
ŠOLSKI VRT OSNOVNE 
ŠOLE LITIJA

Maj 2017 • številka 5 • leto 19 www.obcan-litija.si novice iz občine litija

Iz urednIštva ...
Tokrat boste v Občanu našli objavo Občin-
skega sveta Občine Litija, ki je sprejel odlok 
o javnem redu in miru. Predvidevam, da se je 
na tem področju moralo v naši občini precej 
dogajati in smo v takšni obliki kot prvega obja-
vili v tej številki. Oblikovan je tako, da si lahko 
vsak ta odlok izreže in  shrani. Seveda je po-
trebno, da odlok spoštujemo in koristno je, da 
smo že prej seznanjeni z določili in morebitni-
mi ukrepi odloka. Naj bo ta objava spodbuda, 
da se še kdaj odločijo in objavijo še kakšne 
koristne informacije, da bomo čimbolje žive-
li tako v sožitju kot urejeni občini. Predvsem 
pa z dobro mero razumevanja. Lep primer in 
vzgled naj bo, kako so podružnične šole s sre-
čanjem na Polšniku znale povezati tako otroke 
in učitelje iz različnih občin in so za nagrado 
svojemu povezovanju bili deležni obiska naše-
ga predsednika. Zato naj tudi ta odlok in še 
kakšen poskuša občane povezovati in da eden 
drugemu dajemo dober vzgled.

Urednik
Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.06.2017  
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.
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RAZSTAVA  
VRTCA LITIJA  

»KMETIJA«
V avli Občine Litija smo v Vrtcu Litija pri-
pravili razstavo otroških likovnih del na 
temo KMETIJA ter razstavili rekvizite, ki 
so bili izdelani za prireditev Prav luštno 
je res na deželi. Na ogled je tudi nekaj 
fotografij s prireditve.

Razstava je edinstvena in vredna ogleda. 
Ne bo vam žal, če si boste vzeli čas in na-
menili pozornost naši razstavi. Zanimiva 
je tako za male in velike.
Videli in začutili boste domiselnost in iz-
virnost naših delavcev ter otroško ustvar-
jalnost.
Razstava bo na ogled v avli Občine  
Litija do konca maja od 8. do 15. ure 
oz. ob sredah do 17. ure.  
PRISRČNO VABLJENI! 
 Kolektiv Vrtca Litija
 (več na 4. strani)

SliKaRSKa Pot 
oDPRta

Od 19. maja 2017 
je odprta SLIKAR-
SKA POT- javno 
in intimno: »z raz-

stave - ob izložbah - v galerijo«, ki 
prinaša novo likovno razgibanost v 
starem mestnem jedru Litije. Projekt 
je potekal od začetka leta 2017. Pot 
je povezala razstavo v Mestnem 
muzeju Litija, razstavo v izložbah 
starega mestnega jedra in galerijo 
Art Caffe. Naenkrat so bile odprte 
tri raz stave: grafike v muzeju, slike 
in fotografije v izložbah in prodajna 
razstava v ga leriji Art Caffe.

(Nadaljevanje na 6. strani)

(več na 4. strani)

NOVO - tURiStično 
INfORMACIJSKI  

CENTER (TIC) LITIJA 
Na Valvazorjevem trgu v Litiji pod okri-
ljem Zavoda za kulturo, mladino in šport 
ter Občino Litija na novo obratuje Turi-
stično informacijski center Litija. 
TIC Litija bo dvignil prepoznavnost naše ob-
čine in turistične ponudbe. Širimo informi-
ranost obiskovalcev, povezujemo turistične 
ponudnike znotraj občine in širše ter pro-
moviramo lokalne rokodelske izdelke. 

V ta namen smo vzpostavili butično trgo-
vinico, kje si lahko ogledate in kupite uni-
katne izdelke primerne za darila zase, bli-
žnje ali goste iz tujine. V bližnji prihodnosti 
bomo pridobil tudi licenco za opravljanje 
agencijske dejavnosti.
Vabljeni na Valvazorjev trg 10, kjer si lahko 
ogledate mesečne razstave lokalnih dru-
štev, rokodelcev in umetnikov.
Obratovalni čas: ponedeljek: zaprto, torek: 
10:00 – 16:00, sreda: 9:00 – 17:00, četr-
tek: zaprto, petek: 9:00 – 15:00, sobota: 
9:00 – 12:00, nedelja: zaprto

Na pragu 150-letnice 
rojstva skladatelja 

Petra Jereba in v sklopu 
praznovanj desetega 
občinskega praznika
Vas vabimo na odkritje 

doprsnega kipa skladatelja 
Petra Jereba, v sredo,  

14.6.2017 ob 20.00 uri na 
Valvazorjevem trgu pred 
Farbarjevim turnom. V 

kulturnem programu bo 
sodelovala moška pevska  

skupina LIPA.
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Spoštovane občanke, dragi občani!
Ob prazniku občine Litija Vam iskreno čestitam in  

vam želim prijetno počutje in prijazno bivanje v naši občini.
Vabim vas na slavnostno akademijo ob desetem 

občinskem prazniku, ki bo v petek, 16.6.2017  
ob 20. uri v dvorani kulturnega centra na Stavbah.

Prav tako  vas vabim, da se udeležite vseh ostalih prireditev 
posvečenih praznovanju občinskega praznika.

Župan Franci ROKAVEC

oSReDnja SloveSnoSt ob občinSKeM  
PRazniKU in DnevU DRŽavnoSti

KULTURNI CENTER LITIJA
PETEK, 16. JUNIJ 2017 OB 20.00

Program:
OKTET VALVASOR

MARKO IN ALENKA KREBS
Povezovalec: Gorazd Mavretič

nePozaben obiSK v PolŠniKU
V četrtek, 4. maja je Polšnik 
obiskal predsednik države g. 
Borut Pahor, kjer je na podru-
žnični šoli potekalo 7. srečanje 
podružničnih šol Polšnik, Svib-
no, Dole pri Litiji, Podkum, Sava, 
Čemšenik in Dobovec. Predse-
dnik RS se je prijazno odzval 
povabilu polšniških učencev. V 
družbi župana Francija Rokav-
ca, ravnatelja Petra Strleta ter 
vodje podružnične šole Polšnik  

Darinke Ribič, Katarine Juvan, je prisostvoval prisrčnemu kulturnemu programu, nato je sku-
paj z učenci zasadil lipo, ki je osmo drevo v drevoredu nad šolskim športnim igriščem. Ostala 
drevesa so zasadili udeleženci srečanja iz vsake podružnične šole. (Več na 7. strani).

(več na 3. strani)
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NOV ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU  
V OBČINI LITIJA

Občinski svet Občine Litija je dne 20.4.2017 
sprejel Odlok o javnem redu in miru v Ob-
čini Litija. Iz do zdaj veljavnega odloka so 
črtani vsi prekrški, ki jih sankcionira že na 
državni ravni sprejet predpis, tako da je 
besedilo novega odloka glede na obseg do 
zdaj veljavnega odloka precej krajše. 

Glavne spremembe odloka so naslednje:
-  prepovedano je kositi z ročnimi motorni-

mi, vrtnimi kosilnicami in žagati drva ob 
nedeljah in praznikih v strnjenih naseljih 
razen na kmetijskih površinah v času se-
zonskih del;

-  prepovedano je sežigati travo, listje in 
druge odpadke v strnjenih naseljih;

-  prepovedano je spuščati pse in druge ži-
vali na travnike in druge kmetijske povr-
šine brez dovoljenja lastnika ali drugega 
upravičenca;

-  prepovedano je v obdobju, ko je skladno s 
predpisom, ki ureja varstvo pred požarom 
v naravnem okolju, razglašena velika ali 
zelo velika požarna ogroženost, gnojiti z 
gnojnico ali gnojevko po zemljiščih, ki so 
v bližini naselij, razen če se zagotovi takoj-
šnje preoravanje, podoranje ali uporabi 
druga učinkovita tehnika za zmanjševanje 
smradu zaradi gnojenja;

-  živali ni dovoljeno voditi na otroška in 
športna igrišča, na zelene površine v bli-
žini šol, vrtcev in vzgojno-varstvenih usta-
nov in pokopališč, pri čemer ta prepoved 
ne velja za živali, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, 
ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki 
oziroma službeni psi;

-  lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi 
počistiti iztrebke in v ta namen so dolžni 
imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za 
pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu poka-
zati pristojnemu organu;

-  vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju 
dolžan uporabljati smetnjake, ki so na-
menjeni za živalske iztrebke, v primeru, 
da na določenem območju ni smetnjakov 
za živalske iztrebke, pa mora skrbnik ali 
lastnik živali iztrebke počistiti tako, da 
jih zavije v ustrezno vrečko in jih odloži v 
smetnjak za komunalne odpadke;

-  lastnik ali upravljalec je dolžan odstra-
niti enostavne objekte (kot so na primer 

drvar nica, uta, lopa in podobno), ki ne slu-
žijo več svojemu namenu ali kvarijo videz 
kraja;

-  lastniki in uporabniki stanovanjskih in 
drugih zgradb, lastniki zemljišč, lastniki 
ter najemniki stanovanj so dolžni pred 
svojim objektom in na pripadajočih funk-
cionalnih površinah in zemljiščih: 

 •  skrbeti, da so na objektih nameščeni in 
vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih 
voda, snegobrani in podobne naprave; 

 •  očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali 
padel s strehe na pločnike, dohode k 
stanovanjskim in drugim zgradbam, ka-
nalizacijske jaške ali hidrante čimprej, 
najpozneje pa do osme ure zjutraj, pod-
nevi pa sproti odstranjevati novo zapa-
dli sneg; 

 •  odstranjevati s streh oziroma žlebov le-
dene sveče; 

 •  ob poledici posipati pločnike ob stano-
vanjskih in drugih zgradbah s soljo ali 
peskom; 

 •  poskrbeti, da se ohrani urejen videz 
naselij, tako da so zemljišča pokošena, 
očiščena in vzdrževana in da na zemlji-
ščih ni odpadkov;

 •  najmanj dvakrat letno pokositi zelenice 
in druge zelene površine ter zeleni od-
rez odpeljati na deponijo ali ga odložiti 
v kompostniku oziroma ga ustrezno od-
ložiti na svojem zemljišču;  

 •  posekati drevje, veje, grmovje in živo 
mejo, ki ovirajo promet vozil in pešce 
na javnih krajih.

Nadzor nad izvajanjem predmetnega odlo-
ka izvaja medobčinski inšpektorat in redar-
stvo. Globa v primeru ravnanja v nasprotju z 
določili odloka je določena v višini:
- 100,00 EUR za posameznika,
-  200,00 EUR za pravno osebo ali samo-

stojnega podjetnika posameznika ali po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, 

-  100,00 EUR za odgovorno osebo pravne 
osebe ali odgovorno osebo samostojne-
ga podjetnika posameznika ali odgovorno 
osebo posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost.

Nov odlok je v veljavo stopil dne 13. 5. 2017.

LITIJA 2030 – ČAS JE ZA SKUPNO URESNIČEVANJE 
UKREPOV CPS

Občina trajnostne mobilnosti in dobrega življenja v Srcu Slovenije
Po dobrih 10 mesecih priprave je Občinski svet 
Občine Litija v četrtek, 20. aprila 2017, spre-
jel Celostno prometno strategijo Občine Litija 
(CPS). S tem se je zaključilo zadnje dejanje 
strateškega načrtovanja. Začenja se postopno 
izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo občanom 
in obiskovalcem občine omogočili izbiro bolj 
trajnostnih načinov potovanja.
CPS Občine Litija se je oblikovala v sodelova-
nju s ključnimi deležniki in zainteresiranimi ob-
čankami ter občani. Na štirih javnih razpravah 
in več delavnicah so tako predstavniki javnosti 
skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoje-
čem stanju na področju prometa, o problemih 
in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni 
prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih 
na področju mobilnosti v občini. S podajanjem 
mnenj je tako javnost pomembno sooblikova-
la vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je 
sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. 
Strategija je s tem postala naša skupna smer-
nica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.
V akcijskem načrtu CPS je predvidena množica 
ukrepov za izboljšanje in varnost kolesarjenja, 
javnega potniškega prometa, hoje, motornega 
in mirujočega prometa. Glavni nosilec ukrepov 
bo Občina Litija, mnogi ukrepi pa bodo izvede-
ni v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot 
so avtobusni prevozniki, policija, osnovne šole, 
vrtec, društva oz. NVO, Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in drugi.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa 
ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih 
izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v 
razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti 
bodo nove rešitve zaživele le z aktivno pod-
poro in sodelovanjem občank in občanov 
ter obiskovalcev občine. Le-ti bodo namreč 
uporabniki novih rešitev in tisti, ki bodo z 
izbiro potovalnih načinov lahko dejansko 

naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, 
bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostop-
nejšo za vse.
Celostna prometna strategija Občine Litija si 
zastavlja cilje, ki uresničujejo načela trajno-
stne mobilnosti in večje prometne varnosti v 
kakovostno urejenem javnem prostoru. Dose-
ženi cilji spodbujajo zdrav način življenja in po-
večujejo kakovost življenja prebivalcev.

Kako lahko občanke in občani prispevamo 
k trajnostni mobilnosti v Občini Litija:
•	 seznanimo se z vsebino CPS in aktivno pod-
premo izvajanje ukrepov v praksi: z dobro mero 
strpnosti in podpore v okviru svojih možnosti 
sodelujemo pri izgradnji nove infrastrukture, 
uvajanju novih prometnih ureditev in storitev;
•	 seznanimo se s pravilno rabo novih prome-
tnih rešitev - in kot udeleženci/ke v prometu 
novosti tudi na pravi način uporabljamo;
•	 vse pogosteje vožnje z osebnim avtom nado-
meščamo z drugimi načini potovanj;
•	 če smo lastniki/ce avtomobilov, se v okviru 
svojih možnosti odločimo za avtomobil, ki manj 
obremenjuje okolje;
•	aktivno sodelujemo pri ozaveščanju o trajno-
stne mobilnosti - s svojim zgledom prispevamo 
k izboljšanju varnosti v prometu in smo zago-
vorniki/ce trajnostne mobilnosti v svoji družini 
in v družbi;
•	 spremljamo stanje, opozarjamo na pomanj-
kljivosti in predlagamo izboljšave za še varnej-
šo, cenejšo, dostopnejšo in učinkovitejšo mo-
bilnost;
•	dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti 
uporabimo za razvoj novih poslovnih priložnosti.
»Celostna prometna strategija je sofinancirana 
iz Evropskega kohezijskega sklada ter sredstev 
Ministrstva za infrastrukturo RS ter se pripravlja 
v skladu z enotnimi evropskimi smernicami za 
pripravo tovrstnih dokumentov.«

STORITEV POMOČ NA  
DOMU – ZA LETO 2017 

CENE OSTAJAJO  
NESPREMENJENE

Na območju Občine Litija javno službo 
pomoč družini na domu izvaja javni soci-
alno varstveni zavod Dom Tisje, Črni Po-
tok 13, 1275 Šmartno pri Litiji. 
Ekonomska cena storitve pomoči na domu in 
cena storitve pomoči na domu za uporabni-
ka v letu 2017 ostaja enaka kot v letu 2016. 
Cena za uporabnika storitve pomoč družini 
na domu upoštevajoč 60% subvencijo tako 
znaša:
-  5,91 EUR/h na delovni dan,
-   8,27 EUR/h ob nedeljah in v nočnem 

času,
-   8,86 EUR/h ob državnih praznikih in dela 

prostih dnevih.
Subvencija občine ni predmet vračila po 128. 
členu Zakona o dedovanju, zato uporabnike 
seznanjamo, da jo izkoristijo. V kolikor pa 
uporabniki, ki sami nimajo dovolj sredstev ali 
pa zavezancev za plačilo svojega dela polne 
cene, se obrnejo na pristojni Center za soci-
alno delo, ki z odločbo določi oprostitev pla-
čila. V tem primeru pa je ta del, ki je predmet 
odločbe o oprostitvi plačila, vračljiv po 128. 
členu Zakona o dedovanju.

OTROCI IN MLADINA - VARNOST V PROMETU, PROSTI ČAS – TUDI SKRB OBČINE
Tokrat bi rad na kratko posvetil nekaj besed našim najmlajšim in mladim, 
kar je za našo občino Litija zelo pomembno. Ob tem, da je otrok zdrav, 
priden v šoli in doma, pa sta zelo pomembna dejavnika tudi varnost 
otrok v prometu in izkoriščanje prostega časa. Otroci so vsakodnevno 
v prometu in s tem tudi v nenehni nevarnosti. Druga nevarnost, ki preži 
na mlade pa je nepravilno, nezdravo in nespametno koriščenje prostega 
časa v vseh obdobjih odraščanja. Obema temama po moji in naši oceni, 
posvečamo mnogo premalo pozornosti, tako doma, kot v izobraževanju. 
Nekaj pomembnih dejstev, ki se jih moramo zavedati, in nasvetov, 
ki bodo še kako prišli prav.
Starši, bližnji in nasploh odrasli smo vzgled otrokom in mladini, zato 
moramo v vsakem trenutku paziti kako odreagiramo na prometne 
situacije, da upoštevamo prometne predpise, da s pametnimi in kori-
stnimi nasveti in primeri dobre prakse poučujemo mlade. Jasno dolo-
čimo pravila obnašanja in meje dovoljenega! Upoštevajmo pravila 
v prometu! Otroci nas skrbno opazujejo, posnemajo in postajajo nam 
podobni, ker zgledi vlečejo! Upoštevajmo prometne znake, signalizacijo, 
dovoljeno hitrost, ne uporabljajmo mobilnega telefona med vožnjo, vo-
zimo trezni, se ne razburjajmo, prilagajajmo varnostno razdaljo, upora-
bljajmo varnostni pas, hodimo po pravi (levi) strani cestišča; ne z rolerji, 
skiroji in bodimo primerno obuti, uporabljamo zaščitne čelade. Imejmo 
dobro mnenje o policistih in redarjih; oni imajo nalogo, da nas opazuje-
jo, opozarjajo, varujejo in tudi kaznujejo, če ne upoštevamo predpisov, 
izbirajmo dobre besede za njih. Ob slabši vidljivosti bodimo v svetlih 
oblačilih z odsevniki in lučkami. Obiskujmo vse mogoče organizirane 
delavnice in preventivne akcije. Še mnogo več časa pa bi bilo potrebno 
nameniti preventivi in vzgoji v prometni varnosti v izobraževalnih ustano-
vah. Življenje je samo eno in vsak dober, koristen nasvet, primer dobre, 
ali žal tudi slabe prakse je dobro delo, ki otroku in mladostniku pomeni 
največ. Kar se naučimo v mladosti, takšni smo v starosti in naredi-
mo vse, da sebi, svojim bližnjim in ne nazadnje vsej družbi pomagamo 
ohranjati zdravje in življenje, eno in edino.
In ko smo že naredili veliko delo na varnosti in vzgoji v prometu, ob-
našanju, odnosu drug do drugega, moramo poskrbeti še za izkoristek 
prostega časa otrok in mladostnikov. V naši občini deluje na desetine 
uspešnih in koristnih društev, ki imajo neomejene kapacitete. Želim reči, 
da kolikor nas je občanov, si lahko popolnoma vsak najde nekaj zase, ni-
kjer nikogar ne zavrnejo, vsakega novega člana sprejmejo z odprtimi ro-
kami. Vendar bi se z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh društev tokrat 
dotaknil le gasilskih in športnih ter društva podeželske mladine. 
Naslednjič pa tudi ostalih. Vedno bolj ugotavljamo, da mladini manjka 
red in disciplina ter spoštovanje samega sebe in drugih. Ja, če želimo, 
da dobijo vse to, potem naj se otroci in mladostniki pridružijo gasilcem 
in športnikom ter podeželski mladini. V prav vsaki KS in MS je najmanj 
en PGD in eno športno društvo ter veliko medobčinsko društvo DPM LIŠ. 
Mnogo sem jih obiskal, v mnogih sem tudi sam član in težko je povedati 
s stavkom ali dvema, kako veseli so v društvih, ko se pridružijo novi otro-

ci, mlada dekleta in fantje. Prinesejo novo energijo in člani z upravnimi 
odbori na čelu dobijo občutek zadovoljstva, ker vidijo, da se ne trudijo 
zaman. Društvo se z vsakim novim članom okrepi in pridobi na kvaliteti. 
Pred vsem gasilstvo in šport omogočita mladim, da pridobijo občutek 
pripadnosti, da se postanejo redoljubni, da se naučijo spoštovati sebe in 
druge, da pomagajo drug drugemu, si naberejo mnoge izkušnje življenj-
skega pomena in ne nazadnje, da so družabni, česar danes kronično 
primanjkuje. V kmetijskem društvu se naučijo delati, spoštovati zemljo 
in živali ter pridobivajo vrednote s podeželja, ki so žal v urbanih naseljih 
vedno bolj pozabljene. Ob vsem tem pa je zelo pomembno, da se otroci 
razvijajo z gibanjem, pred vsem na svežem zraku zunaj v naravi, kar pa 
je spet neprecenljivo za zdravje, še posebej v zrelih letih. Kar bomo v 
zdravje vložili v mladosti, bomo koristili v starosti. Neprecenljivo pa 
je, da se naučijo v praksi, kaj pomenijo pravice in dolžnosti!
Ob tem moram pohvaliti nedavno izjemno vrtčevsko prireditev v dvora-
ni Gimnazije Litija vseh vrtcev Vrtca Litija, na temo kmečkih opravil in 
navad naših babic in dedov na podeželju. Kdor si jo je lahko ogledal, je 
čutil pozitivno energijo in videl presežek s pomembno sporočilno vre-
dnostjo ter nepopisnim veseljem otrok ob tem, ko so nam pokazali kako 
se pridno in složno dela na zemlji in kako poteka življenje ven iz me-
sta, na podeželju. Ob tem vse pohvale v svojem in imenu Občine vsem 
vzgojiteljicam, vzgojiteljem in ravnateljici ter staršem, ki zaupajo otroke 
Vrtcu Litija. Želimo si le lahko, da se bo ta zgodba nadaljevala, da ne bo 
nikoli niti eden teh otrok zašel na napačne poti!

