
pa seveda fair-playa. Preostanek dneva smo
namenili uživanju na plaži ter igriščih. Večer
je bil ponovno namenjen druženju, zato smo
pripravili kino večer, kjer so otroci uživali med
gledanjem risanega filma.
Četrti dan se je začel enako kot preostali. V
dopoldnevu so otroci željo po športu potešili na
turnirju v nogometu. Po znova odličnem kosilu
je nastopil čas za uživanje in sončenje na plaži.
Zvečer je na žalost sledil zaključni večer z razglasitvami nagrad za najboljše posameznike in
skupine.
Zadnje jutro smo namenili pospravljanju in pakiranju, nato pa se počasi odpravili proti domu.
V Šmartno smo z lepimi spomini in občutki prišli v popoldanskih urah.
Dragi rokometaši in rokometašice! Z vami smo
preživeli čudovitih 5 dni, za kar se vam zahvaljujemo. Prav tako upamo, da ste vsi uživali še
bolj kot mi, ter da se zopet vidimo na naslednjem rokometnem taboru, kjer bo še bolj pestro in zabavno kot letos.
Mentorji RD Herz Šmartno: Aleš Šmejc, Filip
Gradišek, Jani Peterlin, Peter Bahovec, Grega
Močnik, Tim Jerina.
Spremljajte nas na naši spletni strani www.zrd-litija.si in na FB strani.
ŽRD Litija

prezračevanjem, zalivanjem, košenjem in urejanjem. Popravljamo tudi zaščitne ograje in
urejamo dovozne poti. Ureja se tudi celotna
okolica športnega parka.
Vsi pa težko čakamo dan, ko se bo začela gradnja novih garderob, ki nam bodo zelo olajšala
kvalitetno delo z otroci.
Vsem pa želimo lepe in predvsem tople počitnice, kajti že v avgustu se začnejo priprave za
novo sezono.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

KNJIGA 90 LET NOGOMETA V LITIJI

Knjiga z naslovom 90 LET NOGOMETA V LITIJI je izšla ob 90 letnici NK Litija. Sestavljena je iz treh delov v eno celoto zgodovine Nogometnega kluba Litija za obdobje od leta
1929 do 2019. Prvi del se nanaša na predvojno obdobje, to je od ustanovitve kluba
30.8.1929 do konca leta 1940. V drugem delu je opisana zgodovina kluba do leta 1999, ko je klub
praznoval 70 letnico
obstoja. V tretjem delu
vse do 22.6.2019, ko
se je praznovala 90
letnica, pa je opisana zgodovina kluba
predvsem z rezultati
in bogatim slikovnim
gradivom. Knjiga obsega 144 strani, velikosti B5 formata in je
tokrat shranjena tudi v
elektronski obliki, kar
prejšnja ni bila. Nakup
knjige se bo smatral
kot vaš prostovoljni
prispevek za nadaljnji
razvoj in delo v klubu,
za kar se vam že v naprej lepo zahvalujemo.
Knjigo lahko dobite pri Velič Elvid: 040 792 512 in Aco J.: 041 719 444
ali na naslovu: nogometniklublitija@gmail.com . Športni pozdrav! 
NK Litija

KRIŽANKA / OBVESTILA / DRUŠTVA

OBČAN - JULIJ 2019 

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

Oddamo v najem gostinski
lokal (bivši 3M) v Litiji
Inf.: 040-510-696

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

MALI OGLASI

nagradna križanka

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

Umetniško sliko slovenskega slikarja in pedagoga Leopolda Kernca (1892-1981), živel in
ustvarjal je tudi v Litiji; dimenzije.
50 x 60, uokvirjena, tehnika olje;
prodam po dogovoru. Mobi telefon: 030 270 864. Brane

Na Kmetiji Šraj imamo naprodaj jarkice - mlade kokoši pred nesnostjo.
Cepljene so proti osmim boleznim, so mirne narave in navajene na ljudi.
Trenutno so na voljo rjave in bele Leghorn. Nudimo tudi brezplačno dostavo v Litijo in po dogovoru na dom. Dostave bodo v drugi polovici avgusta.
Naročila in informacije: 031 751 675. Kmetija Šraj, Poljčane.

KEGLJAŠKI KLUB

Rezultati deklic

Nadaljevanje iz junijske številke Občana.

Jože Vizlar ŠTEVILKA: 224
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UGODNO PRODAM dobro ohranjen trosed, velikosti 185 x 90
cm z izvlečnim ležiščem. Informacije, gsm.: 031 710 842
PRODAM ugodno dnevni regal,
črne barve, dobro ohranjen,
3 m x 120 cm x 50 cm.
GSM: 031 710 842.
Kupim rabljen in dobro ohra
njen pianino. GSM: 031 737 707
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Težje besede: PREDATOR, OOKINET, IESI, ISNA,
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Ime in priimek:
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Pošta:

Izžrebanci križanke št. 223 bodo prejeli majico časopisa
Občan. Majico bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni ACO
v Litiji.

Telefon:

1. Marija Femc, Moravče pri Gabrovki 94, Gabrovka
2. Anica Pančur, Maistrova 16, Litija
3. Marcel Jančar, Kresniški Vrh 1b, Kresnice

Rešeno križanko št. 224 pošljite najkasneje do 8.8.2019 na
naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli
BON časopisa Občan za objavo malega oglasa pod rubriko
PRODAM-KUPIM ali NEPREMIČNINE v vrednosti 15,00 EUR.
BON bodo nagrajenci prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

4. julija 2019 smo izvedli enodnevno krvodajalsko akcijo. Zahvaljujemo se vsem
krvodajalcem,ki so darovali svojo kri in s tem pomagali mnogim, ki to potrebujejo, Zdravstvenemu domu Litija pa za sodelovanje, saj nam vsako leto omogoči,
da lahko krvodajalsko akcijo izvedemo.
V zadnjih letih so lahko hude prometne nesreče v poletnem času povzročile pogostejše pomanjkanje krvi določenih krvnih skupin. V preteklem letu je bilo več kot 18.000
prometnih nesreč. Mnogi od njih ne bi preživeli, če ne bi bilo na zalogi dovolj krvi. Zato
še enkrat hvala.
Sodelovali smo na Festivalu skupnosti v Litiji. Na stojnici smo predstavili naše aktivnosti,
ga. Mira je mimoidočim merila krvni pritisk, maščobe v krvi in krvni sladkor.
Prejeli smo drugo distribucijo pomoči iz Sklada Evropske skupnosti. Prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa razdeljujejo pomoč družinam in posameznikom, ki to pomoč potre
bujejo.
Z RKS smo zagotovili tudi prehranske pakete in pralni prašek iz namenskih sredstev FIHO in
lanskoletne akcije Lepo je deliti.