In, če bomo s pravilno vzgojo v prometu in zdravem duhu z mnogimi ak-
tivnostmi v društvih kazali pravo pot otrokom in mladini, se nam ni bati, 
da ne bomo postajali vedno bolj čila in varna družba veselih, spoštljivih 
in pridnih ljudi. To pa je tudi želja in dolžnost nas na Občini, ki smo za-
dolženi, da pomagamo pri vzpostavljanju čim boljših pogojev za razvoj in 
krepitev društvene dejavnosti.

Boris DOBLEKAR 
Podžupan Občine Litija

OBVESTILO 
OšKODOVANCEM PO 

POPLAVAh V ČASU MED 
27. IN 28. APRILOM 2017!
Obveščamo vas, da bo občina Litija pričela 
s popisom škode na zemljiščih in stavbah 
zaradi posledic poplav 27. in 28. 4. 2017. 
Potrebne obrazce za popis škode najdete na 
spletni strani občine Litija. Rok za prijavo je 
do 1. 6. 2017.
Informacije; marjan.janezic@litija.si.



ŠOLSTVO  /  AKTUALNO MAJ 2017    3

LITIJSKI TEK 2017
Vsi tekači in navijači se bomo letos zbrali v 
soboto, 10. junija na petem Litijskem teku v 
organizaciji ZKMŠ Litija. Tudi letos se nam 
obeta edinstven tekaški dogodek, ki je vsako leto bolj obiskan. 

Tek bo potekal na enaki trasi kot lani. Start bo v starem mestnem jedru, proge bodo tekle proti 
Pogoniku in nazaj na start. Dolžina proge bo odvisna od kategorije, za katero se boste odločili. 
Tako kategorij kot dolžin prog bo več kot dovolj za vsakogar. 
Litijski tek 2017 bo potekal v naslednjih kategorijah:
•    9.00 tek na 10 km,
  a) Moški – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let, od 61 let in starejši,
  b) Ženske – st. kategorije: do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let, od 61 let in starejše;
•    9.10  ekipni tek za ekipni prehodni občinski tekaški pokal, 5,6 km in posamični tek 

srednješolcev na 3,6 km;
•  10.30 promocijski družinski tek predšolskih otrok skupaj s starši, 200 m;
•  10.45  šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek 

osnovnošolcev, I. triada, 400 m;
•  11.00  šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek 

osnovnošolcev, II. triada, 1000 m;
•  11.20  šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški pokal in posamični tek 

osnovnošolcev, III. triada, 1700 m;
• 11.45 2. Tajin tek, 1700 m.
Več informacij o teku na strani sport.zkms-litija.si/tek/.
Novost letošnjega Litijskega teka je profesionalno merjenje rezultatov s čipi. Za vse tekače in 
navijače pa bo na štartnem mestu tudi pestra ponudba športne opreme in prehrane. 
Vse občane obveščamo, da bo na dan prireditve, 10.6.2017 od 08.30 do 13.00 zaprta cesta Litija 
– Podšentjur – Pogonik. Prosimo za potrpežljivost in razumevanje ter vabimo k udeležbi na teku. 
Organizator teka: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija. Tekaški pozdrav
 ZKMŠ Litija, enota šport

(Nadaljevanje s 1. strani)

ZAVARUJTE SE PRED VLOMI 
V ČASU VAšE ODSOTNOSTI

Lastnikom stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih prosto-
rov! Policisti Policijske postaje Litija svetujemo, da ob 
odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro 

zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na apara-
tih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto. 
V času poročnih, pogrebnih in drugih slovesnosti poprosite znance, sosede, ki jim zau-
pate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje in druge prostore, dnevno 
praznijo vaš poštni nabiralnik in podobno. V času vaše odsotnosti lahko nadzor nad vašim 
premoženjem zagotovite tudi na drugačen organiziran način. Že najmanjše samozaščitno 
ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primer-
na osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma 
in prepreči drugo škodo.
Če vam v stanovanje in druge prostore kljub samozaščitnemu ravnanju vlomijo, takoj po-
kličite telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko 
še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so 
pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po 
prostoru ...).  Danijel STANOJEVIČ, pomočnik komandirja PP Litija

(Nadaljevanje s 1. strani)



V A B I L O
Osnovna šola Gabrovka – Dole in Zdravstveni dom Litija vabita na 

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se bodo odvijale
v petek, 26. 5. 2017, od 15.00 – 18.00, 

v prostorih OŠ Gabrovka – Dole ter na šolskem igrišču  
pri šoli v Gabrovki.

Odrasli udeleženci bodo lahko opravili:
-  brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega tlaka,
-  obremenilni test hoje na 2 km,
-  meritve telesne mase, 
-  pogovore z zdravstvenimi delavci in
-  se pogovorili o državnem presejalnem programu DORA za odkrivanje raka dojk.

Otroci se bodo lahko sprostili v družbi vrstnikov pri organiziranih športnih dejavnostih.

Vabljeni!
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Novi oddelek nižjega izobrazbenega  
standarda

Zaradi povečanja števila učencev v oddelku 1., 2. in 3. razreda nižjega izobrazbe-
nega standarda, je ministrstvo med šolskim letom odobrilo novi oddelek. Delo v 

oddelku se je pričelo v petek, 21.4.2017.
Za učence novega oddelka je zagotovljen enak urnik. Oba oddelka bosta veliko sodelovala in se 
družila, tako da bo sprememba za učence čim manj stresna.  Marjeta MLAKAR Agrež

19. državno tekmovanje v namiznem tenisu
V petek, 7. 4. 2017 je v športni dvorani v Litiji potekalo 19. državno tekmovanje v namiznem tenisu 
za učence in učenke šol z nižjim izobrazbenim standardom. Pozdravila jih je pomočnica ravnatelja 
Marjeta Mlakar Agrež, kratek kulturni program je pripravila Melita Rozina. Tekmovalo je kar 21 
fantov in 11 deklet. Tekmovanje je potekalo po dvojnem izločilnem sistemu. Tekmovali so učenci 
in učenke, letnik 2001 in mlajši, ki so redno vpisani v šolo s prilagojenim programom. Vsaka šola 
je lahko prijavila 2 učenca in 2 učenki. Osnovno šolo Litija sta zastopala Nik Dragar in Jan Kepa. 
Tekmovanje je po zaslugi timskega dela OŠ Litije potekalo brez težav.  Renata DIMNIK

Regijsko tekmovanje v nogometu
Učenci OŠPP Litija so se v to-
rek, 25. 4., udeležili Regijske-
ga tekmovanja v nogometu 
v Zagorju ob Savi. V ekipi so 
sodelovali: Gregor Tekavec, 
Denis Agović, Muhamed Hali-
lović, Jan Kepa, Nik Smrekar, 
Urh Urbas in Nik Dragar. Na 
igrišču so prikazali veliko bor-
benost in tudi taktično sode-
lovanje. Med štirimi ekipami, 
ki so sodelovale (poleg OŠPP 
Litija še učenci iz Domžal, 
Vrhnike in Zagorja ob Savi), so 
ob zaključku turnirja zasedli 
odlično drugo mesto. Z me-
daljami okrog vratu in nasme-
hom na obrazu so se v šolo vr-
nili zadovoljni in polni načrtov 
za prihodnje leto, ko jim mor-
da uspe osvojiti prvo mesto in 

se uvrstiti na državno tekmovanje. Do takrat pa se bodo skrbno lotili treninga nogometnih prvin. 
Učence sta spremljala Robert Farič in Vili Guček. Vili GUČEK

VRTEC LITIJA

PRAV LUšTNO JE RES NA DEŽELI …
V sredo, 19. aprila, smo zaposleni iz Vrtca Litija pripravili že tradicionalno prire-
ditev ob dnevu vrtca, tokrat z naslovom Prav luštno je res na deželi. Gimnazijska 

dvorana je bila napolnjena do zadnjega 
kotička. Obiskovalci so lahko uživali v 
nastopu otrok, ki so preko igre prikazali 
mnoga opravila na kmetiji kot so oranje 
njive, setev, košnja in spravilo sena, že-
tev, pobiranje pridelkov, ribanje zelja, obi-
ranje sadja, tlačenje grozdja in še mnogo 
drugega. Prikazali so tudi dela na kmetiji 
v zimskem času, to je pletenje košar, lu-
ščenja fižola, ruženje koruze in priprava 
kolin. Nismo pozabili niti na živali na kme-
tiji, molžo ter izdelavo sira. Povezovalca 
prireditve sta bila gospodar in gospoda-
rica kmetije, ki sta le s pantomimo naka-
zovala vsebino točk in celotno prireditev povezala. Za nepozabne trenutke je bilo poskrbljeno s 
snubitvijo njune hčerke, ki se je v zadnji točki zaključila s prikazom običaja šrange in s poroko. 

Prireditev smo zaposleni začinili s svojim 
nastopom. Zaplesali smo kolo in ob rit-
mični spremljavi ljudskih instrumentov ter 
taktih harmonike zapeli. Celoten dogodek 
je požel velik aplavz in navdušenje obisko-
valcev, kar priča o tem, da so vrtčevske 
prireditve izpeljane na zelo izviren in kako-
vosten način. Takšen dogodek lahko pri-
pravimo le zaposleni, ki nas druži skupen 
cilj in svoje delo opravljamo odgovorno in 
srčno. Verjamemo, da smo VRTEC LITIJA, 
ki nas druži DOBRA ENERGIJA. 
V dneh po prireditvi smo zaposleni dobili 
zelo veliko pohval, tako za idejo, rekvizite, 

sceno kot za celotno izvedbo. Vsem se iskreno zahvaljujemo za prijazne misli in besede, ki so bile 
izrečene ali zapisane. Takšna podpora nam pomeni še dodatno spodbudo za ustvarjanje novih 
zamisli za delo z otroki, ki se kažejo tudi v pripravi in izvedbi takšnih prireditev. 
Na temo KMETIJA so otroci ustvarjali preko celega leta. Njihova likovna dela smo, skupaj z izvir-
nimi rekviziti, ki so jih otroci uporabili pri svoji igri na prireditvi, razstavili v avli občine Litija. Vse 
občane prijazno vabimo na razstavo, ki bo na ogled do konca maja!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

OŠ GABROVKA - DOLE

Dan za spremembe
Ne prepuščaj se toku – SPREMINJAJ tudi TI, je bil slogan letošnjega že 8. Dneva za 
spremembe, ki je potekal v soboto, 8. aprila, pod krovno organizacijo Slovenske fi-
lantropije ter vabil ljudi k so-
delovanju in dobrim delom. 

Učenca Andrej Vočanec in Marcel Pavlin 
sta se pridružila skupini krajanov, sosedov 
in prijateljev gospoda Franca Plevnika, ki 
mu je pozimi požar uničil dom v Moravški 
Gori. S sodelovanjem smo očistili grad-
beni material z delovišča in ga pripravili 
za nadaljnja gradbena dela. Vsi prisotni 
smo bili zadovoljni, da smo lahko sodelo-
vali, in ob zaključku, ob okusnem golažu, 
ki so nam ga pripravile šolske kuharice, 
z zadovoljstvom opazovali čisto drugačno 
podobo in zametke novega doma. Dan za 
spremembo je lahko vsak dan. Gospod Plevnik bo vesel vsakega, ki bi mu pomagal pri obnovi 
doma. Dobronamernost in dobrodelnost pa bi osrečila še marsikoga. Samo ozreti se je potrebno, 
videti in pristopiti.  Maja PLAZAR

Regijsko tekmovanje iz znanja prve pomoči
V torek, 25. aprila 2017 je na OŠ Toneta 
Okrogarja v Zagorju potekalo regijsko tek-
movanje iz znanja prve pomoči za učence 
višjih razredov osnovnih šol. Tekmova-
le so ekipe iz OŠ Zagorje, OŠ Hrastnik, 
OŠ Moravče in OŠ Gabrovka PŠ Dole. S 
podružnične šole Dole so se tekmovanja 
udeležili Brina Brinovec, Mojca Tomažič, 
Anita Zavrl, Domen Mlakar, Mitja Prijatelj 
in Klara Koletič. Učenci so izpolnjevali teste 
iz prve pomoči in zgodovine Rdečega križa. 
Na praktičnem delu so nudili prvo pomoč in 
oskrbeli poškodovance ob nesreči. Pri prak-
tičnem delu so učence ves čas opazovali in 
jih ocenjevali bolničarji, usposobljene medi-

cinske sestre in zagorski zdravnik g. Novak. Učenci z Dol so dokazali, da imajo ogromno znanja iz 
prve pomoči. Dosegli so odlično 2. mesto. Vsem tekmovalcem naše šole iskrene čestitke. 

Marjeta MRHAR

(Nadaljevanje s 1. strani)

šOLSKI VRT OSNOVNE šOLE LITIJA
Zdrava prehrana je ključnega pomena za razvoj 
in dobro počutje učencev, zato smo s pomočjo 
Inštituta za trajnostni razvoj ter gospoda Miha 
Kosa, ki se strokovno ukvarja z urejanjem vr-
tov, uspešno vzpostavili vrtiček ob Osnovni šoli 
Litija. 
Prostor za šolski vrt je bil načrtovan skupaj z 
novo šolo. V lanskem šolskem letu smo začrta-

li gredice z začimbnicami in zdravilnimi zelišči, 
posadili zelenjavo, del vrta je ostal neizkoriščen 
zaradi viseče lege zemljišča, zato smo letos, 
hkrati ob prenovi zunanjih površin, strokovno 
uredili ta del. Izkazalo se je, da je za tovrstno 
lego najprimernejša postavitev visokih gred. 
Učenke in učenci prvih dveh triad skupaj z vrt-
narskim krožkom in učenci PPP tako že vso 
pomlad pripravljajo gredice, sejejo semena, 

opazujejo rast ter se sprašujejo o razlikah med 
rastlinami. 
Za osrednjo visoko gredo z začimbnicami in 
zelišči so zadolženi učenci PPP z mentorico Re-
nato Dimnik. Prvo visoko gredo so z različno 
zelenjavo prav tako zasadili učenci PPP z men-
torico Katarino Kos, drugo pa učenci 4. razreda 
z učiteljicama Petro Pavlica in Karolino Kaliope, 

za gredico z jagodami pa 
skrbijo učenci 1. triade 
pod vodstvom Marjete 
Laba. Ostali del vrta pa 
so zasadili učenci vrtnar-
skega krožka z mentor-
jema Ljudmilo Intihar in 
Juretom Urekarjem.
Zaradi spremenljivega 
vremena in nizkih tem-
peratur se tudi že vese-
lijo 15. maja, po katerem 
bodo na vrt lahko začeli 
saditi sadike zelenjad-
nic, s pomočjo katerih 

bodo ozavestili izvor hrane, ki jo uživajo, ter 
pridobili znanje in veščine za kritično vredno-
tenje načinov konvencionalno pridelane hrane 
in uporabe človeku škodljivih sredstev za zati-
ranje škodljivcev. Na šolskem vrtu bodo opa-
zovali delovanje dobrih in slabih sosedov, po-
membnost vrstne raznolikosti, vplive različnih 
mikroklim ter različne vrste rastlin in njihove 
vplive na zatiranje lokalnih škodljivcev.

Zlato priznanje na državnem tekmovanju  
iz znanja geografije

Tudi v tem šolskem letu se je OŠ Litija uvrsti-
la na državno tekmovanje v znanju geografije. 
Tokratno je bilo 7.4.2017 na Osnovni šoli Gor-
nja Radgona. Na tekmovanje se je s svojim do-
sežkom na regijskem tekmovanju uvrstil Ažbe  
Železnik iz 9.b razreda in osvojil zlato prizna-
nje ter se umestil med najboljših 13 učencev v 
državi. Mentorica je bila Alojzija Boncelj. Nalo-
ge so bile kvalitetno pripravljene in so zahteva-
le široko poznavanje tega predmetnega podro-

čja, tako da se je zares lahko izkazal le tisti, ki 
veliko zna. Tekmovanje je bilo zelo dobro orga-
nizirano in kot večina geografskih državnih tek-
movanj pravi praznik geografije. Tekmovalce 
in mentorje so na uvodni prireditvi pozdravili 
številni učenci, učitelji in ravnatelj šole organi-
zatorice. Prisotni so bili tudi predstavniki Zavo-
da za šolstvo, župan Občine Gornja Radgona in 
ravnatelji sosednjih šol. 

Plesni bazar
V petek, 21. 4. 2017, se je skoraj 40 plesalcev 
in plesalk iz Osnovne šole Litija udeležilo Ple-
snega bazarja v Kulturnem centru Litija, ki ga 
vsako leto organizira Javni sklad Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti. Predstavili so se 
s štirimi plesnimi miniaturami. Prva se je pred-
stavila plesna skupina Zvezdice s plesno mini-

aturo Kaj mi je všeč, Face so zaplesale Rdečo 
nit, Gibalke so z gibom predstavile Prijateljstvo, 
Jaka in Nejca pa sta na oder prinesla Energi-
jo. Vsi so se na odru odlično odrezali. Njihova 
mentorica je Tjaša Dražumerič.

Zbrala Petra PAVLICA
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Učiteljice Oš Gradec  
ustvarjajo

Bližal se je dan žena in porodila se je ideja, ki je imela zametek 
že v koncu starega letu, ko smo si tu in tam izmenjali kakšno 
doma izdelano malenkost. Z gospo Stanko Sirk sva se odločili 
izpeljati manjši projekt z naslovom »Učiteljice ustvarjajo«. Pun-
ce so svoje izdelke skrbno izbrale in jih prinesle na razstavo, ki 
je bila na ogled v šolski avli od 13. 3. do 23. 3. 2017.

Izdelki so se 
bohotili na le-
senih zabojih, 
dekoriranih s 
senom in po-
mladnim cve-
tjem. Ogledali 
smo si lahko 
slikarska dela, 
izdelke iz lesa, 
nakit iz raznih 
m a te r i a l ov , 
gobeline, foto-

grafije umetniško oblikovanih tort, poslikane buče, kozmetične 
izdelke iz naravnih sestavin, šivane izdelke za otroke, kvačka-
nje, pletene izdelke tako iz volne kot iz šibja, voščilnice, darilne 
vrečke, fotografije mačk, lutke, igrače izdelane iz nogavic, brali 
avtorsko poezijo …
Iz dneva v dan smo ugotavljali, da se kljub nenehnemu dru-
ženju v času službe slabo poznamo in druga o drugi vemo 
bore malo. Z veseljem je bilo gledati tako učence kot kole-
ge, ki so z občudovanjem pogledovali po naših razstavljenih  
izdelkih.

Maja ŽIBERT, predmetna učiteljica zgodovine

Razstava in akademija ob  
150. obletnici rojstva  

skladatelja Petra Jereba
Od rojstva skladatelja, zborovodje in litijskega občinskega taj-
nika Petra Jereba bo 1.7.2017 preteklo 150 let. S svojim de-
lom je pustil trajne sledi v litijskem prostoru. Visoki okrogli 
jubilej smo obeležili s postavitvijo tematske razstave o življe-
nju in delu Petra Jereba v šolski avli. Vljudno vabljeni, da si jo  
ogledate.
25. aprila 2017 pa vas vabimo, da se nam ob 18. uri pridružite 
v Kulturnem centru Litija na slavnostni akademiji ob obletnici 

rojstva Petra Jereba. Sodelovali bodo MPZ in učenci OŠ Gradec, 
PD Lipa Litija, ga. Marijela Lebinger in Knjižnica Litija.

Ana TORI, predmetna učiteljica  
glasbene umetnosti in zborovodja 

Kako hitro čas beži …
je verz iz znane pesmi Moj deklič, ki jo je napisal skladatelj, zbo-
rovodja Lipe, cerkveni organist in litijski občinski tajnik Peter Je-
reb. Hkrati je to naslov projekta, ki smo ga v letošnjem šolskem 
letu izvajali na OŠ Gradec. Od rojstva Petra Jereba bo 1. 7. 2017 
preteklo 150 let. Visoki okrogli jubilej smo obeležili s postavitvi-
jo tematske razstave o življenju in delu Petra Jereba ter raznimi 
aktivnostmi, ki so se zlile v celoto na slavnostni akademiji v torek 
25. 4. 2017. Večer se je odvil v duhu sodelovanju s Knjižnico 
Litija, Pevskim društvom Lipa in gospo Marijelo Lebinger. 4. 5. 
2017 se je razstava o življenju ter delu Petra Jereba iz šolske avle 
preselila v Mestni muzej Litija. Na otvoritvi so ponovno sodelova-
li naši učenci z dramskimi prizori in petjem. Vljudno vabljeni, da 
si razstavo v maju in juniju ogledate. Jerebova zapuščina nas še 
vedno nagovarja v obliki glasbe. Hvaležni smo sinu, Petru Jerebu 
mlajšemu, da očetovo zapuščino nesebično deli z nami.

Ana TORI, koordinatorka projekta

Kolesarski izpit
Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok in hkrati 
prvo prevozno sredstvo, ki jim pri približno desetih letih omogoči 
samostojno vožnjo v prometu. Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga 
lahko opravi otrok, je prvi uradni dokument, ki otroku daje pravico, 
da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za zrelo sodelovanje v 

prometu. Učenci 5. razreda se tako v mesecu maju usposabljajo 
za vožnjo kolesa na spretnostnem in prometnem poligonu na šol-
skem igrišču, po opravljenem preizkusu pa se bo pričelo urjenje 
na prometnih površinah v okolici šole. Na enak način bodo učenci 
opravljali tudi kolesarski izpit, in sicer na trasi v cestnem prome-
tu v okolici šole. Učenci bodo med vožnjo v prometu opremljeni 
z odsevnimi jopiči z znakom L na hrbtu, območje pa bo opre-
mljeno z dodatno prometno signalizacijo. Šola si v sodelovanju s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija 
in s Policijsko postajo Litija v čim večji meri prizadeva zagotoviti 
kar najbolj varne pogoje za opravljanje kolesarskih dejavnosti na 
prometnih površinah. V ta namen naprošam vse udeležence, da 
s povečano previdnostjo in strpnostjo vstopate v promet v bližnji 
okolici šole. Usposabljanje bo predvidoma potekalo zadnja dva 
tedna v mesecu maju od 14.00 do 17.00. 
Hvala, ker skupaj z nami omogočate varnejše okolje za učenje, 
vzgojo in razvoj otrok. 

Sandra ŽELEZNIK, mentorica kolesarskih dejavnosti

V dveh akcijah zbrali 20 ton  
odpadnega papirja

Na matični Osnovni šoli Gradec vsako leto dvakrat zbiramo 
star papir, prihodek od prodaje pa namenimo šolskemu skladu. 
Sredstva za sklad smo uspešno zbirali tudi v letošnjem šolskem 
letu, saj smo kar dvakrat napolnili največji zabojnik. Razredi, ki 
so v obeh akcijah skupaj zbrali največ papirja, bodo ob koncu 
leta prejeli simbolične nagrade oz. družabne igre. Akcijo zbi-
ranja odpadnega papirja bomo ponovno organizirali oktobra 
2017, še vedno pa zbiramo tudi plastične zamaške. Hvala vsem, 
ki prispevate k uspehu dobrodelnih zbiralnih akcij. 

Minka SAVŠEK, koordinatorka zbiralnih akcij 

Izdelava lesene piščalke z  
Jožetom Setničarjem

Konec aprila je Podružnično šolo Kresnice obiskal Jože Setničar, 
dedek našega učenca Jakoba Jereta. Pokazal nam je, kako se iz-
delajo lesene piščalke, kakršne so včasih delali pastirji na paši. 
S seboj je prinesel les, vrbovega in kostanjevega. Prav zdaj je 
najbolj primeren čas za izdelavo takšnih piščali, ko se lubje naj-
bolje loči od lesa. Vsem je uspelo narediti t. i. »prdulo«. Na koncu 
je bilo narejenih dovolj piščali, da smo nekateri lahko zapiskali 
nanje. Prisluhnili so nam tudi učenci drugih oddelkov naše šole.
Jože Setničar je kresniški glasbenik. Letos ga pogosto vabimo v 
šolo, da s svojimi glasbenimi nastopi obogati šolske prireditve, 
ki potekajo v okviru celoletnega projekta Z glasbo po Kresnicah. 

Učenci 5. razreda POŠ Kresnice
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2. krajevno pomembne osrednje prireditvene prostore določijo mestna skupnost in
krajevne skupnosti s sklepom, in sicer tako, da sta v vsakem naselju določena največ
dva osrednja prireditvena prostora, razen pri mestni skupnosti, ki lahko določi do največ
pet prireditvenih prostorov znotraj mesta Litija.

(3) Na osrednjih prireditvenih prostorih se praviloma izvajajo samo kulturne, turistične in 
športne prireditve. 

(4) Znotraj poselitvenih območij se sejme ali druge prireditve, na katerih se pričakuje več 
kot 500 udeležencev, praviloma usmerja na osrednje prireditvene prostore. 

(5) Posebni prireditveni prostor za sejemske prireditve se določi z Odlokom o tržnem redu v 
Občini Litija. 

VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV
14. člen

(1) Javne prireditve se smejo brez soglasja občinskega upravnega organa organizirati ob 
ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in nedeljah ter predprazničnih in prazničnih dneh do 
22. ure, ob petkih in sobotah pa do 24. ure.

(2) Ne glede na dan oziroma datum dogajanja javne prireditve lahko pristojni upravni organ 
dovoli trajanje javne prireditve, ki je daljše glede na določbo prejšnjega odstavka, 
vendar le ob predhodni pridobitvi soglasja občinskega upravnega organa. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen

(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje oseba posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 4., 5., 
6., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka. 

(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili, 
navedenimi v prejšnjem odstavku, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 
v višini 100,00 EUR. 

(3) V primeru, da je globa za posamezno kršitev določena z zakonom, se osebo, ki stori 
prekršek, ne glede na določbe tega odloka kaznuje z globo, ki je predpisana v zakonu. 

IX. NADZOR
16. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen

Svet mestne skupnosti in sveti krajevnih skupnosti sprejmejo sklep iz 2. točke drugega odstavka 
13. člena o določitvi krajevno pomembnih osrednjih prireditvenih prostorov v roku enega leta po
uveljavitvi tega odloka. 

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija (Uradni list 
RS, št. 33/96). 

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 719-1/2017 
Litija, dne 20. aprila 2017 

Župan 
Občine Litija 

Franci Rokavec l.r. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 

32/16), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. člena Statuta Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 15. redni seji dne 20. 4. 

2017 sprejel  
 

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI LITIJA 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
1. člen  

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, ljudi in premoženja, zdravja 
in čistoče, zunanjega videzanaselij in zelenih površin ter opredeljene prireditve posebnega 
pomena, prireditveni prostori in čas trajanja javnih prireditev.  

 
2. člen  

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol.  

 
3. člen  

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, 
vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali 
premoženja, da spoštuje javni red in mir, da skrbi za urejenost naselij ter da ne opušča dejanj, ki 
so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.  

 
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU  

4. člen  
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:  

1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih 
omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno;  

2. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač;  
3. odlagati les ali drug material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno 

omrežje ali drug objekt za splošno rabo;  
4. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je 

prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba;  
5. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem 

podatkov zoper njihovo voljo;  
6. poležavati po zelenicah, parkih in javnih klopeh ter postajati na javnih površinah, če se s 

tem moti mir občanov;  
7. povzročati hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenih domov, varstvenih organizacij, doma 

za starejše občane in v gosteje naseljenih stanovanjskih naseljih ter v območju cerkva 
in pokopališč;  

8. kositi z ročnimi motornimi, vrtnimi kosilnicami in žagati drva ob nedeljah in praznikih v 
strnjenih naseljih razen na kmetijskih površinah v času sezonskih del.  

 
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA  

5. člen  
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:  

1. sežigati travo, listje in druge odpadke v strnjenih naseljih;  
2. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi 

predmeti;  
3. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb;  
4. krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali 

na javnih krajih;  
5. prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to lahko 

povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;  

OSNOVNA ŠOLA GRADEC
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SLIKARSKA POT ODPRTA
Prednost in posebnost projekta je v razpršitvi razstave, saj likovna dela niso razstavljena zgolj 
v muzeju ali galeriji, kot je običajno. Razstavo v izložbah in galeriji je mogoče videti vsak dan. S 
pomočjo razstave v izložbah starega mestnega jedra litijski likovniki vabijo in spodbujajo slučaj-
no mimoidoče, da si ogledajo še razstavi v Mestnem muzeju Litija in galeriji Art Caffe. Projekta 
sovpada z dvema obletnicama društva LILA v tem letu – 18 let delovanja in 10 let samostojnosti. 
Sodeluje 32 likovnikov in fotografov, članov društva LILA, razstavljenih je več kot 100 
umetniških slik in fotografij. Izšel je tudi katalog, v katerem je predstavljen izbor likovnih del 
na Slikarski poti. 
Otvoritev Slikarske poti je bila osrednja prireditev v Tednu ljubitelj-
ske kulture JSKD v litijski občini. Začela se je v Mestnem muzeju, 
kjer je na ogled 25 grafik, ki jih je LILA donirala muzeju za nastajajočo 
zbirko slikarjev litijske občine. Nadaljevala po vseh razstavnih mestih v 
izložbah na poti (razstavljenih 50 slik) do galerije Art Caffe. Ob razstavi 
je potekal bogat kulturni program: glasbeni skupini Perkakšens, Med-
generacijsko glasbeno društvo, učenci Glasbene šole Litija Šmartno 
in likovni ustvarjalci CICI in MALE LILE. O pomenu likovne dejavnosti 
so spregovorili: Zoran Poznič, Roman Kovačič, Danijela Kunc, Marija 
Urankar Murn, Rosana Maček. Lastnikom izložb pa se je z grafiko Aleksandra Lavrenčiča zahvalila 
Joža Ocepek. Razstave bodo odprte do 15. septembra 2017. 
Razstavljajo: Lavra AMBROŽ, Milan AMON, Nubia ANŽEL, Marko BEGIĆ, Marija BREGAR HO-
STNIK, Miroslav DEBELAK, Igor FORTUNA, Darja GREGORČIČ BERNIK, Marija HAMERŠAK LA-
VRENČIČ, Gabrijela HAUPTMAN, Andrej HOSTNIK, Matjaž JANEŽIČ, Jelka JANTOL, Roman KOVA-
ČIČ, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ, Jože LOC, Tatjana MARTINČIČ POGLAJEN, Marjeta 
MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK, Sonja PERME, Jelka POLAK, Milan RUDOLF, Sabina SLANA CVI-
KL, Marija SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, Bojan ŠTINE, Marijana ŠUŠTARŠIČ, Marija URANKAR MURN,  

Anita VOZELJ, Jelka ZAJC, Roža ZORC.

EX TEMPORE 2017 je posveče-
no 150. obletnici rojstva Petra Jereba. 
Potekalo bo v soboto, 27. maja v starem 
mestnem jedru Litije. Vabljeni so slikarji 
in fotografi.

PRAZNIKU V POZDRAV
je tradicionalna razstava, ki jo društvo 
vsako leto posveti občinskemu prazni-
ku. Razstava bo odprta 12. junija v avli 
občine Litija.

ZLATA PALETA 2017
V Velenju je odprta razstava SODOBNO 
SLIKARSTVO. Iz društva LILA se je na 
razstavo uvrstila Lavra Ambrož. Člani 
pa že pripravljajo dela za kiparstvo in 
fotografijo.

POhOD NA OSTREŽ
V ponedeljek, 24. 4., smo se z 
učenci odpravili na športni dan. 
Odločili smo se, da izvedemo po-
hod na Ostrež. Že v šoli smo otro-
kom predstavili program športne-
ga dne in jih opozorili na varnost 
pri hoji v hribe. Naš cilj je bil 856 
m visok hrib Ostrež. Zjutraj smo 
napolnili nahrbtnike s hrano in 
pijačo ter se odpravili na pot. Po 
ovinkasti cesti smo prispeli do 
vznožja hriba. Nato se je pričel 
vzpon. Hujših težav učenci niso 
imeli in kmalu smo osvojili vrh. 
Prijetno utrujeni smo se posedli 
po klopeh in si privoščili malico. 
S kompasom smo se orientirali in določili smeri neba. Za seboj smo pospravili in pobrali še nekaj 
smeti, ki so jih pustili na Ostrežu naši predhodniki. Naredili smo še skupinsko fotografijo in se 
zadovoljni spustili v dolino.

PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

VRTEC POLHEK POLŠNIK

MOJE TELO
V mesecu aprilu smo v vrtcu 
preko področja umetnosti 
spoznavali telo. Na začetku 
smo se pogovarjali o različnih 
delih telesa. Spoznali smo, 
kaj vse lahko z našim tele-
som počnemo ter kako je po-
membna zdrava prehrana in 
gibanje, da je naše telo zdra-
vo. Plesali smo na različne zvr-
sti glasbe in tako ugotovili, na 
kakšne načine se lahko naše 
telo giblje. Preizkušali in izva-
bljali smo različne zvoke, ki jih 
lahko proizvaja oziroma od-
daja naše telo. Na velike bele 
plakate smo obrisali svoja te-
lesa. Z voščenkami so otroci 
svoje obrise teles dopolnili še 

z ostalimi deli, ki so manjkali. Vsak izmed otrok je svoje telo s škarjami izrezal, mlajšim pa smo 
pomagali vzgojitelji. Otroci so si izdelali telesne lutke. Postali so animatorji telesnih lutk. Lutke so 
tako s pomočjo otrok oživele ter se gibale na različne načine ob različnih zvrsteh glasbe. 

DRUŠTVO LITIJSKI LIKOVNI ATELJE
(Nadaljevanje s 1. strani)
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1. parkirati vozila v naravnem okolju brez dovoljenja lastnika ali drugega upravičenca;  
2. puščati bale v varovalnih pasovih cest in vodotokov.  

 
11. člen  

(1) Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, lastniki zemljišč, lastniki ter 
najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objektom in na pripadajočih funkcionalnih 
površinah in zemljiščih:  

1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, 
snegobrani in podobne naprave;  

2. očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na pločnike, dohode k 
stanovanjskim in drugim zgradbam, kanalizacijske jaške ali hidrante čimprej, najpozneje 
pa do osme ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novo zapadli sneg;  

3. odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče;  
4. ob poledici posipati pločnike ob stanovanjskih in drugih zgradbah s soljo ali peskom;  
5. poskrbeti, da se ohrani urejen videz naselij, tako da so zemljišča pokošena, očiščena in 

vzdrževana in da na zemljiščih ni odpadkov;  
6. najmanj dvakrat letno pokositi zelenice in druge zelene površine ter zeleni odrez 

odpeljati na deponijo ali ga odložiti v kompostniku oziroma ga ustrezno odložiti na 
svojem zemljišču;  

7. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovirajo promet vozil in pešce na javnih 
krajih.  

(2) V primeru, da lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb, lastniki zemljišč, 
lastniki ter najemniki stanovanj pred svojim objektom in na pripadajočih funkcionalnih 
površinah in zemljiščih ne upoštevajo zahteve iz 4., 5. ali 6. točke prejšnjega odstavka, 
to na njihove stroške izpolni izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in 
javnih površin.  

 
VI. PRIREDITVE POSEBNEGA POMENA IN PRIREDITVENI PROSTORI  

12. člen  
Prireditve posebnega pomena so:  

1. prireditve ob državnih in občinskih praznikih, ki jih prireja oziroma katerih pokroviteljica 
je občina;  

2. prireditve ob krajevnih praznikih, ki jih prirejajo mestna skupnost in krajevne skupnosti 
oziroma od mestne skupnosti in krajevnih skupnosti pooblaščeni organizatorji;  

3. silvestrovanje;  
4. prireditve, ki jih z letnimi programi kulture, športa in promocije vsako leto sproti določi 

občina;  
5. sejmi.  

 
13. člen  

(1) Prireditveni prostori se delijo na osrednje prireditvene prostore in preostale prireditvene 
prostore.  

(2) Osrednji prireditveni prostori se delijo na občinsko pomembne in na krajevno 
pomembne prireditvene prostore:  

1. občinsko pomembni osrednji prireditveni prostori so naslednja območja v mestu Litija:  
a. parkirišče pred občinsko zgradbo na Jerebovi 14, območje okoli športne dvorane Litija, 

prireditveni prostor na Ulici Mire Pregljeve, območje okoli stare sodnije, območje nove 
osnovne šole ter območje starega mestnega jedra (med Centromekurjem, cerkvijo sv. 
Nikolaja in Trgom svobode do spomenika NOB);  

b. območje MS Šmelc z vstopnim parkiriščem;  
c. območje Gimnazije Litija s pripadajočimi parkirišči;  
d. območje Osnovne šole Gradec s pripadajočimi parkirišči;  
e. območje Kulturne dvorane na Trgu na Stavbah;  
f. območje ob Ukmarjevi vili na Ponoviški cesti 12;  
g. območja parkirišč ob trgovskih centrih.  
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6. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja
nevarnost padca.

6. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec: 

1. odstraniti drevesa, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premoženje;

2. odstraniti suhe veje pri drevesih, kjer obstaja nevarnost suhih padajočih vej na cesto ali
na druge javne površine.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano: 
1. polivati makadamsko cestišče z zdravju škodljivimi snovmi;
2. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali

drugače ustrezno zaščitena in ki na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah

zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje
ljudi;

4. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža
zdravje in varnost ljudi;

5. povzročati ali razširjati smrad, plin ali prah, ki moti ljudi v urbanih naseljih;
6. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v urbanih naseljih, kot so stanovanjski bloki

in vrstne stanovanjske hiše, razen na obstoječih kmetijah s pretežno kmetijsko
dejavnostjo;

7. kopati živali v rekah, potokih in studencih;
8. spuščati pse in druge živali na travnike in druge kmetijske površine brez dovoljenja

lastnika ali drugega upravičenca;
9. v obdobju, ko je skladno s predpisom, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju,

razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, gnojiti z gnojnico ali gnojevko po 
zemljiščih, ki so v bližini naselij, razen če se zagotovi takojšnje preoravanje, podoranje
ali uporabi druga učinkovita tehnika za zmanjševanje smradu zaradi gnojenja.

8. člen
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene površine v bližini šol, 

vrtcev in vzgojno-varstvenih ustanov in pokopališč. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih 
pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali 
pomočniki oziroma službeni psi. 

(2) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s 
seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu 
organu. 

(3) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan uporabljati smetnjake, ki so namenjeni 
za živalske iztrebke. 

(4) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik 
ali lastnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in jih odloži v 
smetnjak za komunalne odpadke. 

(5) Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče 
ali zapuščene živali. 

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN 
9. člen

Lastnik ali upravljalec je dolžan odstraniti enostavne objekte (kot so na primer drvarnica, uta, lopa 
in podobno), ki ne služijo več svojemu namenu ali kvarijo videz kraja. 

10. člen
Zaradi varstva zunanjega izgleda naselij in zelenih površin je prepovedano: 
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20 LET Z VAMI !20 LET Z VAMI !