Milan Planinšek, Boris Doblekar

Moje okno

Oskrbovana stanovanja so del medgeneracijskega centra v Šmelcu. Tu živimo starejši, ki smo še
sposobni samooskrbe. Predvsem je povdarjeno medgeneracijsko sožitje, prikaz življenja od začetka do konca. Moje jutro se prične s pogledom skozi okno. Opazujem prihode malčkov v vrtec.
Jaz še vsa zaspana, oni pa že tako živahni. Vidim lep prizor, ko dedek pripelje otroka v spremstvu
psička. Otrok se prijazno poslovi od obeh z objemom. Kmalu
zatem pridejo pridni invalidi, ki očistijo okolico od smeti. Delo
opravljajo dobrovoljno in so zelo prijazni. Ko vse to opazujem, seveda ne smem prezreti reke Save, ki teče poleg naše
stavbe. Mudi se ji, kajti do Beograda je še dolga pot, kjer se
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,
zlije v Donavo. Lepo je živeti od reki in opazovati njen živahen
GSM:
031 639 178
tok ter jo v mislih spremljati na njeni dolgi poti. Po vsem tem
opazovanju in razmišljanju se mi oglasi želodec, da je čas za
zajtrk. Dan mi prinese še druge zanimivosti in seveda tudi
delo. V moji mladosti je bilo pogosto slišati pregovor "brez
dela ni jela". V pričakovanju kaj mi prinese naslednji dan, si
zaželim nočni počitek in lepe sanje. Jutri bo nov dan in odšla
bom v Dom Tisje, kjer me pričakujejo tamkajšnji stanovalci.
Postali smo dobri prijatelji, saj se bom v prihodnosti preselila
k njim in mislim, da mi ne bo teško.
Življenje je pač treba razumeti tako, da se prične in konča.
Vse to in še marsikaj mi omogoča videti moje levo oko, kajti
desno me je zapustilo za vedno.Anica Črešnovec

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

popravila in čiščenje
zobnih protez

Na deset dnevno letovanje je 7. 7. 2019
v MPD Punat na otok
Krk odšla skupina
otrok in vzgojiteljev.
Vzgojitelji skrbijo za
vzgojo, organizacijo
številnih aktivnostih
in varnost otrok.
RKS območno
združenje 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.

Celotno prireditev je
povezovala predsednica
KS Ribče
Angela Cividini.

Predsednik
KS Hotič
Polde Malovrh
pri kuhanju golaža.

Predstavitev
pletenja košar.

FESTIVAL SKUPNOSTI – NAŠE SKUPNO PRAZNOVANJE
OBČINSKEGA PRAZNIKA – PRIDRUŽITE SE NAM
PRIHODNJE LETO!

Letos sta nosilno vlogo prevzeli dve manjši krajevni skupnosti Ribče in Hotič, ki sta skupaj
poskrbeli za celovito predstavitev obeh krajevnih skupnosti, s posebnim poudarkom na
kulinariki.

Raznovrstna ponudba na stojnicah.
Prireditveni
prostor pred
mestnim
muzejem Litija.

KGZ LITIJA z.o.o.

Tel.: 01 896 32 36 TC Supermarket

PC Šmartno Tel.: 01 896 32 48

DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.30-20.00
SOBOTA: 7.30-19.00
NED.-PRAZ.: 7.30-12.00