SERVIS IN PRODAJA KOLES
FUJI, SCOTT, BERGAMONT ...
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PREDSEDNIK RS BORUT PAhOR NA SREČANJU PODRUŽNIČNIh šOL NA POLšNIKU
Polšnik je v četrtek, 4. maja 2017 
obiskal predsednik države g. Borut 
Pahor. V našem kraju je potekalo 7. 
srečanje podružničnih šol Polšnik, 

Svibno, Dole pri Litiji, Podkum, Sava, Čemšenik 
in Dobovec in tudi predsednik RS se je odzval 
povabilu naših učencev. Na tovrstnih srečanjih 
je vedno lepo in če svoj obisk napove še predse-
dnik države ... No, 
to pa ni kar tako. 
Goste, šolarje iz 
drugih podružnič-
nih šol, so najprej 
sprejeli naši učen-
ci in jih pogostili z 
domačimi dobrota-
mi, ki so jih spekle 
mame in babice 
naših šolarjev. Na 
delavnicah so iz-
delovali lesene iz-
delke, za katere so 
material prispevali 
Srednja lesarska 
šola iz Ljubljane 
ter Mizarstvo Kos 
iz Polšnika. Nastali so leseni avtomobilčki, leta-
la, kozolci, ptičje hišice in otroci so v izdelovanju 
res uživali. G. Jože Prah iz Zavoda za gozdove 
Slovenije je s svojim bogatim znanjem priskočil 
na pomoč pri izbiri in sajenju dreves. V pričako-
vanju g. predsednika je namreč vsaka šola zasa-
dila svoje drevo v novem polšniškem drevoredu 
in dela tako vse dopoldne ni manjkalo. Ob 10.30 
pa so otroci z vodjo šole, Katarino Juvan, doča-
kali g. Boruta Pahorja. Kot je povedal v svojem 
govoru, je navdušen nad našim lepim krajem, 
poudaril je pomembnost delovanja podružničnih 
šol in videli smo, da je užival v kratkem kultur-
nem programu, ki so ga pripravili naši šolarji in 
otroci iz vrtca. Seveda smo skupaj z njim naredi-
li eno skupinsko fotografijo, ki bo lep spomin na 
nepozaben dogodek. Vendar se naše srečanje s 
predsednikom ni končalo s fotografiranjem, am-
pak z delom, tako kot je v navadi v našem kraju 
ter v predsednikovem kabinetu.  Skupaj z učenci 
je zasadil lipo, osmo drevo v našem drevoredu. 
Drevored, iz katerega razgled sega vse do Tri-
glava, še enega simbola slovenskega naroda. 
Vedno več podružničnih šol se boji za obstanek 
v domačih krajih. Denar ne bi smel biti ključni 
dejavnik pri izobraževanju naših otrok. Vedno 
ponavljamo, da so otroci naše bogastvo, potem 

pa v bistvenih odločitvah pogorimo. Tudi starši 
smo tisti, ki se moramo zavedati, da otroka naj-
več naučimo v zgodnji mladosti in k tej vzgoji 
sodi tudi spoštovanje domačega kraja in sloven-
skih korenin. Podružnične šole dokazujejo, da 
so pomembne, da jih ne more nič nadomesti-
ti, da so ključnega pomena za razvoj in gradnjo 
kvalitete bivanja na podeželju. G. predsednik je 

skozi povabilno pismo začutil, da ga medse 
vabijo preprosti in odprti ljudje, ki razume-
jo pomen vzgoje otrok v domačem kraju. 
In njegov obisk v našem kraju je potrdil, da 
mu ni le za volilne glasove. Slišal je sporo-
čilo učiteljev, videl odprtost ter iskrenost 
otrok in verjamem, da bo s svojim delom 
lahko pripomogel pri odločitvah o ohranja-
nju oz. gradnji podružničnih šol v majhnih 
krajih. Navdušen je bil tudi nad skupno pe-
smijo Življenje je lepo (A. Godec), ki nam 
podaja lepo sporočilo in ji je vredno pri-
sluhniti.  Ob pripravah na ta dogodek, ko 
se je več kot 170 otrok iz majhnih krajev 
srečalo z g. predsednikom, smo se veliko 
naučili. Tako učitelji, kot otroci ter njihovi 
starši in vsi, ki so dodali delček k celoti. 
Vedno je tako, sodelovanje in povezovanje 

nam prinaša zadovoljstvo, da smo naredili nekaj 
dobrega. Nov drevored bo zgled povezovanja in 
nam bo nudil počitek, v katerem se bomo lahko 
naužili novih energij, čistega zraka in lepih raz-

gledov po opravljenem delu v novih projektih, 
ki nam jih bo prineslo življenje. Hvala vam, g. 
Borut Pahor in vsem vašim sodelavcem v pred-
sedniškem kabinetu, za obisk v naši lepi vasici. 
Bilo nam je v veliko čast. Ostanite takšni kot ste. 
Vašim naslednikom podajate nova merila, ki v 

Od junija do septembra vas turistični ponu-
dniki v Litiji, Kamniku, Moravčah, Lukovici 
in Šmartnem pri Litiji ponovno pričakujejo 
s posebnimi doživetji in ugodnostmi – lokalno 
obarvanimi kulinaričnimi specialitetami, uživa-
nju v bogastvu naravnih in kulturnih lepot lokal-
nega območja. 

VABLJENI NA POTEPANJE  
PO OBČINI LITIJA

Na drugem Vikendu odprtih vrat, ki ga v sode-
lovanju z lokalnim koordinatorjem Zavo-
dom za kulturo, mladino in šport organi-
ziramo od petka do nedelje, 16. do 18. 
junija 2017, obiskovalce čakajo športni, 
adrenalinski in konjeniški izzivi. Na ste-
žaj bodo vrata odprle kmečke domačije, 
manjkale ne bodo niti dobrote domačih 
gostiln. 
Na sobotnem Festivalu skupnosti se 
bodo v kulinaričnem stilu predstavila dru-
štva, kmetije in podjetniki iz krajevnih ter 
mestnih skupnosti občine. Sočasno bo 
potekala Poletna muzejska noč, največja 
promocijska akcija slovenskih muzejev in 
galerij. 

Vikendi so zasnovani tako, da lahko obisko-
valci od petka do nedelje (v enem vikendu) 
obiščete več različnih točk, ki so označe-
ne s srčki, in spoznate lokalno območje. 
Ponudba je raznolika in primerna tako za 
starejše kot tudi mlajše. Gre za edinstveno 
izkušnjo, ki je obiskovalci sicer ne bi mogli 

doživeti.
Obiskovalci lahko vse informacije 
o Vikendu odprtih vrat prejmete 
na Turistično informativnem cen-
tru Litija ter na sedežu Razvojnega 
centra Srca Slovenije. Podroben 
program pa si lahko ogledate www.
srce-slovenije.si/turizem/vikendi.
Z dogodki, kot so Vikendi odprtih vrat, 
omogočamo ljudem in ponudnikom v 
lokalnem okolju, da razvijajo svoje de-
javnosti. Posledično se krepi in bogati 
turistična ponudba, dobra promocija, 
ki jo vsi akterji skupaj zagotavljamo, 
pa prinese nove obiskovalce turističnih 
točk tudi v drugih dneh leta. »Naša naj-

večja posebnost je, da ne ločimo turizma od 
podjetništva in drugih dejavnosti, temveč jih 
skupaj z ljudmi povezujemo. V lokalno okolje 

prinašamo pobude, v katerih vidijo priložnosti 
za lasten razvoj. Gre za drugačne, unikatne ide-
je, vezane na ključne sposobnosti območja,« 
poudarja Aleksandra Gradišek, direktorica 
Razvojnega centra Srca Slovenije.

VIKEND ODPRTIh VRAT  
V KAMNIKU

V Kamniku, enem od biserov Srca Slovenije, ki 
v zaledju Ljubljane ponuja pristna kulinarična, 
rokodelska in druga tradicionalna doživetja, bo 
v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in 
kulturo Kamnik letos organiziran prvi letošnji 
Vikend odprtih vrat, ki bo potekal od 9. do 
11. junija 2017. 

DO JESENI ŠE TRIJE VIKENDI 
ODPRTIh VRAT

Do jeseni se bodo zvrstili še trije Vikendi odpr-
tih vrat, in sicer v naslednjih občinah: 
• Moravče – od 28. do 30. julija;
•  Lukovica – od 1. do 3. septembra; 
• Šmartno pri Litiji – od 8. do 10. septembra.
Aktivnosti vikendov odprtih vrat se izvajajo v 
okviru projekta Turizem 2017, ki so ga potrdili 
člani Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Konjeniški klub Litija

Pustolovski park Geoss

Oglarska domačija Brinovec

O B V E S T I L O
Ponovno v Litiji: dokumentarni film Fe-
nomen Bruno Gröning, po sledeh ču-
dodelnega izcelitelja. Film se po svetu 
predvaja že več kot 10 let. Kdor išče 
pomoč, tega filma ne bi smel izpustiti. 
Bruno Gröning je dejal: »Neozdravljivo 
ne obstaja! Sami se prepričajte!« Film 
objektivno poroča o dramatičnih dogod-
kih takratnega časa. Ta film je veliko več 
kot samo dokumentarni pogled nazaj. 
Mnogi gledalci poročajo, kako so med 
gledanjem filma zaznali posebne občut-
ke, mravljince, tok po telesu,…
Več informacij o filmu lahko dobite na in-
ternetni strani: 

www.bruno-groening-film.org,
ali na tel.: 040 757-193

Film se bo predvajal v Art@Caffe,  
Trg Svobode 3, Litija

v  soboto 3.6.2017 od 14:00 do 19:30 
ure z dvema odmoroma.

Vstop prost,  
prosimo za prostovoljne prispevke.

GOSTOVANJE NA DUNAJU, dne 10.5.2017
Leseni rogisti smo se dne, 10. maja 2017 udeležili proslave z naslovom »Marija Terezija in Slovenci« 
na Dunaju. V okviru praznovanj 300. obletnice rojstva Marije Terezije je bila Slovenija prva s svo-
jim programom v naslednjih dneh pa so sledila srečanja z ostalimi narodi bivše monarhije. Letos  
praznujemo tudi 250. letnico od izdanega ukaza za sajenje krompirja na Kranjskem in v zvezi s tem 
je »Društvo za priznanje pražene-
ga krompirja kot samostojne jedi« 
dalo pobudo za sodelovanje na tej 
pomembni proslavi, ki se je odvijala  
v dvorani diplomatske akademije 
pod pokroviteljstvom Veleposlani-
štva Republike Slovenije na Dunaju. 
Poleg visokih gostov iz Avstrije, me-
sta Dunaj, predstavnikov Turističnih 
organizacij, je bil prisoten tudi mini-
ster mag. Dejan Židan. Otvoritev in 
kulturni program smo izvedli »leseni 
rogisti«, ob splošnem navdušenju, 
na kar je sledilo proslavljanje ob po-
strežbi »praženega krompirja«, člani 
društva so ga spražili 2 veliki ponvi, poleg ni manjkalo vrhunske specialitete-krajnske klobase in do-
lenjskega cvička. Seveda ob dogodku tudi ni manjkalo več TV ekip in poročevalcev iz Avstrije in Slo-
venije. Naslednji dan smo si ogledali glavne znamenitosti Dunaja, kot vodič pa se je zelo izkazal župan 
Bleda g. Janez Fajfar ki je velik poznavalec bivše skupne monarhije.
Leseni rogisti smo lahko ponosni, da nastopamo na tako eminentnih dogodkih, tako smo za Božič 
nastopili na Bledu ob prireditvi »Zvon želja«, na Limbarski gori »Po nagelj na Limbarsko goro«, koncer-
tirali v Postojnski jami za posebne goste in nastopili tudi za »Anino zvezdico« skupaj z jesenjsko ko-
njenico. V mislih pa že snujemo dogodke v zvezi praznovanja naše ŽE ! 20. letnice delovanja. Navkljub 
raznim »metanjem polen pod noge« nastopamo naprej, sam pa še vedno, z dletom v roki, izdelujem in 
izboljšujem posamezne primerke lesenih rogov, tudi okrasim jih po motivih slovenske krasilne umet-
nosti, tako, da so za nekatere celo »okičeni«, pa nič zato, pomemben je zvok, ki ga dajejo.
   Tekst in slika: Jože SETNIČAR - Kresnice

ospredje postavljajo preproste, srčne in iskrene 
ljudi. Hvala Katarini Juvan, vodji PŠ Darinke Ribič 
Polšnik, za pogum, delo in organizacijo ter vsem, 
ki ste s svojim znanjem in delom pripomogli, da je 
bil dan popoln. (več na www.polsnik.si). Srčnost 

nas združuje in to vidijo ljudje izven našega kraja. 
Delamo majhne korake po poti, ki nas gradi in bo-
gati. In verjamem, da se ob tem majhnih korakov 
učijo tudi naši otroci. In to nas osrečuje. To pa je 
bistvo življenja, kajne?  Mateja SLADIČ-Vozelj  

Res smo se imeli fajn v soboto
Sobotni (22.4.2017) kulturni večer je bil pa res 
fajn večer! Ljudske pevke in godci so se resnič-
no potrudili. Prepevali so ubrano in skozi njihov 
nastop smo videli, da v svojem delu resnično 
uživajo. V goste so povabili Knapovske punce iz 
Zagorja, s katerimi so skupaj prepevali pred ča-
som na Podkumu in stkali prijateljstvo. Pevke so 
z veseljem sprejele povabilo na Polšnik in nam 
zelo popestrile večer, saj so nas nas z zagorskim 
narečjem in knapovskimi pesmicami popeljale v 
rudarski svet. Naše pevke in godci so za tokratni 
koncert izbrali zabavne in hkrati tudi poučne pe-

smice, ubrano zapeli in zaigrali. Zadovoljna publi-
ka, ki ni varčevala z aplavzom je bila dokaz, da so 
svoje delo res odlično opravili. Program sta, kot že 
nekaj let, povezovala odlična Rozi (Vida Sladič, ki 
je tekst tudi napisala) in Štef (Slavko Kos). Nasme-
jali smo se in uživali v iskreni izvedbi glasbe vseh 
nastopajočih. Vsi nastopajoči so druženje nada-
ljevali v Gostilni Majcen in tako večer nadgradili 
še z druženjem in prepevanjem slovenskih pesmi. 
Gostjam, Knapovskim puncam se zahvaljujemo za 
obisk in nastop v našem kraju in upamo, da se 
kmalu spet snidemo! Mateja SLADIČ-Vozelj  
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KAJ POČNEMO V GLASBENI šOLI LITIJA – šMARTNO NOVICE IZ PLANINSKEGA 
DRUšTVA LITIJA 

9. 4. 2017 je potekala tradicio-
nalna čistilna akcija poti iz Jev-
nice na Janče. Udeležilo se jo je 
14 članov društva. 30 pohodnikov 
sekcije ‚Sokol‘ se je22. 4. 2017 iz 
Senožeč povzpelo na Vremščico. 
Sestopili so do letališča v Diva-

či, kjer se je pol skupine odpeljalo do Mata-
vuna (Škocjanske jame), preostali pa odšli do 
Gradišča (sv. Helena, freske iz 15. Stoletja) 
ter naprej do Škocjana. 22. 4. 2017 so se Ko-
joti (sekcija Sava) podali v neznano. Izlet sta 
organizirala Lado in Janez, ki sta jih peljala 
po Ostrovrharjevi poti, ki pohodnika s pomo-
čjo informativnih tabel popelje skozi zgodo-
vino kraja Podgrad pri Ljubljani. Štartali so v 
Besnici, se povzpeli na Kašeljski hrib nadalje-
vali do ruševin gradu Osterberg in se spustili 
do kamnoloma mlinskih kamnov, od koder so 
zopet krenili v hrib do turistične kmetije Pri La-
zarju, ki je bila njihov končni cilj. Tam so obe-
ležili 25. obletnico delovanja Planinske sekcije 
Sava, se okrepčali, ter se zadovoljni vrnili proti  
domu.

Načrtovani izleti in akcije v maju in juniju 
2017. 
-  13. 5. 2017 – Frata – Mirna Peč – Dobrnič 

(sekcija Sokol)
- 20. 5. 2017 – Kočevska pot (sekcija Sokol) 
-  20. 5. 2017 – Polhograjska Grmada (sekcija 

Sava)
- 27. 5. 2017 – Vrtaška planina (sekcija Sokol)
- 4. 6. 2017 – Goriška Brda (sekcija Sokol)
-  17. 6. 2017 – Dan slovenskih planinskih 

doživetij (sekcija Sokol, družinska sekcija) 
-  24. 6 .2017 – Lučki Dedec, Ojstrica (sekcija 

Sokol)
- 24. 6 .2017 – Porezen (sekcija Sava)

Program je okviren, več informacija o izletih 
pa dobite na društvu in na spletu http://www.
pdrustvo-litija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJAGLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO

V naši glasbe-
ni šoli se vedno kaj dogaja, učenci bolj ali manj 
pridno hodijo k pouku instrumentov, plesa, petja, 
nauka o glasbi, glasbene pripravnice in predšol-
ske glasbene vzgoje. Nekateri učenci so seveda 
bolj nadarjeni in delavni, zato se skupaj s starši 
in svojimi profesorji odločijo za udeležbo na tek-
movanjih. Priprave so zahtevne in dolgotrajne, 
tekmovalni programi zahtevni, veliko je dodatnih 
ur in vaj, konkurenca je huda, ocenjevalne komi-
sije pa stroge. Navkljub zahtevnim pogojem smo 
imeli v šolskem letu 2016/2017 kar 22 udeležb 
na tekmovanjih v domovini in tujini, naši učenci 
pa dosegli zavidljive rezultate in ponovno zapisali 
ime svoje šole na zemljevid uspešnih glasbenih 
šol. Na vse naše tekmovalce smo izjemno pono-
sni, njihove dosežke pa potrjuje tudi impresivna 
statistika: 
šest prvih nagrad, tri prva mesta, ena prva na-
grada z doseženim številom maksimalnih 100 
točk, pet zlatih priznanj, ena zlata plaketa, šti-
ri posebna priznanja za najboljšo izvedbo ob-
veznih skladb in skladb slovenskih avtorjev, 
ena druga nagrada, pet srebrnih priznanj, dve 
srebrni plaketi in eno priznanje za udeležbo.

PODROBNEJŠI REZULTATI:
6. mednarodno tekmovanje za pianiste »Ivan 
Rijavec«, Rogaška Slatina, januar 2017
NEŽA KRANJEC, I. nagrada
EVA LAVRIČ, II. nagrada
Mentorica: Veronika Hauptman

Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za 
nagrado Avsenik, Begunje, januar 2017
PRIMOŽ ADAMLJE, srebrno priznanje
LOVRO PERME, srebrno priznanje
Mentor: Dušan Drobnič

20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 
okolice Ljubljane in Zasavja, februar 2017 
KLAVIRSKI DUO JULIJA FERLAN IN ALJA 
ŠKULJ, 1. a kategorija, zlato priznanje 
Mentorica: Brigita Šuler
KLAVIRSKI DUO ZALA ŽIROVNIK IN JURIJ CVI-
KL, 1. a kategorija, zlato priznanje,
posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe 
slovenskega avtorja
Mentorica: Olena Novosel

JAKOB JERE, trobenta, 1. a kategorija, zlato pri-
znanje, 1. nagrada in
posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne 
skladbe
Mentor: Slavčo Gorgiev, korepetitor: Tilen Bajec
ERIK SETNIČAR, trobenta, 1. c kategorija, zlato 
priznanje, 1. nagrada,
posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne 
skladbe in 
posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe 
slovenskega avtorja
Mentor: Slavčo Gorgiev, korepetitor: Tilen Bajec

46. tekmovanje mladih glasbenikov republike 
Slovenije, Glasbene šole Gorenjske, marec 
2017
KLAVIRSKI DUO JULIJA FERLAN IN ALJA 
ŠKULJ, 1. a kategorija, priznanje 
Mentorica: Brigita Šuler
KLAVIRSKI DUO ZALA ŽIROVNIK IN JURIJ CVI-
KL, 1. a kategorija, srebrna plaketa
Mentorica: Olena Novosel
JAKOB JERE, trobenta, 1. a kategorija, srebrna 
plaketa
Mentor: Slavčo Gorgiev, korepetitor: Tilen Bajec
ERIK SETNIČAR, trobenta, 1. c kategorija, zlata 
plaketa
Mentor: Slavčo Gorgiev, korepetitor: Tilen Bajec

WOODWIND & BRASS, Varaždin, marec 2017
ANJA KRANJEC, flavta A kategorija, I. nagrada
Mentorica: Mira Kranjec, korepetitor: Tilen Bajec
ANDRAŽ KOSEM, klarinet A kategorija, I. na-
grada 
Mentorica: Nadja Drakslar Petrač, korepetitor: 
Tilen Bajec

Zagreb Guitar Festival 2017, marec 2017 
IVAN NIKONOV, III. kategorija, srebrno priznanje
Mentor: Rado Černe

Mednarodno tekmovanje Svirel 2017, marec, 
april 2017 
ANJA KRANJEC, flavta, kategorija A, zlato pri-
znanje, 1. mesto, 100 točk
Mentorica: Mira Kranjec, korepetitor: Tilen Bajec

EVA VOJE, klarinet, kategorija C, srebrno priznanje
Mentorica: Nadja Drakslar Petrač, korepetitor: 
Tilen Bajec

MIRJAM ŠKARJA, flavta, kategorija D, srebrno 
priznanje
Mentorica: Mira Kranjec, korepetitor: Tilen Bajec
Učenke in učenci Glasbene šole Litija – Šmartno 
pa seveda niso nastopali le na tekmovanjih, ve-
liko se jih je predstavilo na številnih tematskih 
in namenskih nastopih temveč so se v svojem 
šolskem okolišu in izven njega. Poleg že tradici-
onalnih koncertov (božično – novoletni koncert, 
družinski nastop, koncert ob slovenskem kultur-
nem prazniku, koncert najmlajših učencev…) smo 
za otroke iz vrtcev in učence osnovnih šol iz obeh 
občin ustanoviteljic pripravili sedem nastopov, 
več nastopov smo izvedli za stanovalce Doma 
Tisje (Litija in Črni Potok), sodelovali pri mnogih 
prireditvah v organizaciji Knjižnice Litija in njene 
enote v Šmartnem pri Litiji, gostili smo zaključni 
koncert regijskega tekmovanja mladih glasbeni-
kov okolice Ljubljane in Zasavja, naše plesalke 
so se udeležile 27. plesne revije zasavskih glas-
benih šol v Zagorju, mladi pianisti so nastopili na 
3. klavirskem srečanju zasavskih glasbenih šol v 
Trbovljah, pevski oddelek naše glasbene šole se 
je predstavil na prireditvi Ipavčevi kulturni dnevi v 
Šentjurju in še bi lahko naštevali…

Po prvomajskih počitnicah nas čaka še nekaj dela 
in nastopov, tako se bodo 10. maja na zaključnem 
koncertu predstavili orkestri in komorne skupine, 
31. maja bomo pripravili koncert naših najboljših 
učencev, v juniju pa bodo nastopili učenci prvih 
razredov. Od 12. do 22. junija bodo učenci instru-
mentov, petja in plesa opravljali letne izpite, vse 
pa vabimo na dan odprtih vrat, ki bo 20. maja 
2017 od 10. do 13. ure.

Janja GALIČIČ,  
ravnateljica Glasbene šole Litija - Šmartno
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Polšničani vas že  
enaindvajsetič vabimo na  

pohod po našem lepem kraju. 

OD CERKVICE DO CERKVICE
se bomo podali v nedeljo, 4. junija. 

PROGRAM smo pripravili v okviru projekta Županovizija 
v sodelovanju z občino Dobrova-Polhov Gradec: Mešani 
pevski zbor Dobrova, Godba Dobrova-Polhov Gradec 
Folklorna skupina Grof Blagaj Polhov Gradec, ANSAM-
BEL BITENC, kvartet pihal Glasbene šole Emil Adamič 
Dobrova ter domači kulturniki Moški pevski zbor Polšnik 
in Ljudske pevke in godci iz Polšnika

Zbor pohodnikov od 8.30 – 9.00 z jutranjo pogostitvi-
jo, sveta maša v naravi na Glinjeku ob 13.00, maševal 
bo g. Miro Šlibar, bolniški duhovnik; zaključna priredi-
tev ob 14.00 pri Lovski koči (pod šotorom). Podrobne 
informacije na www.polsnik.si ali na naši FB strani. 

S sabo prinesite veliko dobre volje, za vse ostalo bomo 
poskrbeli mi!

Nasnidenje prvo nedeljo v juniju na Polšniku!

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIh ŽELJAh
• IZDELAVA POROČNIh PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

• NIZANJE OGRLIC

Zimi v slovo in pomladi v pozdravKLIŠE - KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV

PISMA BRALCEV

POMLADNA PESTROST DOGAJANJA  
NA KLIŠEJU 

Od praznovanja, čistilne akcije pa do mednarodnih projektov. Klub Kliše energično stopa 
v pomlad in načrtuje nove projekte. 
Klub Kliše je s svojim delovanjem pričel že leta 1997, kar pomeni, da smo 8. aprila obeleževali že 
20 let delovanja. Ob tej priložnosti smo praznovali na obnovljeni terasi Klišeja, povabili pa smo 
tudi bivše predsednike in predsednice. 22. aprila smo se spomnili na dan Zemlje. Ta je vsako 
leto bolj in bolj obremenjena in onesnažena. Klišejevci smo se odločili, da v ta namen izvedemo 
čistilno akcijo čiščenja brega reke Save. Akcija je uspela, vseeno pa pozivamo k odgovornim 
in premišljenim ravnanjem z odpadki. Klišejevo delovanje pa ne zajema le lokalnega. Letos je 
namreč koordinator kar dveh mednarodnih projektov. Prvi je mednarodna mladinska izmenjava 
Mixology, ki bo potekala pred, po in med tradicionalnim litijskim glasbenim festivalom F52. Mla-
di iz šestih držav bodo soustvarjali letošnji program, podprli ekipo pri organizaciji, promociji in se 

pri tem ogromno naučili ter seveda zabavali. Obiskovalci fe-
stivala pa bodo na interaktiven način spoznavali priložnosti, 
ki jih ponuja program Erasmus+ Mladi v akciji. V juliju bomo 
izpeljali že tretjo edicijo projekta Let´s learn from each 

other! Level 3. Mladi udeleženci prejšnjih edicij mladinskih izmenjav stopajo na pot mladinskih 
delavcev. Letošnje mednarodno usposabljanje bo tako namenjeno mladim mladinskim delavcem 
iz 11 držav, ki želijo izpiliti svoje mentorske kompetence, veščine vodenja in prijave projektov in 
so motivirani za aktivno delovanje v svojih lokalnih okoljih in mednarodno. Prvi del usposabljanja 
bo potekal v Litiji, drugi del v Mariboru. 8. aprila pa smo skupaj s številnimi lokalnimi organizacija-
mi soustvarjali Dan za spremembe. Na dogodku smo bili tudi del prve ulične akcije društva Lojtra 
v okviru mednarodnega projekta Globalno učenje Agora. Pro-
jekte financira program E+ Mladi v Akciji, katerega nacionalna 
agencija v Sloveniji je Movit.
V maj vstopamo z novo, pomladno energijo. Poleg že tradi-
cionalnega taroka, se bomo Klišejevci družili tudi na Škisovi 
tržnici, ki bo 11. maja na Kardeljevi ploščadi. Načrtujemo tudi motivacijski vikend za aktiviste, 
spomnili se bomo dneva Sonca in poslušali potopisno predavanje. Ne zamudi! Za več informacij 
o projektih spremljaj našo FB in spletno stran.  Za Kliše Danijela SITAR in Tina TRDIN

JAVNA INFRASTRUKTURA NA PRIVAT 
NEPREMIČINAh

Spoštovane občanke in občani!
Vsi se dobro spominjamo zakona o davku na 
nepremičnine. 
Tudi trenutna vladajoča koalicija SMC, SD in 
DESUS ima ponovne apetite po obdavčitvi na-
ših nepremičnin. 
Ustavno sodišče je zakon o davku na nepre-
mičnine razveljavilo, zato mora vlada, če želi 
vpeljati davek na nepremičnine, določene stva-
ri iz področja vrednotenja spremeniti in popra-
viti. Ena od zahtev ustavnega sodišča je tudi 
množično vrednotenje. Zato trenutna vlada že 
pripravlja zakon o množičnem vrednotenju. 
Spoštovane občanke in občani, lastniki nepre-
mičnin kmetijskih, gozdnih, poslovnih, stano-
vanjskih in vseh drugih objektov.
Največji problem, na katerega hočem opozori-
ti so ceste: javne poti, lokalne ceste, državne 
ceste oz. vsa javna infrastruktura od elektro 
omrežja, telefonije, kabelske napeljave, vodo-
vodnega omrežja, transformatorskih postaj, 
anten in ostalega.
Želel bi poudariti, da bo potrebno biti v 
prihajajočih mesecih zelo pozoren, kaj bo 

država z zakonom avtomatično izločila, glede 
obdavčenja nepremičnin in kaj bomo morali 
lastniki sami urediti glede javne infrastrukture. 
Že sedaj lahko na spletu vidite, kaj vsebuje 
vaša nepremičnina in kaj je na vaših parcelah 
javno dobro. Tu seveda nosi veliko breme tudi 
vodstvo občine Litija, saj vemo, da je veliko 
javnih površin še nima urejeno lastništvo. Kljub 
temu, da so javno dobro in da te nepremičnine 
uporabljamo vsi.Vse kar je javno dobro bo po-
trebno urediti novo lastništvo, saj za ceste po 
katerih se vozi lahko vsak ne more lastnik ze-
mljišča plačevati davek na katastrski dohodek, 
nato pa še davek na nepremičnine.
Spoštovane Litijanke in Litijani,
bodite pozorni na spremembe zakona ali pa se 
že prej pozanimajte kaj in kako urediti javno 
dobro na vaši parceli.
Spoštovani, le z urejenimi parcelami in izloče-
nim javnim dobrim boste na koncu imeli rea-
len davek od katasrskega dohodka in davek na 
nepremičnine, takrat, ko bo država uveljavila 
davek na nepremičnine.

Janez BEJA

PONEDELJEK, 5.6.2017, ob 16.uri

šTAFETA KULTURE IN RAJ MLADOSTI
Enajsti rojstni dan Mladinskega centra Litija bomo praznovali v soboto, 27. maja 
2017. Ker vstopamo v najstniška leta, ki so tudi malo uporniška, bo na dvorišču 

Štafeta kulture, ki bo letos tematska štafeta urbane kulture. Klubska scena pripravlja presene-
čenje v obliki visokih in nizkih tonov, sicer pa se nam obeta zanimivo urbano dnevno dogajanje. 
Na praznovanje vabimo vsa društva in organizacije, da se nam pridružijo in s tematsko ustreznim 
programom soustvarjajo praznovanje mladosti. Zvečer pa vas bodo z akustičnim koncertom za-
bavali lokalni glasbeniki, ki vadijo v našem MC Klubu. Rojstni dan bomo v veselem festivalskem 
vzdušju proslavili skupaj s prijatelji. Vabimo vas, da praznujete z nami. 

RAZPIS MC Litija in Kliše-ja ZA SOFINANCIRANJE  
MLADINSKIh PROGRAMOV V LETU 2017 

V sredo, 10.5. je razpisna komisija razpisa za sofinanciranje mladinskih programov v letu 2017 
odpirala prispele prijave. Prispelo je 16 popolnih vlog. Mladi v letošnjem letu načrtujejo zelo raz-
lične projekte in programe. Prednjačijo projekti s področja športa in glasbe, nekaj prijav je bilo 
tudi s področja neformalnega izobraževanja in priprave delavnic za mlade.
Dokončne odgovore z odobrenimi zneski bodo prijavitelji prejeli do konca meseca maja. Vsem 
prijaviteljem želimo uspešno izvajanje prijavljenih projektov. 

Obisk gimnazijcev v MCju
V začetku meseca junija se nam bodo v MCju zopet pridružili dijaki prvih in drugih letnikov  
Gimnazije Litija. V torek 20.6. in v sredo 21.6. za dijake pripravljamo program, ki bo sestavljen 
iz jutranje preventivne delavnice ter dopoldanskih aktivnosti za mlade. V torek bo preventivno 
delavnico vodil policist Andrej Hrup, govorili bodo o alkoholu, drogah in prometu, v sredo pa se 
nam bo pridružila diplomirana psihologinja Sandra Vitez, v spremstvu prostovoljke iz Društva 
UP, ki se bo z mladimi pogovarjala predvsem o pasteh zasvojenosti. V nadaljevanju dopoldneva 
pa se bodo mladi z zaposlenimi in prostovoljci iz MCja in Klišeja pogovarjali o prostovoljstvu, s 
sprehodom po muzeju bodo spoznali zgodovino našega lokalnega okolja in dan zaključili s kvizom 
o državni parlamentarni demokraciji. Da pa zadnji dnevi šole in kviz ne bo preveč naporen bodo 
zmagovalne ekipe domov odnesle sladko nagrado. 

Najava počitniškega športnega programa
Kot vsako leto vas tudi letos vabimo na Športno poletje. Na voljo bo pester program tako za otro-
ke kot mladino. Natančen razpored preverite v spodnjem urniku. Program pripravlja MC Litija s 
partnerjema: Klub litijskih in šmarskih študentov in Društvo prijateljev mladine Litija. Program so-
financira Fundacija za šport. Začnemo zadnji teden junija in vztrajamo do konca poletnih počitnic.
Novost v letošnjem letu so jutranje in skupinske vadbe, ki bodo potekale pod vodstvom Marise 
Mrzel. Obe vadbi potekata na prostem, v primeru slabega vremena v dvorani, obvezne so predho-
dne prijave na 040/933266 ali marisa.m@klise-klub.si 

URA PON TOR SRE ČET PET

8.00–9.00

JUTRANJA VADBA
igrišče na 

Solidarnostni 
ulici – skupnostni 

sadovnjak

JUTRANJA VADBA
Sokolsko igrišče –  
Šmartno pri Litiji

JUTRANJA VADBA
igrišče na Solidarnostni ulici –  

skupnostni sadovnjak

9.00–12.00
TENIS
otroci 
do 15 

let

ŠPORTNI TOREK
NOGOMET/ 
KOŠARKA

otroci do 15 let,  
igrišče Rozmanov 

trg

TENIS
otroci do 15 let KOPALNI IZLET

odhod: 7.15, prihod 15.51

TENIS
otroci do  

15 let

17.00–18.00
TENIS
mladi 

nad 15 
let

NOGOMET/ 
KOŠARKA
mladi nad  

15 let,  
igrišče na 
Dobravi

TENIS
mladi nad 15 let

TENIS
mladi nad 

15 let18.00–19.00

ODBOJKA
mladi nad 

15 let

SKUPINSKA 
VADBA

Sokolsko 
igrišče –  
Šmartno  
pri Litiji

NOGOMET/ 
KOŠARKA

Mladi nad 15 let,  
igrišče na Dobravi

19.00–20.00

SKUPINSKA 
VADBA

igrišče na Soli-
darnostni ulici 
– skupnostni 

sadovnjak

 

20.00–21.00

SKUPINSKA 
VADBA

igrišče na 
Solidarnostni 

ulici – skupnostni 
sadovnjak

  

MLADINSKI CENTER LITIJA



10    MAJ 2017 KULTURA   /  OBVESTILA

6. TAČKOV FESTIVAL – od  
3. do 9. junij 2017 - LITIJA

Veliko se bo dogajalo letos! Obiskal nas bo TAČEK, ki se bo z obiskovalci sprehodil 
po kulturnih ustanovah in se pridružil številnim dogodkom, ki bodo potekali v šestih 
dneh. Poleg dogajanja v Kulturnem centru Litija in v Knjižnici Litija, bo z otroki obiskal še Glasbe-
no šolo Litija in Mestni muzej Litija. Seveda pa ne bo zamudil iger brez meja na pasjem Tačkovem 
igrišču na Savski cesti v Litiji.  Podrobno dogajanje najdete v Tačkovem koledarčku! Predvsem pa 
ste vsi lepo vabljeni na zaključek festivala, ki bo v petek, 9.6., ob 16.30, v parku na Stavbah, kjer 
bo pestro, glasno, poučno in zabavno! 

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tiM-ECKART metodi

Večdnevni Tačkov 
festival

Od 5. do 9. junija bo potekal 6. Tačkov festi-
val. Kulturne ustanove Občine Litija: Knjižnica 
Litija, Kulturni center Litija, Mladinski center 
Litija, Mestni muzej Litija, Glasbena šola Liti-
ja – Šmartno ter Civilna iniciativa Litija bodo 
v več dneh ponudile možnost obiska raznovr-
stnih kulturnih vsebin. Za organiziran obisk v 
dopoldanskem času se je potrebno prijaviti na 
e-naslov: tackov.festival@gmail.com. Nekatere 
vsebine bodo potekale tudi v popoldanskem 
času: Tačke pomagačke v Knjižnici Litija z iz-
vedbo R.E.A.D. programa: oklevajoči bralci 
berejo kužkom. Tudi za individualni obisk teh 
aktivnosti je potrebna prijava. 
Na Tačkovem igrišču bodo v četrtek, 8. junija 
ob 17. uri Igre brez meja. 
V četrtek, 8. junija bo potekal spominski večer 
v Knjižnici Litija, spoznali bomo Naceta Simon-
čiča, kot pesnika, satirika in družbenega  kriti-
ka, v sodelovanju z društvom Tombas. 
V maju se bo zaključil tudi Tačkov natečaj; 
stripovske izdelke pričakujemo do 23. maja. 
Priznanja in nagrade izbranim avtorjem bomo 
podelili v petek, 9. junija popoldan, na zaključ-
ni prireditvi festivala, v parku pred Kulturnim 
centrom Litija. 

Približevanja z dr. Lučko 
Kajfež Bogataj

Pred novo sezono Približevanj, smo na zadnje 
srečanje povabili dr. Lučko Kajfež Bogataj. Re-
dna profesorica na Oddelku za agronomijo, 
vodja centra za agrometeorologijo na Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani je spregovorila o svoji 

poklicni poti. Pravzaprav ni nikoli načrtovala te 
smeri študija, tudi vse ostale funkcije in vloge 
so prišle povsem spontano. V poklicu uživa in 
odločitve ni nikoli obžalovala. Predstavila je 
problem globalnega segrevanja, selitve naro-
dov, ki jih lahko povzroči več letna suša, kot 
se je to zgodilo v 
Siriji.  Vsi se lahko 
nekoč znajdemo 
v podobni situaci-
ji, ljudje se bodo 
zaradi sprememb 
klime množično 
selili. Opozorila je 
na potrebne spre-
membe na podro-
čju kmetijstva, 
nekaterih kultur 
ne bo več možno 
gojiti, zato njen 
center uspešno 
sodeluje z nekaterimi kmetijskimi svetovalci, 
ki nasvete strokovnjakov tudi upoštevajo. Pred-

pisa, ki bi menjave kultur določil, pa trenutno 
nimamo. Obiskovalce, ki so dobro napolnili 
modro sobo Kulturnega centra je tema tako za-
nimala, da so postavili precej vprašanj. Hvala 
vsem obiskovalcem Približevanj, jeseni pa na  
svidenje! 

Bralna majčka za bralno 
značko

Ob zaključku šolskega leta se sklepa tudi pro-
jekt Bralna majčka za bralno značko. Kmalu bo 
znano število sodelujočih mladih bralcev, ki jih 
bo knjižnica s pomočjo donatorjev nagradila z 
igrivimi bralnimi majicami.
Doslej se je odzvalo 12 podpornikov branja: 
gospodarskih družb, podjetij in samostojnih 
podjetnikov, ki verjamejo, da branje prinaša 
srečnejše odraščanje in uspešno življenje. 
Hvala za zaupanje in podporo pri širjenju bral-
ne kulture!

Na pragu 150-letnice  
rojstva skladatelja  

Petra Jereba
V Cerknem se je 1. julija pred 150. leti rodil 
Peter Jereb. Njegovo glasbeno ustvarjanje je 
predvsem v Litiji, kjer je živel in deloval 64 let, 
pustilo pečat pri mnogih društvih in posame-
znikih. Svetla osebnost Petra Jereba, ki je bil 
tudi organist in občinski tajnik, se je dotakni-
la mnogih. Njegove zborovske in orkestralne 
kompozicije so še danes zelo žive in cenjene. 
V litijskem kulturnem centru je bila v aprilu 
slavnostna akademija v njegov spomin, tudi v 
mestnem muzeju so spregovorili o njegovem 
delovanju in dediščini glasbene ustvarjal- 
nosti. 
Da bo spomin na skladatelja trajnejši in še bolj 
občuten, je Občina Litija naročila izdelavo nje-
govega doprsnega kipa. Postavljen bo ob po-
dobi Mire Pregelj na Farbarjevem Turnu, kjer je 
Peter Jereb živel in kjer že ima svojo spominsko 
ploščo. 
Odkritje kipa, delo Anžeta Jurkovška, bo 14. ju-
nija 2017.   AM in AŠ

Vonj po rdečem
Na dan zmage in dan Evrope, smo v Knjižnici 
Litija predstavili tri pesnike, ki so svoje pesmi 
objavili v zbirki Vonj po rdečem. Zbirko je izdalo 
društvo Komunist iz Vinice. Urednik zbirke, Loj-
ze Podobnik je spregovoril o društvu in zbirki, 
Jože Sevljak, Joža Ocepek in Jelka Jantol pa so 
prebrali svoje pesmi. Pripravili so tudi razsta-
vo svojih del, ki bo na ogled do začetka junija.  

V kulturnem programu so sodelovale 4 članice 
KUD Litus. 

KNJIŽNICA LITIJAKULTURNI CENTER LITIJA

Društvo za pomoč živalim,  
svetovanje in učenje,

„TAČKE IN REPKI“
Spodnji hotič 40 a, 1270 Litija

vabilo!
DRUŠTVO TAČKE IN REPKI VAS V SKLOPU TAČKOVEGA FE-
STIVALA VABI, DA SE NAM PRIDRUŽITE 8. JUNIJA 2017 NA 
TAČKOVIh IGRAh BREZ MEJA, S PRIČETKOM OB 17. URI.

IGRE BODO POTEKALE NA TAČKOVEM PASJEM IGRIŠČU,
MED DOMOM RIBIČEV IN TENIS PARKOM AS V LITIJI.

GLAVNI POKROVITELJ IGER JE hUSSE SLOVENIJA.