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

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

KAVA BARCAFFE 400 g
3,99 €

WC OSVEŽ. BREF 3/1
3,49 €

MORTADELA KRALJICA
7,99 €/kg

KOZARCI VLAG. 10/1
2,59 €

SIR GAUDA ZELENE DOL.
5,79 €/kg

TUNA OL. OLJE COOP 6 x 80 g
6,29 €

POKROVČKI ZA VLAG. 10/1
0,99 €

PERSIL TEK. 3 L
9,99 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

OGLJE 3 kg
2,59 €

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

TENIS KLUB AS

AKTIVNI TENISAČI TENIS KLUB AS LITIJA - POLETNI KAMP,
TURNIRJI, UNIVERIZIJADA, OLIMPIJSKE IGRE IN ŠTUDIJ V ZDA

Tenis ni samo strogo tekmovalni šport, ampak omogoča mladim tudi ogromno različnih oblik druženja, povezovanja in nenazadnje tudi izobraževanja. To so igralci TK AS Litija že dodobra izkusili in
izkoristili. Tina Kristina Godec se je z ekipo slovenskih študentov udeležila Univerzijade, ki se odvija
v Neaplju. Slovenske barve so v tenisu zastopali Tino Kovačič, Nejc Sitar, Tina Kristina Godec
in Pija Brglez. Pri fantih nastopa 72 igralcev. Tino je v prvem krogu s 6-0 6-1 premagal Zambijca
Phirija, v drugem pa s 4-6 1-6 izgubil
z Britancem Penistonom. Nejc je bil v
prvem krogu prost, v drugem pa je z
2-6 2-6 izgubil s Korejcem Shinom. Pri
dekletih nastopa 64 igralk. Pia je bila v
prvem krogu prosta, v drugem je s 7-5
6-2 premagala Američanko Bendetti, v
tretjem pa z 1-6 1-6 izgubila z Britanko
Arbuthnotte. Tina Kristina je bila v
prvem krogu prosta, v drugem jo je s
7-5 6-0 ugnala Švicarka Karamoko.
Iz ZDA se je na počitnice vrnil Grega
Kokalj, ki s pomočjo štipendije, ki jo
je prejel kot uspešen mladi teniški
igralec, študira na Univerzi v Springfieldu, Missuri. Prav študij v ZDA je ena
od prednosti tenisa, ki ga vsako leto
več slovenskih mladih teniških igralcev
Grega Kokalj na podelitvi nagrad
s pridom izkoristi, saj imajo tako mona univerzi v ZDA.
žnost pridobiti vrhunsko izobrazbo ter
obenem igrati in trenirati tenis pod odličnimi pogoji. Nekateri od njih se po končanem študiju še
vedno posvetijo tudi športni karieri, kot je npr. to storil Blaž Rola. Grega Kokalj se lahko letos še
posebej pohvali, saj je dobitnih prestižne nagrade kot študent z izrednim učnim povprečjem, poleg
tega je bil izbran tudi v prvo postavo konference ( tenis ). Pred njim je še dve leti študija v ZDA na
področju IT – internetne varnosti. S svojo univerzitetno ekipo se je Grega letos na državnem univerzitetnem prvenstvu uvrstil med 16 najboljših.
Počitniški čas v Slovenije je Grega Kokalj izkoristil tudi za aktivno sodelovanje pri organizaciji letošnjega Poletnega teniškega
kampa, ki ga je organiziral TK AS v tednu od 8.7. do 12.7.2019 in
s tem razveselil prenekateri mlade tenisače, ki so tako imeli priložnost trenirati z nekdaj najuspešnejšim slovenskim tenisačem, ki
je osvojil tudi več naslovov državnega prvaka, Gregom Kokaljem,
ki sedaj uspešno študira in igra
tenis v ZDA. Kampa se je udeležilo 30 otrok različnih starosti in
teniškega znanja, poleg igranja
tenisa, pa so se otroci tudi drugaPia Poglajen in Laura Cerovšek,
če družili – preko družabnih iger,
polfinalistki državnega prvnestva. likovnega ustvarjanja, igranja.
Utrinke Poletnega teniškega kampa si ogledate facebook strani Tenis kluba AS Litija.
Aktivni so bili tekmovalci na turnirjih. Tako sta na državnem prvenstvu do 18 let v dvojicah združili moči Pia Poglajen in Laura
Cerovšek ter se prebili v polfinale in osvojili končno 3. mesto na
državnem prvenstvu do 18 let. Čestitamo !
Odličen je bil znova mladi Žiga Šeško, ki se je na turnirju do 12
let v Tržiču uvrstil v finale in dosegel končno 2. mesto! Čestitamo!
Nastja Kolar nastopa v ZDA, kjer se je na turnirju z nagradnim
skladom 15.000$ v Sherverportu uvrstila v polfinale posamezno in
Žiga Šeško 2. mesto Tržič
v polfinale dvojic.
Nik Razboršek je nastopil na dveh Futures turnirjih z nagradnim skladom 15.000$ in sicer v Nemčiji in na Nizozemskem in se obakrat uvrstil v 2. kolo, nato pa tesno izgubil.
Bor Artnak pa je zadnje tedne posvetil predvsem pripravi na nastop na Olimpijskih igrah evropske
mladine v Azerbajdžanu, ki ga čaka v dneh od 21.7. do 27.7.2019.
Melita Poglajen