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo po naši 
e-pošti: tackeinrepki@gmail.com ali pa na številki 

040/978-032.

SE VIDIMO!

Društvo Tačke in Repki

www.husse.si

Razstava »Rože« 
Društvo zasavskih klekljaric Srčevke razstavlja v avli Kulturnega centra! Lepo vabljeni na ogled 
njihovih del iz klekljane čipke. Razstava bo na ogled do konca junija.  

Peter Jereb – 150. obletnica rojstva  
litijske glasbene legende

Letos mineva 150 let od rojstva našega znamenitega skladatelja in zboro-
vodje Petra Jereba (1867 – 1951), ki je pustil izjemen pečat v litijski glasbeni in društveni zgodo-
vini. V počastitev te pomembne obletnice smo v muzeju 4. maja 2017 odprli biografsko razstavo 
o njem, ki jo je pripravila Ana Tori z OŠ Gradec. Poleg številnih podatkov o njegovem življenju 
si lahko obiskovalci preberejo nekaj hudomušnih anekdot iz njegovega razgibanega življenja, 
na ogled pa smo postavili tudi nekaj njegovih osebnih predmetov, kot sta dirigentska palica in 
kovinska intonirka. V kulturnem programu dogodka so sodelovali učenci OŠ Gradec z mentorico 
Bojano Kotar, ki so odigrali nekaj skečev iz skladateljevega življenja. 
Razstava bo odprta do konca meseca junija – vljudno vabljeni k ogledu!

Poletna muzejska noč 2017
Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, pridružujejo 
pa se ji tudi številni drugi zavodi in ustanove, ki izvajajo programe s področja kulturne dediščine, 
umetnosti, kulture, zgodovine. Povezovalni projekt, prilagojen na urbano območje, je bil že od 
začetka zasnovan tako, da predstavlja ustanove in njihove vsebine kot prostore sproščenega pre-
življanja prostega časa. Ideja se je porodila iz poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje 
na privlačen način predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem. Poletna muzejska noč je 
tudi eden najboljših načinov, kako (predvsem lokalno) bogastvo kulturne dediščine približati splo-
šni javnosti in jo ozavestiti o njenem ključnem pomenu v kulturnem življenju kateregakoli naroda.
Letos se bo program Poletne muzejske noči v Mestnem muzeju Litija odvijal 17. junija 2017, od 
18. do 24. ure:
- 18:00 Arheološka delavnica za otroke
-  19:30 VIDRA – naša someščanka (predavanje Marjana Hönigsfeld Adamič – Institut  Lutra)
-  21:30 JEREBOV VEČER – življenje in pomen Petra Jereba (predavanje z glasbenimi intermezzi, za 

katere bo poskrbela Moška vokalna skupina Lipa)
Vstop je prost – vabljeni na prijetno druženje v Mestni muzej Litija!

URADNI ČAS OGLEDOV:
ponedeljek in sreda: 10h –12h in 17h -19h; sobota: 10h -12h

Informacije in najave skupin: 
gsm: 031/689-160 ali e-pošta: mestnimuzej@zkms-litija.si

PROGRAM NA TAČKOVEM FESTIVALU 5.6. - 9.6.2017
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PROSLAVA NA  
JAVORSKEMU PILU

Dne 27. aprila 2017 ob 11. uri je bila na Javor-
skemu Pilu tradicionalna proslava ob dnevu 
upora proti okupatorju, 76 letnici ustanovitve 
OF slovenskega naroda ter prazniku dela 1. 
maja. Proslavo sta organizirala ZB za vrednote 
NOB Litija Šmartno in OO SD Litija Šmartno.
Zaradi slabega vremena je tokrat potekala pri 
lovskem domu Gabrovka.

Proslave se je udeležilo večje število občanov 
iz občine Litije, Šmartnega pri Litiji, proslave 
pa se je udeležil tudi župan občine Litija Franci 
Rokavec.
Pozdravni govor je imel predsednik združenja 
borcev za ohranjanje vrednot NOB tov. Miro 
KAPLJA, slavnostni govornik pa je bil Milan 
GORJANC, član predsedstva ZZB NOB Slove-
nije, ki je na široko opisal razvoj osvobodilne 
fronte na Slovenskem. 
Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustano-
vljena »Protiimperialistična fronta, ki se je po 
nemškem napadu na Sovjetsko zvezo preime-
novala v Osvobodilno fronto Slovenskega naro-
da. Nastala je deset dni za tem, ko je jugoslo-
vanska vojska v Beogradu podpisala vdajo in 
dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije. Slovenija 
je bila v času NOB razdeljena na borce, ki so 

se borili proti okupatorju in domače izdajalce, 
ki so sodelovali z okupatorjerm. In takšna raz-
dvojenost je tudi v današnjem času, kar lahko 
vidimo tudi o prisotnosti na proslavah.
Spoštovani občani in občanke, živimo v času, 
ko bo delavski razred moral stopiti skupaj in 
začeti odločen boj za delavske pravice, kajti 
danes sodobni kapitalisti že izborjene delavske 

pravice zmanjšujejo ali jih 
celo ukinjajo. Žal mnogi 
delavci danes kljub temu, 
da so zaposleni s svojo 
plačo živijo v revščini in 
svojo usodo delijo z mno-
gimi upokojenci. Po osa-
moosvojitvi so predstav-
niki nove demokratične 
oblasti razprodali in uničili 
težko industrijo, gradbena 
podjetja, tekstilno indu-
strijo, lesno industrijo in 
prehrambeno industrijo, 
razprodali blagovne znam-
ke, delavce pa spravili na 
SPIZ oziroma zavode za 
zaposlovanje. Takšno je 
stanje po 76. letih ustano-
vitve Osvobodilne fronte 

Slovenskega naroda. Kot vidimo danes Slove-
nija ni več samostojna, pač pa dela po dikta-
tu Evropske Unije. Če jih ne izpolnjuje pa smo 
denarno kaznovani, kazni pa niso majhne saj 
gredo v milijone evrov.
Proslavo je spremljal bogat kulturni program, 
v katerem so sodelovali Zasavski rogisti, pevci 
MPZ »Miha Vahen« iz Jevnice, učenci osnovne 
šole Gabrovka. Ob tem spominskem srečanju 
pa je delegacija položila venec pred spomeni-
kom na Javorskem Pilu, ki nas spominja na pa-
dle borce »Cankarjeve brigade kateri so padli 
pod streli domobrancev
Program prireditve je povezoval Zlatko ZAVRL.
Po končanem uradnem delu proslave pa je po-
tekalo krajše tovariško srečanje, kajti v dana-
šnjem času je druženja vse premalo.

Ciril GOLOUH

GASILSKA MLADINA PGD GABROVKA 
PONOVNO POMETLA S KONKURENCO!

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB LITIJA - ŠMARTNO

V A B I L O
Člane društva upokojencev 
Litija vljudno vabimo na pri-

reditve in dogodke v »TEDNU UPOKOJEN-
CEV«, ki ga letos organiziramo v času od 
29. maja do 3. junija.
V ponedeljek 29.5.2017 – Srečanje predsedni-
kov društev upokojencev občin Litija in Šmart-
no.
V torek 30.05.2017 – Celodnevno srečanje 
ustvarjalcev Slovenije,
V sredo 31.05.2017 – Društveno kegljanje, 
(ženske, moški), in ob 19.30 Koncert Citrar-
skega orkestra, »Srebrne strune« v Kulturnem 
centru Litija, 
V četrtek 1.06.2017 – Delovna akcija od 9. do 
12 ure v Društvu upokojencev
V petek 2.06.2017 – Dopoldne športno sreča-
nje ZPZ, popoldan, družabno srečanje s sreče-
lovom pri Ribiškem domu, ob 15. uri.
V soboto 3.06.2017 – Stojnice z unikatnimi 
izdelki pred Mestnim muzejem od 10. do 12. 
ure, sprehod Po poti čolnarjev, pohod na Stre-
šni vrh - Ponoviče
Preko celega tedna: obiski bolnih članov.
Podrobnejša obvestila bodo objavljena na ogla-
sni deski in spletni strani društva.
Člane društva in druge občane? vabimo, da 
se udeležijo prireditev in dogodkov »Tedna 
upokojencev«, saj bo vsak kdo našel kaj za-
nimivega zase.

Irena KRAMAR, predsednica društva

Bralna značka
Projekt Bralna značka za odrasle je redkost, če 
imamo v mislih le populacijo ljudi, ki so člani 
društev upokojencev v Sloveniji.
Vodeno branje v društvu ima za sabo že prvo 
petletko in še kakšno leto zraven. 
V tem času so veliko prebrali in se srečali z av-
torji, ki so bili aktualni, saj je mentorica Milena 
Dimec poiskala zanimive knjižne izdaje. Niso 
pozabili na domače avtorje iz pereteklosti in 
sedanjosti ter v goste povabili mlado pisatelji-
co, Sabino Štrubelj.
V letu 2016 so se za pokušino priključili Knjižni-
ci Litija in njihovemu Srčnemu bralcu. Na se-
znamu so bili slovenski avtorji. V letu 2017 so 
se člani odločili za branje germanskih avtorjev 
prav tako v okviru Srčnega bralca pri Knjižnici 
Litija.
Nabor je bil izjemen, nekateri so zopet, po dol-
gem času, vzeli v roke Goetheja in na dušek 
prebrali Kradljivko knjig, Parfum ali pa knjigo, 
ki so jo za nagrado dobili za letošnje branje, 
Leon in Louise. 
Prijeten zaključek so srčnim bralcem pripravili 
v knjižnici s prevajalko Tino Mahkoto in mla-
dimi litijskimi ustvarjalci iz skupine Karte na 
mizo ter s podarjeno knjigo. Kaj lepšega si lah-
ko knjigoljubci zaželijo v čarobno noči knjige.
Na ekskurzijo se bodo, skupaj s pohodniki, pod 
vodstvom Ive Slabe člani podali v belo Župan-
čičevo krajino v juniju, ko bo njegov svet sijal v 
popolni poznopomladanski lepoti.

Milena DIMEC

Tradicionalno 
srečanje invalidov

Vabimo vas na tradicionalno srečanje invali-
dov Občin Litija in Šmartno pri Litiji v soboto, 
24.6.2017 ob 13. uri pri Ribiškem domu v 
Litiji.

Srečanje je namenjeno vsem invalidom, njiho-
vim partnerjem ter spremljevalcem. 

Za hrano, pijačo in živo glasbo bo poskrbljeno, 
sladke dobrote in dobro voljo je zaželeno, da 
prinesite s seboj.

Med srečanjem bo potekal bogat srečelov.

Prispevek na udeleženca je 8 € za člane, za nji-
hove spremljevalce pa 10 €. V ceno je všteta 
hrana (ribe ali mešano na žaru) s prvo pijačo. 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da se pri-
javite in plačate prispevek v društveni pi-
sarni do 21.6.2017.

Prireditev bo v vsakem vremenu.

Območno tekmovanje  
v balinanju

6. maja se je ženska in moška ekipa udeležila 
območnega tekmovanja v balinanju v Sodraži-
ci. Ženska ekipa v sestavi Ana Mohar, Veronika 
Groznik, Darinka Krafogel in Marija Molka je 
zasedla odlično 2. mesto.  Uspešna je bila tudi 
moška ekipa v sestavi Branko Brinovec, Rajko 
Groznik, Franc Mešič, Lado Obolnar in Ludvik 
Obolnar, ki je prav tako osvojila 2. mesto.

Plavanje in vodena vadba 
Vadba še vedno poteka v bazenu v Šmartnem 
vsako sredo, od 16. do 17. ure. 

Letovanje
Za letovanje v Biogradu od 2.9. – 9.9. 2017 
imamo še nekaj prostih mest. Prijave s plači-
lom akontacije sprejemamo v društveni pisarni 
do zasedbe mest.

MDI Litija-Šmartno, so.p.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Na sončno soboto, 22.4.2017, 
je v organizaciji PGD Polšnik na 

Polšniku in njegovi okolici potekalo občinsko 
tekmovanje v gasilski orientaciji. Naše društvo 
se ga je udeležilo s kar 12 ekipami s po 3 člani, 
10 mentorji in 5 sodniki, kar je na tekmovanju 
pomenilo petino vseh sodelujočih. To našemu 
društvu pomeni ponos, da lahko s tako veliko 
mladimi sodelujemo in tudi posežemo po do-
brih rezultatih. 

Najprej so se vse ekipe po časovnici udeležile 
gasilskih spretnostih na igrišču POŠ Polšnik. 
Naši mladi gasilci so bili nekateri bolj, nekateri 
nekoliko manj sproščeni pred štartom, saj so 
vsaj nekateri imeli v mislih željo po ponovitvi 
lanskih rezultatov. Nekateri so bili zelo ner-
vozni, predvsem naši najmlajši, saj se jih je 
kar nekaj tekmovanja udeležilo prvič in so se 
poskušali čim bolje odrezati na tekmovališču. 
Enim ekipam je to zelo dobro 
uspelo, predvsem že tistim 
uveljavljenim, ostali pa so pri-
dobili prepotrebne izkušnje 
za naprej. V nadaljevanju, po 
opravljenim vajam na igrišču 
so se ekipe postopoma od-
pravile na štart teka, kjer so 
s karto in kompasom odtava-
le v neznano. Vendar so po 
zelo hitro vračale na cilj ena 
za drugo in s progo po večini 
niso imele težav. Posledično 
so bila pričakovanja zelo viso-
ka. V čakanju na rezultate so 
se najmlajši in nekoliko starej-
ši sproščali na igrišču, drugi, 

nekoliko starejši pa so umirjeno čakali v senci 
pod šotorom. 
Sledil je postroj tekmovalcev in sodnikov ter 
tako težko pričakovana razglasitev rezultatov in 
ponovna nestrpnost naših tekmovalcev. Naše 
ekipe so dosegle neverjetne rezultate. V vseh 
petih kategorijah, v katerih so naše ekipe so-
delovale (pionirji, pionirke, mladinci, mladinci in 
pripravniki) so dosegle 1. mesto in tako pometli 
s konkurenco. Tudi ostale ekipe so se zelo do-

bro odrezale, vendar 
je nekoliko zmanj-
kalo za zmagovalni 
oder. Dosegle so 4., 
6., 7., 10., 11., 15. in 
19. mesto v posa-
meznih kategorijah. 
Predvsem pa nas ve-
seli število mladih in 
zagnanih gasilcev, ki 
nam dajejo upanje, 
da se za prihodnost 
gasilstva v Gabrovki 
ni potrebno bati. 

Ob vsem tem bi se radi zahvalili staršem, ki nam 
zaupajo svoje otroke na vajah, seveda pa tudi 
vsem mentorjem, ki pomagate, da izpeljemo 
vse vaje in tudi tekmovanja tako uspešno. Sedaj 
(druga polovica maja) sledi regijsko tekmovanje 
v občinski orientaciji, ki se ga bo naše društvo 
udeležilo z vsemi prvouvrščenimi ekipami in tek-
movanje v gasilsko-športnih disciplinah, za kar 
že pridno vadimo. Na pomoč!  Martin GRACAR

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

Obisk škocjanskih jam 6.5.2017
Bila je majska sobota, dne 6.5.2017, ko smo se člani planinske sekcije DU odpeljali na Primorsko, 
proti Divači. Odločili smo se, da si bomo ogledali Škocjanske jame. Spremljevalka je bila Ivanka 
Kofol. Tokrat smo opazovali in se čudili mogočnosti narave v podzemnem svetu. Narava je kot 
največji arhitekt sveta na koščku Slovenije imenovanem kras, pustila enkratne čudovite vzorce 
površinskega in podzemnega sveta, ki so bili zaradi svoje izjemne lepote, velikosti in raznolikosti 
vpisani v Unesco-v seznam svetovne kulturne in naravne dediščine že leta 1986. Škocjanske 
jame so edinstveni naravni pojav dela reke Reke. Splet Škocjanskih jam je sestavljen iz številnih 
jam in rovov, udornic, naravnih mostov in ponorov ter čudovitih kapnikov. Reka Reka prav tu izgi-
ne v kraško podzemlje in se zopet pojavi na površju v izvirih ob Tržaškem zalivu.

Pred vhodom v jamo nas je čakala vodička in nas popeljala skozi rov. Prehodili smo Tiho jamo 
in prišli do ogromnega kanjona v šumeči jami in poslušali bučanje in šumenje Reke. Dobro je 
poskrbljeno za varnost obiskovalcev. Zadovoljni smo prišli iz rova. Prehodili smo še učno pot po 
površju na jamo.
Že nekoliko utrujeni smo se odpeljali do gostišča v Pivki, kjer smo potešili lakoto in žejo. Nazdravili 
smo trem našim pohodnikom , ki so praznovali rojstni dan. Nato pa smo se odpeljali do Rakovega 
Škocjana. Sprehodili smo se in si ogledali nekaj naravnih znamenitosti ob reki Rak – kanjone in 
naravne mostove. Polni lepih in zanimivih vtisov smo se dobre volje vrnili domov. 

Zapisala: Nuša ROZMAN, foto Milan AMON
NAPOVEDNIK:

Od 26.5.2017 Teden upokojencev
27.5.2017 Pevski zbori upokojencev na Geoss-u
31.52017 Citrarski koncert »Srebrne strune« v KC
10.6.2017 Župančičeva pot-Vinica
11.6.2017 Velikolaška kulturna pot 
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PETA DOBRODELNA KONJENICA  
ZA ANINO ZVEZDICO

Organizatorji KD Jese-
nje Geoss in idejni vod-
ja te konjenice Irena 
Setničar so letos orga-
nizirali že 5. konjenico 
v dobrodelne namene 
za projekt »Anina zvez-
dica«. Kot se za takšen 
dogodek spodobi, so 
najprej pripravili kraj-
ši kulturni program z 
unikatnimi rogisti iz 
Kresnic pod vodstvom 
Jožeta Setničarja, mla-
do citrarko Jernejo 
Vejnovič, ki je zaigrala 
himno konjenice - du-

hovno pesem »Srce Slovenije« ter člani country line dance skupine KK Pik. Po slavnostnih govorih 
predsednika društva Jožeta Koviča se mu je z zahvalo za dobrodelno gesto pridružila podžupanja 
občine Litija Lijana Lovše. Za njo pa je vse prisotne nagovorila še predstavnica Anine zvezdice, 
prostovoljka Mateja Švetak, ker je bila »prva zvezdica« Ana Lukner tisti dan v Ameriki. 

Zatem so se konjeniki, med katerimi so bili v središču pozornosti trije tekmovalci znanega resnič-
nostnega televizijskega showa »Kmetija nov začetek«: Lara Goršek Kos iz Jesenj (Kmetija 2014), 

Franc Vozel-Trocki iz Trbovelj (Kmetija 2015) ter 
Vid Gostenčnik iz Mislinje na Koroškem (Kmetija 
2016), pripravili na start približno 20 km dolge 
poti. Tako je več kot šestdeset jahačev in šti-
ri vprege krenilo skozi Vače do vasice Kržišče. 
Spustili so se 
do kmetije Bol-
tija, kjer se prav 
tako ukvarjajo 
s konji, zato so 
jih z veseljem 
pogostili. Sledil 
je še en spust 

po Zasavju do zapuščene gra-
ščine Ponoviče v bližini Litije. 
Grad, ki danes žalostno pro-
pada, je bil z grajskim parkom 
nekoč med najlepšimi v tem 
delu Evrope, njegove lepote 
pa so omenjene tudi v zname-
niti Slavi vojvodine Kranjske. 
V pravljičnem ambientu so 
si konjeniki privoščili malico, 
nato pa so jo po drugi malo 
krajši poti, skozi vasice Sava 
in Podbukovje, po gozdni poti 
mahnili nazaj do Geossa. Tam 
jih je željno pričakoval glasbe-
ni gost Toni Tuhinski, ki je pri-
sotne zabaval pozno v noč. In 
tako je Anina zvezdica že petič 
zasvetila na nebu pri ljubiteljih 
konj, ki v srcu dobro mislimo 
in verjamemo v boljše čase.

GIMNAZIJA LITIJA

Gimnazijci smo tudi letos so-
delovali v projektu časnika 
Dnevnik, Obrazi prihodnosti, 
ki prav nam – mladim omo-

goča, da podrobneje spoznamo novinarski po-
klic, raziskujemo in razpravljamo o aktualnih 
temah. Tokrat smo se kot najštevilčnejša eki-
pa, ki je sodelovala v tem projektu, spopadli s 
temo ambicioznost in karierizem, ki je za nas 
zelo pomembna, saj se bomo morali kmalu od-
ločiti, kako bomo nadaljevali svoje izobraževa-
nje in kakšne cilje si bomo zastavili.
Ker je tema zelo široka, smo se morali pri pi-
sanju omejiti. Rdeča nit našega pisanja je bilo 
dejstvo, da mnogo mladih ne vidi prihodnosti 
na domačih tleh, naša neambicioznost je pod-
prta še s stereotipi o lenobi, razvajenosti in ne-
motiviranosti. Našteto 
in razmere na trgu dela 
vplivajo na pojav bega 
možganov.
Prvi korak do uspeha je 
poslovna ideja, drugi, 
težji korak pa je ure-
sničitev te ideje. Kljub 
vsem problemom so 
med nami posamezniki, 
ki so pripravljeni tvega-
ti. Anja Remškar, Kaja 
Pistotnik, Zala Urbani-
ja, Nina Knez in Tinka-
ra Meke so se o tem 
prepričale v intervjuju 
z mladim podjetnikom 
Renejem Vozljem, ki je 
razvil idejo o lastni pi-
vovarni in jo zdaj posto-
poma uresničuje.
Z Ano Strniša sva razmišljali o vzrokih bega 
možganov. Pisali sva o tem, da mladi ne odha-
jajo v tujino le zaradi želje po boljši službi, saj 
marsikdo zapusti Slovenijo zaradi izobraževa-
nja na tujih univerzah.
Razmišljanje mladih o izbiri poklicne poti sta s 
spletno anketo raziskovali Neja Zimič in Gaja 
Starc. Anketa je pokazala, da so mladi vztrajni, 
pri doseganju svojih ciljev ne bi obupali kljub 
neuspehom, a so vseeno zaskrbljeni zaradi po-
manjkanja delovnih mest, nižjih plač in pritiska 
družine. 

Članek o milenijcih so napisale Nina Zimič, Ana 
Dimic in Eva Mlinar. Jerneja Logaj je razmišljala 
o pomanjkanju sanj in ambicij, Matija Sirk pa je 
opozoril na to, da so sanjske službe, ki obljubljajo 
hiter in velik zaslužek, lahko zgolj lažnive sanje.
Za zaključek še enega uspešnega leta projekta 
Obrazi prihodnosti smo se v torek, 25. 4. 2017, 
v Lutkovnem gledališču Ljubljana udeležili pri-
reditve s podelitvijo priznanj. Sledil je sprejem 
pri predsedniku države, Borutu Pahorju, kate-
remu smo lahko zastavili različna vprašanja. 
Vzdušje se je kmalu razživelo, dijaki so govorili 
in spraševali o naših pravicah, prihodnosti dr-
žave in razmerah v svetu. Veliko je bilo govora 
o slabostih v šolstvu in naših pogledih na iz-
obraževanje. Dogajanje se je zaključilo s sku-
pnim fotografiranjem s predsednikom.

Sodelovanje v tem projektu nam bo zagotovo 
ostalo v spominu, saj smo imeli priložnost spo-
znati, da novinarsko delo ni lahko, kar marsikoga 
ni navdušilo, a taka izkušnja ima veliko vrednost 
prav zato, ker smo lahko spoznali realno stran 
poklica. Del prostega časa smo morali nameniti 
raziskovanju, posvetovanju in najpomembneje - 
sodelovanju z ostalimi. Pri pisanju smo se morali 
zavedati, da za vsem stoji cela mreža ljudi, v ka-
teri vsak opravlja svojo vlogo, a tako kot veriga 
členov ne morejo delovati eden brez drugega.

Tinkara PERME

NE MEČ‘MO hRANE STRAN!
Kar je preveč, je pa le preveč, so menili učenci OŠ Gabrovka-Dole in POŠ Dole pri Litiji, ko so 
slišali podatek, da vsak Slovenec na leto zavrže 73 kg hrane. Pod okriljem ZDUS-a, projektne 
skupine Mostovi, Ekologov brez meja in ob podpori Ministrstva za okolje in prostor je v petek, 
21. aprila 2017, v Gabrovki in na Dolah potekala delavnica za učence 3., 4. in 5. razreda. Glavni 

namen je bil pri mladi gene-
raciji vzbuditi zanimanje 
in ozaveščanje o pomenu 
hrane in posledično znižati 
završke v gospodinjstvih. 
ZDUS se je skupaj s par-
tnerjem Ekologi brez meja 
lotil medgeneracijske de-
lavnice za mlajše od sta-
rejših. Zelo ganljiva je bila 
pripoved ga. Justine Mak, 
ki je z obujanjem spominov 
na čas, ko je bila kot deklet-
ce izgnano v Nemčijo, ki se 
je dotaknila otroške lakote. 
Tudi o povojnih časih, ko 
hrane ni bilo na pretek, ko 
jo je mama spomnila, da 

naj otroci ne pojedo preveč kruha. Kaj pa danes? Medgeneracijsko posredovanje izgubljenih in 
pozabljenih praks varčne uporabe živil se je učencev zelo dotaknilo. Sledila je delavnica uporabe 
pire krompirja, ki je ostal od prejšnjega dne, v svalke. Izjemno navdušenje, pripravljenost za delo 
je presenetilo prisotne 
izvajalke in gostji iz 
Društva Ekologi brez 
meja ga. Katjo Sreš 
in fotografinjo ga. 
Mašo Kores, da o 
naju z gospo Makovo 
niti ne omenim.
Zahvala velja vodstvu 
šole, razredničarkam, 
ki so nam omogačili, 
da smo delavnici lah-
ko uspešno izvedli. 
Pogledali smo si tudi 
kratek film o zavrže-
nih jagodah, pa se 
podučili o pravilnem 
shranjevanju v hladil-
niku, o rokih uporabe, 
pravilnem odmerjanju obrokov, načrtovanju tedenskega jedilnika, nakupovalnem listku in zmer-
nem nakupovanju.
Domov sem odšla z vprašanjem, kje pa se pri zavržkih hrane zatakne. Otroci s svojo pristnostjo 
izrazijo veliko, marsikaj povedo, večina jih prihaja iz ruralnega okolja, kjer vsaj del hrane pride-
lajo sami. Poznajo tudi konzerviranje, sušenje, poznajo rastline iz narave, mnoge starejše jedi.  
Je morda krivda na nas odraslih? Jožica VRTAČNIK, izvajalka delavnice

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy Flexfix Sistem, letnik 2010, diesel motor, 
1686 ccm, 81 kW (110 KM), svetlo modra kovinska barva, cena 6.580 eur; Opel Astra 
Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2013, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW (110 KM), 
rdeča barva, cena 8.600 eur; Opel Meriva 1.3 CDTI Enjoy, letnik 2014, diesel motor, 
1598 ccm, 70 kW (95 KM), bela barva, cena 9.280 eur; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL VECTRA KARAVAN Elegance 1.9 CDTI
Letnik: 2005, teh. pregled: 06/2017, prev. 255145 
km, temno modra kov. barva, diesel motor, 1910 ccm, 
88 kW (120 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

2.380,00 EUR

ENAULT MEGANE Grandtour 1.6 16V GT LINE
Letnik: 2011, teh. preg. 01/2019, prev. 113700 
km, črna kov. barva, bencinski motor, 1598 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

7.990,00 EUR
CHEVROLET LACETTI WAGON 2.0 TCDI Elite 
Letnik: 2009, teh. preg. 07/2017, prev. 167677 km, 
bordo rdeča kov. barva, diesel motor, 1991 ccm, 
89 kW (121 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.990,00 EUR

DAEWOO LANOS 1.5 SE Letnik: 1998, 
prev. 177400 km, vijolična kovin ska bar-
va, bencinski motor, 1498 ccm, 63 kW 
(86 KM), ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA.

450,00 EUR

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI 
Enjoy Start Stop  Letnik: 2015, teh. preg. 04/2019, 
prev. 110292 km, črna kov. barva, diesel motor, 1598 
ccm, 81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.) KLIMA.

10.700,00 EUR
OPEL MERIVA 1.4 TURBO Enjoy Letnik: 
2014, teh. preg. 10/2018, prev. SAMO 13503 km, 
srebrna kov. barva, bencinski motor, 1364 ccm, 
88 kW (120 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

10.400,00 EUR

Mateja Švetak in Anže Uča-
kar, predstavnika iz Anine 
zvezdice, sta povedala, da 
jim trenutno pomaga več 
kot 150 prostovoljcev, ki se 
zberejo, ko dostavijo hrano v 
petih zbirnih centrih: Ljublja-
ni, Kamniku, Zagorju, Murski 
Soboti in Kranju. Hrana je v 
glavnem z daljšim rokom upo-
rabe, včasih dobijo tudi igra-
če in higienske pripomočke 
ter čistila. Socialno ogrožene 
družine, katerih število žal 
narašča, se lahko prijavijo k 
njim po elektronski pošti, ali 
pa prostovoljci sami izvedo 
za njih, ter jim priskočijo na 
pomoč. Pred kratkim se je 
zaključila velika akcija OMV, 
kjer so stranke na bencinskih 
črpalkah točke od goriva lah-
ko darovali za Anino zvezdico. 
S tem so nabrali za osemde-
set palet hrane, tako da so 
lahko obdarovali družine za 
Velikonočne praznike in priž-
gali žarek upanja tudi v njiho-
vih lačnih očeh.

Tekst in foto: Irena KRNC
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www.gostilnakovac.si
MALICE

“KOLIKOR
LAHKO POJEŠ”
juha, enolončnica, 
solata in ostale jedi 

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le ljube skrbne mame,
nihče nam ne more vrniti.

V SPOMIN
25. maja bo minilo tri leta, odkar nas je zapustila naša mami, 

mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

IVANKA JERINA
roj. Južnič
iz Ribč 10.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi,
jo ohranjate v lepem spominu, 

ji prižigate sveče, prinašate cvetje  
in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Ni te več na pragu,
ni te več v hiši,
nihče več tvoj glas ne sliši,
da zaman te čakamo ne moremo dojeti,
a spomin nate daje nam moč,
da brez tebe učimo se živeti.
  (S. Gregorčič)

V SPOMIN
Letos mineva 10 let odkar si odšla naša draga

ANICA TORI
1948 – 2007

Hvala vsem, ki se jo spominjate 
in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Toplina popoldneva je začutila
še zadnji tvoj smehljaj,
ki vsakega popelje v raj.
Postal si zvezda na nebu, ki večno žari,
kot bi želel reči: »saj v vaših srcih še naprej živim.«

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega očija in moža

DARKA BOŽJAKA
29.10.1971 – 5.3.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali 
ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prineseno cvetje 
in sveče. Prav posebno se zahvaljujemo patronažni službi Litija sestri 
Aleksandri Ostrež,  KSP Litija, g. župniku za opravljen obred, pevcem, 
Petru in Simoni Svetič, Božjak Slavku, Božjak Frenku, Iziju, Milanu, Eriki 
za prelep govor, vsem sorodnikom, prijateljem in podjetju Vodgrad.
Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, pa 
ste nam v teh težkih trenutkih nesebično pomagali in stali ob strani.

Žalujoči: žena Marjanca, hči Nika in sin Rok

Odšla si, draga mama.
Zdaj lahko brez bolečin bosa 
tekaš po cvetočih livadah.

ZAHVALA
Mirno je zaspala naša zlata mama

STANISLAVA Albina MEDVED 
roj. Frank

6.5.1930 – 11.4.2017

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, nam 
izrekli sožalje in nas tolažili. Iskrena hvala Miji in Lavri za nesebično 
pomoč pri negi. Hvala Joži Ocepek za poslovilne besede, pevcem in 
trobentaču za zaigrano Tišino. Hvala stanovalcem Prvomajske ulice 4, 
Predilnici Litija in Knjižnici Litija za darovano cvetje in vso podporo.

Za vedno boš ostala v naših srcih, draga mama,  
nona in pranona.

Vsi tvoji

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.

ZAHVALA
Zemeljsko pot je sklenila in odšla med zvezde draga mama  

in stara mama

FRAnčišKA DAmJAn
8.8.1936 – 3.5.2017

roj. Kokovica

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za vse 
obujene lepe spomine, izrečena sožalja in spremstvo na zadnji poti. 
Dragim sosedom hvala za oporo v težkih trenutkih, pevcem in gospodu 
župniku za lep obred. Hvala gospodarju časa za vsak trenutek, ki ga 
smo ga z drago mamo delili na tej zemlji.

Vsi njeni

ZAHVALA
ob smrti naše drage mami, mame, sestre in tašče

ANE BOLEK
1928 – 2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in  
sosedom za izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo 
se tudi Predilnici Litija in Društvu upokojencev za darovano cvetje in 
izrečena sožalja.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Večno boš z nami v naših srcih!

       
Žalujoči: Renata in Tatjana z družinama

RDEČI KRIŽ - OBMOČNO ZDRUŽENJE LITIJA

POČITNICE NA DEBELEM RTIČU
V Mladinsko zdravilišče in 

letovišče Rdečega križa Slovenije je na 
preživljanje prvomajskih šolskih počitnic 
prispelo 232 otrok. Brezplačno počitniko-
vanje jim je Rdeči križ Slovenije omogočil 
iz sredstev vseslovenske dobrodelne akcije 
Peljimo jih na morje, sredstev Fundacije 

za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij in Dobrodelnega koncerta RKS.
Strokovne službe MZL RKS Debeli rtič so 
za otroke na tedenskem preživljanju poči-
tnic od 27.4. do 2.5.2017 pripravile pester 
animacijski program, ki spodbuja nova 
spoznanja, smeh in sprostitev, številne 

delavnice in različne športne igre. Otroci so 
spoznali tudi bližnjo okolico, večeri so bili 
popestreni s plesom, kino predstavami ter 
različnimi družabnimi dogodki Predloge za 
letovanje je prispevala Osnovna šola Litija, 
Podružnica s prilagojenim programom.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA PP 
V letošnjem letu smo organizirali že 17. 
tekmovanje iz znanja prve pomoči 
za učence višjih razredov. V ponedeljek 
3.4.2017 so učenci po OŠ izpolnjevali teste 
iz prve pomoči in zgodovine RK, praktični 
del območnega tekmovanja o dejavnosti 
Rdečega križa ter nudenju prve pomoči po-
škodovanemu ob nesreči za učence višjih 
razredov osnovne šole na območju občine 
Litija in Občine Šmartna pri Litiji pa je bilo 
5.4.2017 v avli občine Litija. Te oblike uspo-

sabljanja in preverjanja usposobljenosti za 
nudenje prve pomoči ob nesreči so se ude-
ležili učenci iz Osnovne šole Šmartno pri 
Litiji, Osnovne šole Gabrovka, Podružnične 
šole Dole pri Litiji in Osnovne šole Gradec.
Prvo mesto je dosegla ekipa POŠ Dole pri 
Litiji, ki se se uvrstili tudi na regijsko pre-
verjanje v Zagorju. 

Največ točk je dosegla BRINA BRINOVEC 
iz POŠ Dole pri Litiji skupaj 335 točk.

Poleg glavne nagrade najboljši osnovni šoli 
in najboljšemu tekmovalcu, vsako leto po-
vabimo vse učence, ki so se udeležili tek-
movanja, na nagradni izlet na morje, na 
ogled državnega poreverjanja ekip PP na 
Debeli rtič.
 

Danica SVERŠINA, sekretarka
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KADETINJE ŽENSKEGA ROKOMETNEGA 
DRUšTVA LITIJA DRUGE NA  

MEDNARODNEM TURNIRJU V KOPRU

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA

Ekipa kadetinj ŽRD Litija se je na velikonočni vikend udeležila mednarodnega velikonočnega ro-
kometnega turnirja v Kopru, Koper Handball cup. Poleg zabave in druženja, kar je glavni namen 
udeležbe na turnirjih, so dekleta pokazale kaj vse znajo in zasluženo osvojile pokal in medalje za 
osvojeno drugo mesto na turnirju v kategoriji deklet letnik 2000.

V kategoriji deklet 2000 
je bilo prijavljenih 6 ekip. 
Vse ekipe so odigrale 5 
tekem, v dvorani OŠ Ko-
per in v dvorani na Škofi-
jah. Prvo tekmo so naša 
dekleta, pod vodstvom 
trenerke Tanje Oder, od-
igrale že v petek in sicer 
proti ekipi ŽRK Branik. 
Po 30 minutah, kolikor 
je trajala tekma (2 x 15 
min) so bile od naspro-
tnic boljše le za gol (13 : 
12). Igra na drugi tekmi, 
v soboto opoldan, proti 
ekipi iz Nemčije, Bezirk 
Ostbayern, je bila že 
boljša. Vrstnice iz Nem-

čije so premagale za 8 golov (15 :7). Glede na rezultate tekem ostalih ekip, je bila sobotna po-
poldanska tekma proti ekipi ŽRK celjske mesnine ena od odločilnih za prva tri mesta na turnirju. 
Dekleta so zbrano odigrale tekmo in zmagale za 2 gola (14:12). Nedeljski tekmi je naša ekipa 
odigrala v dvorani na Škofijah. Po dveh tekmovalnih dneh sta bili le naša ekipa in ekipa deklet 
iz Srbije neporaženi, zato je nedeljska tekma med ŽRD Litija in RK Singidunum (Srbija) odločala 
o zmagovalcu turnirja. Žal se našim puncam ni izšlo, priznati so morale premoč nasprotnicam, 
tekmo so izgubile z rezultatom 13:16. Zadnjo tekmo na turnirju so naša dekleta odigrale proti 
ekipi ŽURD Koper in jih suvereno premagale za tri zadetek (19.16). Končni vrstni red v kategoriji 
deklet letnik 2000 je bil:

1. RK Sinfidunim (Srbija)
2. ŽRD Litija (Slo)
3. ŽRK Celjske mesnine (Slo)
4. ŽURD Koper (Slo)
5. ŽRK Branik (Slo)
6. Bezirk Ostbayern (Nemčija)

Lepo izkušnjo na dobro organiziranem turnirju si bodo dekleta zapomnila za dolgo. Poleg uživanja 
na rokometnih igriščih je organizator poskrbel tudi za druženje izven igrišč.

ŠPORTNO DRUŠTVO SAVA

SREČANJE šTIRIh DEŽEL OB NOGOMETNEM  
TURNIRJU IN KRESU

Tudi letos se je Turnir ŠTIRIh DEŽEL s kre-
sovanjem na Savi odvijal v lepem vremenu 
v znamenju velikega obiska in izjemnega 
vzdušja.
Člani ŠD Sava smo se tudi letos potrudili in pri-
pravili že tradicionalno veliko pred prvomajsko 
druženje dežel SAVE, LEŠ, PONOVIČ IN SPO-
DNJEGA LOGA. Posebej moramo pohvaliti mlaj-
še člane društva, ki so se tudi letos zelo izkazali 
in izdatno pomagali pri organizaciji, še posebej 
dan prej, ko je bilo potrebno vse pripraviti, kajti 
ravno dan prej se je čez igrišče prelivala mogoč-
na reka Sava dva dobra metra v višino. 
Nogometni prestižni četveroboj dežel se je 
po lanski zmagi dežele Spodnjeloške letos končal z zmago osrednje dežele Savske, ki se je 
morala v finalu krvavo spopasti z lanskim prvakom. Tretje mesto si je s trdim garanjem prigarala 
Dežela Ponoviška, lestvico pa so, kljub odlični igri in zmagi proti Ložanom s fantastičnim zadet-

kom junaka te tekme Nika Vozlja zaključili 
nogobrcači dežele Leške. V streljanju pena-
lov je sodelovalo 26 strelk in strelcev in prav 
vse je ugnal Tadej Vozel, ki praktično ne zna 
zgrešiti mreže, le za gol razlike pa sta mu za 
ovratnik dihala Gregor Mohar in Jan Renko.
Po športno zaključenem večeru smo uživali 
ob zvokih glasbe in veselem rajanju otrok ob 
mogočnem Savskem kresu, ki je razsvetlil vse 
štiri dežele in naznanil Praznik dela 1. Maj. 
Iskrena zahvala v imenu ŠD Sava vsem 
članom društva za pomoč in PGD Sava za 
sodelovanje. 
 Boris DOBLEKAR, tajnik ŠD Sava

NOGOMETNI KLUB JEVNICA
NK Jevnica so konec meseca 
Aprila zopet prizadele poplave, 
ki niso prizanesle igriščem in 
ostali infrastrukturi. Kljub hi-

tremu posredovanju naših ljudi, ki so dvignili 
mreže je visoka voda naredila veliko škode. 
Najbolj so poškodovani stebri in zaščitne ogra-
je. Na igriščih pa so se pojavili izprani prostori, 
ki jih bo potrebno zasuti z novim materialom, 
tako, da je škode za več tisoč €. Že nekaj dni 
po poplavah so člani UO organizirali delovno 
akcijo. Z skupnimi močmi so začasno postavili 
stebre in ograjo na svoje mesto, temeljito po-
pravilo pa nas čaka v poletnem premoru. Tudi 

igrišča smo začasno zakrpali in usposobili za 
igranje.
Članska selekcija je kljub nekaterim dobrim 
predstavam še vedno na nevarnem mestu iz-
pada. Sedaj prihajajo na vrsto tekme z nepo-
srednimi tekmeci in te je potrebno zmagati.
Mlajše selekcije zelo uspešno tekmujejo v svo-
jih starostnih skupinah, pridobljeno znanje s 
treningov uspešno uporabljajo v tekmah in se 
tudi z gostovanj vračajo z zmagami.
Za vsa dogajanje v športnem parku so obve-
stila na krajevnih oglasnih tablah v Jevnici in 
okolici. za NK Jevnica

Marjan Medved - Medo

KARATE KLUB KENSEI

2. MEDNARODNI POKAL MESTA KOPER 2017
V nedeljo, 9. aprila 2017, je v Kopru potekal 2. Pokal mesta Koper v Tradi-
cionalnem karateju, ki ga je organiziral KK Tora s pomočjo Slovenske zveze 

tradicionalnega karateja (SZTK) in s podporo Mestne občine Koper. 

MANCA šEPETAVC IZ LITIJE (SPODNJI hOTIČ)  
JE NOVA MISS šPORTA SLOVENIJE 

2. Pokal mesta Koper je nadaljeval tradicijo 
združevanja različnih karate organizacij, saj so 
na dogodku, pod enotnimi pravili tradicionalne-
ga karateja, nastopili predstavniki skoraj vseh 
najpomembnejših karate zvez v SLO in širše, 
in sicer ITKF, SKIF, JKA, WKF in Fudokan. Tako 
se je tekmovanja udeležilo preko 330 tekmo-
valcev iz štirih držav (SLO, IT, BiH in HR), ki so 
nastopili u okviru posameznih klubov ali zvez. 
Tekmovalci so nastopili v disciplinah kata posa-
mično in ekipno, borbah ter disciplini Fuku-Go, 
kjer se nastopa tako v katah kot borbah.

Nastopili pa so tudi naši tekmovalci iz KK Ken-
sei in osvojili naslednja odličja:
-  Dominik Sladič 1. mesto kata in 3. mesto 

borba (kihon ippon kumite),

-  Matic Šifrer 1. mesto borba (jiyu ippon 
kumite),

-  Gian Povše 2. mesto kata, 3. mesto ekipno 
kata, 3. mesto borba (ko go kumite),

-  Zala Žirovnik 2. mesto borba (kihon ippon 
kumite),

- Zidar Tjaž 3. mesto kata,
- Boštjan Zore 3. mesto kata,
-  Tilen šifrer 3. mesto borba (kihon ippon 

kumite),
-  Nina Požun 3. mesto borba (jiyu ippon 

kumite).
Tekmovali pa so tudi: 
Brovš Jaša, Logar Si-
mona, Rok Požun, Ši-
frer Damjan, Sladič 
Jernej, Zore Tristan. 
Tekmovalci KK Ken-
sei so si tako pribo-
rili 10 mesto od 24 
klubov ali zvez. Na 
tekmi so tudi sodili 
kar štirje sodniki iz 
našega kluba: Gora-
zd Praprotnik, Matic 
Logar, Lovro Mandelj 
in Toni Povše.

Vsem tekmovalcem čestitamo, prav tako orga-
nizatorjem za uspešno izpeljano tekmo.

KK Kensei

OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI

OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA 
LITIJA NA TRAVI (OLMN LITIJA)

Proti koncu meseca marca se je začel spomla-
danski del OLMN Litija na travi v sezoni 2016/ 
2017. Odigranih je bilo pet krogov spomladan-
skega dela. Tekmovanje bo v vseh ligah do kon-
ca negotovo, saj so ekipe z vrha razpredelnice, 
kakor tudi začelja, zelo izenačene. Prav tako bo 
zanimivo spremljati srečanja za prvaka OLMN 
Litija na travi ter tudi borbo za obstanek.  
Večina teh ekip ima lepo urejene športne 
objekte (brunarice, balinišča, košarkaška igri-
šča, igrišča za odbojko na mivki….) okoli nogo-
metnega terena, ki združujejo ljudi ob rekre-
aciji. Pohvaliti je potrebno prizadevnost vodij 
moštev kakor tudi celotna športna društva za 
organizacijo, usklajevanja terminov srečanj ter 
komunikacijo z vodjo tekmovanja. Prav vodja 
OLMN Litija na travi g. Matjaž Aškerc ima naj-
več zaslug za transparentnost tekmovanja, ki 
je to ligo s svojimi sodelavci in vodjami ekip 
dvignil še na kakovostnejšo raven. Vodja tek-
movanja OLMN Litija na travi pred vsakim 
tekmovalnim obdobjem organizira sestanek 
z vsemi sodelujočimi ekipami. Skupaj soobli-

kujejo ligo in vsako leto tudi izberejo organi-
zatorja tradicionalnega zaključnega turnirja. 
Letos bo ta dogodek organiziran v Športnem 
parku Komun v Veliki Štangi konec junija.  
Najbolj veseli dejstvo, da se v tekmovanje po-
leg že uveljavljenih igralcev vključujejo tudi 
mlajši akterji ter dekleta v vseh občinah, kjer 
liga poteka (Litija, Šmartno pri Litiji, Ljubljana 
in Ivančna gorica). To je še dokaz več, da je 
liga zelo transparentna, kvalitetna in omogoča 
vsem udeležencem veliko športnega užitka, re-
kreacije ter zdrave tekmovalnosti.
Na koncu pa je potrebno pohvaliti še administra-
torja uradne spletne strani OLMN Litija, g. Aleša 
Vozlja iz ŠD Polšnik, za vsakokratno nadgradnjo 
in ažuriranje spletne strani (www.OLMN.si).  
Vabimo Vas, da vsi navijači ter simpatizerji ekip 
kakor tudi vsi ljubitelji okroglega usnja, spre-
mljate dogajanja na socialnih omrežjih, spletni 
strani oziroma si srečanja tudi ogledate.
Športni pozdrav! 

za OLMN Litija na travi, Mito KOS

Enaindvajset letna atletinja Manca Šepe-
tavc iz Litije (Spodnji hotič) je nova MISS 
športa Slovenije.

Podelitev je potekala na 15. prireditvi MISS 
športa Slovenije v Linhartovi dvorani Cankarje-
vega doma.
Rjavolasa atletinja je prepričala tako šest član-
sko žirijo, tako kot tudi organizatorje ter podje-
tje Profil ki je testiralo splošno razgle-
danost in komunikativnost finalistk.
21-letna rjavolaska ni atraktivna le zara-
di svojega videza, temveč tudi izjemnih 
športnih dosežkih v discplini tek na  
100 m z ovirami. Po letu, ki ga je zazna-
movala poškodba, se vrača na tekmo-
vališča z novim zagonom, ki ji ga je prav 
gotovo dal tudi nov naziv.
za atletiko se je prvič srečala na osnov-
no šolskem krosu, kjer po končanem 
teku do nje pristopil atletski trener, ki 
jo je takrat povabil na trening. Trenin-
gi so ji bili všeč in zdaj atletiko trenira 
že 14 let. Manca je skromno dekle, o 
njenem atletskem potencijalu govo-

rijo njeni rezultati- je večkratna državna pr-
vakinja, dosegla je številne državne rekorde, 
bila atletinja leta, na svetovnem prvenstvu se 
je uvrstila na 11. mesto na evropskem na 12. 
Njen letošnji cilj je priti v finale in odteči oseb-
ni rekord na evropskem mlajšem članskem 
prvenstvu. Atletika še naprej ostaja njena  
prioriteta.
Prav njena samozavest pa je bila verjetno ena 
od ključnih lastnosti, ki so v Cankarjevem 
domu prepričale žirijo.
Njene karizme ni mogoče prezreti. Nikoli ji ni 
teško pokazati svojih občutkov, smeha, veselja, 
zadovoljstva. Na prireditvi je resnično uživala 
bila je to kar je in je prav stem prepričala žirijo.
Svoje leto kot MISS bo izkoristila tako, da bo 
poskušala biti čim bolj aktivna. Sledila svojim 
ciljem.
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Izžrebanci križanke iz meseca aprila 2017 bodo prejeli  
pizzo ReSTavRacije Mona LiSa. Nagrajenci bodo 
prejeli bon za pizzo v Tiskarni ACO, Litija.

1. ivica Kos, Prvomajska 4, Litija
2. Romana Repovž, Polšnik 26a
3. ani Prosenc, cKS 9, Litija

Težje besede:  aaLTonen, BLaSToM, eMin, iSoS, 
ČASAR, LADAN, EZDRA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.6.2017 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli knjigo 
LITIJA včeraj, danes, jutri avtorja Ivana Godca. Nagra
jenci bodo prejeli knjigo v Tiskarni ACO, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 198nePReMičnine
PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid-
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).  
Informacije: GSM: 031 630 931

PRODAM stanovanjsko hišo in 2 ha zemlje ob hiši,  
17 km iz Litije v vasi Zglavnica 5, 1272 Polšnik. Informa-
cije: Erjavec, GSM: 041 856 261 in Nesta d.o.o.,  
Tel.: 01 898 11 56, GSM: 041 733 669.

PODARITE odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pridem 
z veseljem, jih odpeljem in 
ohranim.  030 996 225

STAR mizarski ponk, voziček 
lojtrnik manjši, cizo, kreden-
co, omare, skrinje in ostale 
stare predmete kupim.
 031 878 351 

PRODAM skoraj nerabljen 
Atlas sveta za OŠ in SŠ. Inf.: 
 041 954 766

PRODAM zeleno avto tabli-
co L-vožnja s spremljeval-
cem.  041 954 766

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip-
ce, slike, nakit, kovance, 
knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več.

 051 740 430

MALI OGLASI

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 5800 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

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

PRODAMO 
IN  

DOSTAVIMO 
MLADE  
KOKOŠI  

NESNICE,  
redno  

cepljene.
Kmetija Šraj. 

Tel.: 031 751 675

PGD GABROVKA

ODLIČEN ZAČETEK TEKMOVALNE SEZONE  
ZA PGD GABROVKA

V soboto, 4. 3. 2017 smo v PGD Gabrovka v sode-
lovanju z GZ Litija otvorili tekmovalno sezono za 
naše mlade gasilce. Organizirali smo namreč Ob-
činsko tekmovanje v gasilskem kvizu. Tekmova-
nja se je iz cele GZ Litija udeležilo 37 ekip v treh 
starostnih ekipah. Naše društvo so zastopale tri 
ekipe: dve ekipi mladink in ena ekipa pionirk. Tek-
movalci so se med seboj pomerili tako v znanju 
kot tudi v gasilskih veščinah. Vzdušje je bilo, kot 
vedno na tekmovanjih gasilske mladine, napeto 
in razigrano. Otroci so po opravljenem tekmoval-
nem delu nestrpno čakali na rezultate, zavedajoč 
se, da se najboljše ekipe uvrstijo na regijsko tek-
movanje. Ekipe PGD Gabrovka so si s svojo bor-
benostjo, znanjem in veščinami priborile odlične 
končne uvrstitve. Ekipa pionirk je le za las zaosta-

la za zmagovalnim odrom, uvrstile so se namreč 
na 4. mesto, ekipi mladink pa sta dosegli odlično 
6. in 3. mesto. Tretjeuvrščena ekipa mladink si 
je tako zaslužila nastop na regijskem tekmovaju.
V soboto, 11.3.2017 je V Šmartnem pri Litiji 
potekal 16. regijski kviz gasilske mladine regije 
Ljubljana III. Na to tekmovanje se je po odlični 
predstavi in doseženem 3. mestu na občinskem 
kvizu, ki je potekal 4. marca 2017 v Gabrovki, 
uvrstila tudi ekipa mladincev v postavi Rosana 
Resnik, Lana Bajc in Marija Femc. Po uvodnem 
pozdravu, nagovoru in navodil predsednika MK 
regije Ljubljana III Dušana Pavlija in vodjo tek-
movanja Simona Dremlja so se ekipe razporedile 
glede na kategorije in odšle po posameznih disci-
plinah. Nekateri so odšli na pisni – teoretični del, 
gasilska znanja od pet proti nič in na praktični del 
(vezanje vozlov in gasilska spretnost. Naša ekipa 
mladincev je začela s praktičnim delom, ki ga je 
opravila z odliko ter se z optimizmom podala na 
za njih nekoliko težji del, gasilska znanja od pet 

proti nič. Na tem delu so se občutki po opravlje-
nem delu nekoliko spremenili, saj so tako kot na 
občinskem kvizu imeli kar nekaj težav z ugotavlja-
njem pravilnih gesel in odgovorov. Pa vendar so 
z nestrpnostjo pričakovale rezultate tekmovanja. 
In nestrpnost je bila upravičena. Ponovno, kot že 
tolikokrat v zadnjih nekaj letih so posegle po naj-
višjih mestih, tokrat so za las ujele 2. mesto, ki 
je prinašalo uvrstitev na državno tekmovanje, ki 
je za to ekipo že tretje v dobrem polletju. Ekipi 
čestitamo, prav tako pa tudi organizatorju, ki je 
odlično izpeljal tekmovanje. 
V soboto, 1. aprila 2017 je sledil za našo ekipo 
tako težko pričakovan 16. državni kviz gasilske 
mladine, ki je prav tako potekalo ob odlični or-
ganizaciji GZ Šmartno v Šmartnem pri Litiji. Kot 

že rečeno, se je z odlič-
no predstavo na občin-
skem, kot v nadaljevanju 
tudi na regijskem kvizu 
z 2. mestom na to tek-
movanje uvrstila tudi 
ekipa mladincev PGD 
Gabrovka. Polne znanja, 
spretnosti in razmišlja-
nja so odšle naše mlade 
gasilke po čim boljši re-
zultat oz. po čim več do-
brih izkušenj za naprej. 
Najprej so se podale na 
teoretični del, ki jim je 

za razliko od regijskega tekmovanja povzročal 
nekoliko manj težav in so bile nekoliko bolj uspe-
šne. Nato so sledila gasilska znanja od pet proti 
nič, ki pa jim je povzročil kar nekaj težav in so 
posledično nazadovala nekaj mest. To smo vede-
li v naprej, saj smo lahko rezultate ob vnašanju 
sodnikov spremljali v živo. Posledično so dekleta 
tik pred praktičnim delom vedele, da morajo za 
res odličen rezultat postoriti veliko ter doseči zelo 
hitre čase. Vendar so storile manjše napake tudi 
na praktičnem delu, kar jim je posledično odne-
slo zelo dobro uvrstitev. Na koncu so kljub napa-
kam osvojile solidno 18. mesto od 38 ekip in bile 
kljub napakam zadovoljne. Prvi cikel mladinskih 
tekmovanj je sedaj končan, v nadaljevanju pa 
konec meseca aprila sledi Občinsko tekmovanje 
v gasiski orientaciji, kateremu pa že posvečamo 
popoldneve na gasilskih vajah.
 

Martin GRACAR
in Klara HOSTNIK

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

PRODAJA in SERVIS skuterjev SYM

PRODAJNI HIT!

www.avto-bencic.si

AVTO BENČIČ JEVNICA
Jevnica 72, 1281 Kresnice

GSM: 041 77 66 33 



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

Tel.: 01 896 32 41 Tel.: 01 896 32 49
KGZ LITIJA z.o.o.

TC Agromarket Litija in PC Dom market Šmartno
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-17.00
DEL. ČAS: PON.-PET.: 7.00-19.30

SOBOTA: 7.00-17.00

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli v 

trgovinah KGZ Litija!

SEMENSKE VREČKE
*»Semenarna Ljubljana«
*»VMS« in »L'ortolano«

   *»Ekološko seme Amarant«

VRTNARSKI PROGRAM
* akcijske cene zemlje, šote in komposta

* pestra izbira orodja in delovnih pripomočkov
* širok izbor zaščitnih sredstev za rastline

SADIKE ZELENJAVE in CVETJA
* kvalitetne sadike, ugodne cene

* dnevna dobava sadik
* spomladanske akcije 

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!

AKCIJA ŽIVILSKIH TRGOVIN!

Kvaliteta in UGODNE CENE!
Biokill 500 ml

3,29 €

ARIEL WH&C 2,6 kg 
6,99 €

Lenor 930 ml 
1,99 €

Sir EDAMEC (kg) 
4,69 €

L. čaj SOLA 1,5 L
0,75 €

Čevapčiči Zʹdežele 480 g
2,39 €

ZLATI hlebec 1 kg
1,99 €

OGLJE lesno 3 kg 
2,29 €

FINISH 56 tbl
6,90 €

BAT. Duracell 4/1
2,90 €

Zala Harmony 1,5 L
0,59 €

Humin 70 L 8,90 €

AGROMARKET LITIJA in DOM MARKET ŠMARTNO STA V SPOMLADANSKEM ČASU OB SOBOTAH ODPRTA DO 17. URE!
(del ponudbe velja v vseh živilskih trgovinah KGZ Litija; akcija velja do razprodaje zalog)

Cement Lafarge 
2,32 €

Folija TENOSPIN 750 
77,69 €* MODUL. BLOK

0,46 € KUTINA in YARA

AKCIJA SIPOREKSA

UGODNE CENE – KOLIČINSKI POPUSTI!
Vrečka Gardeno 0,59 € Vrečka BIG pack 1,39 €

Rokavice 0,89 €

GRADBENI MATERIALBALIRNA FOLIJA UMETNO GNOJILO

* cena za paletni odjem in polno boniteto članov KGZ Litija

Pomladni meseci sodijo med najbolj plesne mesece, še posebno s tek-
movalnega stališča. Tekmovali smo na pokalnem turnirju v hip hopu, ki 
je tokrat potekal v Mariboru. Pokalni turnirji so vstopnica za junijsko dr-

žavno prvenstvo in domači plesalci so odlično zastopali barve litijskega društva. Otroška mala 
skupina Mini me (plešejo Vita, Inka, 
Ema, Tia, Jaka in Jaša) je osvojila 8. 
mesto, članska skupina Swipe (Maša, 
Lana, Tajda, Manja, Žana, Aljaž in Žan) 
pa si je priplesala 4. mesto. Dvojice 
so plesale v vseh kategorijah: pri otro-
cih Maks in Lejla, ki sta se uvrstila 
na 17. mesto, pri mladincih Maša in 
Anja, ki sta bili osemnajsti ter pri čla-
nih Manja in Žana, ki sta si priplesali 
12. mesto. V solističnih kategorijah 
so nastopili Jaša (7.), Jaka (14.), Tia 
(22.), Tea (39.), Anja (46.) in Veneja 
(27.). Pred vsemi tekmovalci, tako tistimi, ki tekmujejo v hip hopu, kot tudi tistimi, ki plešejo 
street ali jazz, je še zadnji pokalni turnir, od 24. do 30. junija pa vabljeni k ogledu Državnega 
prvenstva, ki bo v ljubljanski Hali Tivoli! Še pred tem pa se odpravljamo na Evropsko prven-

stvo v jazzu, ki bo v Pragi (Češka) ter na Evropsko 
prvenstvo v hip hopu v Walbrzych (Poljska). Naše 
najljubše trenutke s tekmovanj, ki jih ujamemo na 
fotografije ali video posnetke si lahko ogledate na 
facebooku NLP Litija.
Poleg tega so se člani našega društva s kar pet-
najstimi plesnimi točkami predstavili na Plesnem 
bazarju, ki je 21. aprila potekal v litijskem kultur-
nem centru. Prireditev si je ogledala tudi strokov-
na spremljevalka JSKD, ki je sestavila program za 
regijsko revijo plesnih skupin. Tako je naša skupi-
na Cici iz Kresnic s točko Rime ponovno nastopila 
na domačem odru, skupina Pop pa s točko Barve v 
ljubljanskih Španskih borcih.
Tekmovali pa smo tudi na Šolskem plesnem festi-

valu, kjer plesalci zastopajo svoje šole. Poteka v okviru šolskih športnih tekmovanj in že sed-
mo leto zapored smo združili moči s POŠ Vače. Tekmovanje je tokrat potekalo v Žirovnici. V 
mlajši kategoriji (4.-6. razred) si je Anja priplesala odlično 4. mesto, Nika N. je bila 31., Neja 
in Sara sta si razdelili 47. mesto, Nika H. pa 
se je uvrstila na 61. mesto. V starejši katego-
riji (7.-9. razred) je Klara osvojila 12. mesto, 
Maša 29., Neža pa je bila 32.
Prav vsem plesalcem čestitamo za odlične 
dosežke, tako na prireditvenih, kot tudi na 
tekmovalnih odrih! Vse, ki bi si želeli ogledati 
nastop NLP-jevcev, pa vabimo na zaključno 
prireditev, ki bo v nedeljo, 11. junija 2017 
ob 18. uri v Športni dvorani Litija! Kot vsako 
leto, bomo tudi letošnjo pomlad sklenili s pri-
reditvijo pred domačim občinstvom, na kateri 
se bodo predstavile vse plesne skupine dru-
štva. Vstop je prost, vljudno vabljeni!

PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP


