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Iz urednIštva ...
Čeprav se zdi, da v teh mesecih dopustov 
vsak oddide na svoj željeni kotiček prelepih 
gora ali morja, pa si žal vsak ne more pri-
voščiti dopusta v taki obliki. Zato dostikrat 
slišimo, da so kratki dopusti dostikrat bolj 
koristni od tistih, ki trajajo več tednov. Je 
to le izgovor ali dejstvo? Prav je in moramo 
si vzeti čas za oddih, ne glede na finančne 
zmožnosti. Tudi v naši občini se najdejo 
različne ponudbe društev in organizacij, ki 
omogočajo cenejše poletne tabore, delav-
nice, prireditve, izlete in dogodke skozi vse 
poletje. Ponudba je pestra, le poiskati in 
odločiti se je treba. Želimo vam, da čimlep-
še preživete poletne počitnice in kot vsako 
leto, se občani za zaključek dopustovanja 
srečamo še na festivalu Slovo poletju.

Urednik
Sašo Jovanovič

Prispevke pošljite do 08.08.2017  
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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Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo 
iz občine Litija organizira vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. 

(Nadaljevanje na 2. strani)

ZAHVALA
Vsem občankam in občanom, ki ste sodelovali pri izvedbi letošnjih prireditev ob desetem ob-
činskem prazniku, bodisi v okviru krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, javnih zavodov in 

javnih podjetji ali kot člani društev, 
klubov ali pa kot posamezniki-, se 
želim zahvaliti za ves vložen trud 
in delo. Brez vašega prizadevne-
ga sodelovanja nam ne bi uspelo 
izpeljati vseh prireditev tako zgle-
dno in odmevno. Hvala tudi mojim 
sodelavcem, ki ste bili aktivno 
vključeni v organizacijo priredi-
tev. Veseli me ugotovitev, da smo 
praznovali skupaj, da nas praznik 
združuje in povezuje ter da se ka-

kovost tradicionalnih prireditev (Tačkov festival, Litijski tek, Festival skupnost) iz leta v leto 
zvišuje. V okviru dogajanja ob občinskem prazniku, smo letos še posebno pozornost posvetili 
150 - letnici rojstva skladatelja Petra Jereba, ki je Slovencem pustil trajen kulturni pečat, saj 
njegovo glasbeno zapuščino ohranjajo številni pevski sestavi. V Litiji je bil dolgoletni organist 
in občinski tajnik zato je Občina Litija tudi omogočila postavitev njegovega doprsnega kipa na 
Farbarjevem Turnu. Na tem mestu se moram iskreno zahvaliti skladateljevim sorodnikom za 
vzorno sodelovanje pri tem projektu.
Naj na koncu še enkrat izrečem vsem ustanovam in vsakemu posamezniku posebej, iskreno 
zahvalo za sodelovanje ob desetem občinskem prazniku Občine Litija. Zagotovo to daje izje-
men pomen pri nadaljnjem razvoju naše lokalne skupnosti, medsebojni povezanosti in sodelo-
vanju občank in občanov v Srcu Slovenije.  Franci ROKaVec, Župan Občine Litija 

100 LET ALOJZIJE LUŠINA
V začetku meseca junija je v Domu Tisje 
praznovala 100 let naša občanka alojzija Lu-
šina. Jubilantka je živela v Gabrovki, kjer jo 
domačini poznajo kot dobro kuharico, ker je 
vrsto let kuhala v kuhinji tamkajšnje osnovne 

šole. Živ ljenje 
ji ni prizana-
šalo, saj je 
kmalu izgubila 
moža in ostala 
sama s sinom. 
Pa vendar je 
ostala optimi-
stična in ve-
dno našla pri-
jazno besedo 
za vsakogar, ki 
ga je srečala. 
Praznovanju 
v domu Tisje  
se je pridružila 
tu di podžupa-
nja Občine Li - 

tija, Lijana Lovše in ji zaželela še vrsto zdra-
vih in veselih trenutkov, da bi bila tudi v pri-
hodnje pozitivna in nasmejana, kot do sedaj.

TRADIcIoNALNA PRIREDITEV

oGLaRSKa DeŽeLa 2017
na Dolah pri Litiji

PONEDELJEK, 14. 8. 2017 ob 16.00 slavnostni prižig oglarske kope
od TORKA, 15. 8. 2017 do SOBOTE, 19. 8. 2017 večerno druženje ob oglarski kopi

SOBOTA, 19. 8. 2017 od 15.00 dalje dan Oglarske dežele.

Doživetja Oglarske dežele: predstavitev na stojnicah, druženje ob kopi, animacija za otroke, turistični 
prijatelji Oglarske dežele od blizu in daleč. Okusi Oglarske dežele: kulinarično tekmovanje v pripravi 
najboljše „oglarske mal`ce“ z uporabo žara z ogljem. Življenje in delo v Oglarski deželi: prikaz delovanja 
gozdarskih strojev in varnega dela v gozdu, zgodovina najdebelejše smreke v Oglarski deželi, kiparjenje v 
lesu z motorno žago, predstavitev Gozdno gospodarskega načrta Dole 2017 – 2026, projekt BioVill, kulturni 
program, razglasitev Naj vasi, Naj domačije in najlepše urejene ter ocvetličene stanovanjske hiše v KS Dole.

od 20.00 dalje Gasilska veselica z ansamblom Akordi
Prireditev se bo odvijala na in ob športnem igrišču pri POŠ Dole.

Vabljeni v Oglarsko deželo, na Dole pri Litiji, kraj kjer še živi oglarstvo.
OGLaRSKa DeŽeLa Dole pri Litiji / www.dole.si / info@dole.si / 031 264 808

ČESTITKE ZLATIM 
MATURANTKAM 

GIMNAZIJE LITIJA
Župan Občine Litija Franci Rokavec iskreno 
čestita 17. generaciji maturantov Gimnazije 
Litija ob njihovem zaključku srednješolskega 
izobraževanja. Želi jim prijetne počitnice ter 
uspešen začetek študija. Še posebno česti-
ta štirim zlatim maturantkam; Katji arh, Maji 
Pavčnik, anji Šurin in Nadji Strle, ki je dosegla 
vseh 34 točk.
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Dobitniki občinskih priznanj za leto 2017

nUjna VzDrŽeValna Dela V MestU litija

ZLATA PLAKETA - GIMNAZIJA LITIJA za 
20 letno uspešno izvajanje izobraževalnega 
programa in izjemen pečat, ki ga daje delo-
vanju in razvoju občine Litija.
Letos mineva 20 let, ko je bila realizirana ideja 
nekaterih nadvse zavzetih ljudi iz naše občine o 
ustanovitvi Gimnazije Litija. To je bila vsekakor 
pomembna odločitev za našo občino in mesto 
Litija, predvsem, ker so želeli, da bo gimnazija 
kakovostna in zato je ta odločitev pomenila še 
toliko večji izziv. Imenovan je bil Odbor za usta-
novitev, ki je s pomočjo številnih podpornikov 
uresničeval idejo o ustanovitvi te srednješolske 
institucije v Litiji. Prav vsi so se zavedali, da je 
vlaganje v šolstvo in znanje eden od osnovnih 
pogojev hitrejšega razvoja občine in lepšega 
življenja v prihodnosti. Zelo pomembna je bila 
tudi podpora svetnikov in svetnic takratnega 
občinskega sveta. Župan Mirko Kaplja je vo-
denje odbora za ustanovitev gimnazije zaupal 
profesorju Vinku Logaju in prav gotovo je tudi 
ta izbira pripomogla k temu, da je delo dobro 
steklo in je bila vsaka naloga opravljena v roku 
in zanesljivo. Danes je gimnazija Litija ustano-
va, ki daje izjemen pečat delovanju in razvoju 
mesta Litija, občine Litija in tudi poglabljanju 
medobčinskega sodelovanja z občinama Šmar-
tno pri Litiji in Zagorje. Gimnazija Litija je iz-
jemnega izobraževalnega pomena za mlade 
iz osrednjega območja Slovenije in prispeva 
k razcvetu kulturnega in športnega udejstvo-
vanja mladih in uspehom na teh področjih. 
Številni zlati maturantje pa povedo veliko o 
kakovosti šole, v dvajsetih letih jih je bilo 56, 
in 7 doktorjev znanosti izhaja tudi iz gimnazi-
je Litija. Priznanje zlata plaketa naj predstavlja 
zahvalo vsem, ki so kakorkoli in na kakršenkoli 
način pripomogli k temu, da gimnazija uspešno 
deluje v našem okolju dvajset let.

PRIZNANJA ŽUPANA
1.  Dr. VINKO LOGAJ za dolgoletno predano 

delo na področju osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanja ter vode-
nje vseh aktivnosti za ustanovitev GIM-
NAZIJE LITIJA.

dr. Vinko Logaj je svojo poklicno pot začel kot 
učitelj tehnike in fizike takrat še na skupni 
osnovni šoli Dušana Kvedra – Tomaža in hitro 

napredoval do pomočnika ravnatelja. Ob raz-
družitvi takratne osnovne šole je postal eden 
najmlajših ravnateljev novoustanovljene OŠ 
Gradec, po ustanovitvi Gimnazije Litija v letu 
2007 je prevzel vodenje te pomembne insti-
tucije v naš občini, kar je bila logična posle-
dica dejstva, da je vseskozi aktivno sodeloval 
pri ustanavljanju, zagonu in gradnji kar dveh 
objektov-najprej prizidka k osnovni šoli in po-
tem še samostojne gimnazijske stavbe.
Devet let je bil na čelu gimnazije Litija, potem 
pa to mesto prepustil sedanji ravnateljici Vidi 
Poglajen, sam pa svoje poklicno delo nada-
ljeval kot predavatelj na šoli za ravnatelje ter 
kot direktor kamniškega cIRIUSa (center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik) Od leta 2014 je direktor Zavoda za 
šolstvo. S svojim delom v litijskem šolstvu je 
dokazal, da je odločen, premišljen vodja, vedno 
dosleden in odgovoren do sebe in svojih sode-
lavcev.

2.  JOŽE GORENC za dolgoletno predano 
delo na področju kulture in lokalne skup
nosti.

Če govorimo o družbenem življenju v krajev-
ni skupnosti Jevnica v zadnjih 50 letih, potem 
najdemo med najpogostejšimi imeni, ki so 
spletali zgodovino te skupnosti, tudi ime Jože-
ta Gorenca. Krajevna samouprava je bila tudi 
izhodišče za nekatere njegove funkcije v orga-
nih samouprave na občinski ravni. Bil je pred-
sednik sveta krajevne skupnosti, leta 1983 pa 
izvoljen za predsednika Kulturno umetniškega 
društva in na tej funkciji ostal vse do danes. 
V njegovem času je društvo nenehno bogati-
lo svojo dejavnost; začeli so delovati plesalci, 
ki so med drugim osvajali evropske lovorike, 
organizirano so se pojavili harmonikarji, de-
luje skupina kitaristov in še bi lahko našteva-
li. Pravzaprav v krajevni skupnosti Jevnica ni 
dejavnosti, kjer Jože Gorenc ne bi bil tako ali 
drugače vpleten. Bil je predsednik nogometne-
ga kluba enotnost, sodeloval je pri izgradnji 
športnega doma in ustanovitvi športnega dru-
štva Jevnica, bil je član in 12 let tudi predse-
dnik Zveze kulturnih društev občine Litija. Od 
leta 1995 v predsedstvu zveze kulturnih dru-
štev Slovenije predstavlja interese zasavskega 
konca. V letošnjem letu KUD Jevnica praznuje 

90 letnico delovanja in za to je zaslužen tudi  
Jože.

3.  MOJCA LEBINGER za 50letno predano 
delo v ženski košarki. 

Mojca Pavlica, kasneje poročena Lebinger, je 
svojo košarkarsko pot pričela leta 1966. Vse 
do leta 1983 je bila nepogrešljiva članica eki-
pe, ki je v času aktivnega delovanja dosegla za-
vidljive rezultate. V letu 1984 so se na pobudo 
Toneta Lebingerja zbrale vse bivše igralke in se 
odločile, da nadaljujejo z igranjem košarke pod 
imenom »Veteranke Litije«. Za predsednico 
društva je bila takrat soglasno izvoljena Moj-
ca Lebinger, z neomejenim mandatom. V letu 
2001 je bila nagrajena za uspešno igranje v 
ekipi veterank SLO 45+ na 6. svetovnem vete-
ranskem prvenstvu v Ljubljani. Mojci Lebinger 
se podeljuje priznanje župana za vse njene ak-
tivnosti in neprecenljivo delo pri delovanju in 
ohranjanju ženske košarke.

4.  NOGOMETNI KLUB JEVNICA, MLAJŠI 
DEČKI 2004/2005 za doseženo 2. mesto 
na mednarodnem turnirju v Belgiji. 

ekipo sestavlja 31 igralcev, od tega 4 deklice, 
ki redno trenirajo pod vodstvom dveh izobraže-
nih trenerjev. Za pravilni razvoj nogometaša pa 
jim v pomoč jim prihajajo še plesni trener, tre-
ner kondicije in strokovni trener. Igralci prihaja-
jo iz 4 okoliških občin, večina je iz občine Litija. 
Skupaj vztrajajo že 4 leta. Redno tekmujejo v li-
gah MNZ Ljubljana. V sezoni 2016/2017 so v 3. 
ligi mlajših dečkov osvojili 1. mesto. Tekmujejo 
tudi na turnirjih po evropi. Sezona 2016/2017 
je bila še posebej uspešna saj so na turnirju 
»GRaDa RIJeKa » v finalu premagali domači 
klub HNK Rijeka. Največji letošnji uspeh ekipe 
Mlajših dečkov NK Jevnica smo zabeležili me-
seca maja, ko je ekipa osvojila končno 2. me-
sto na močnem mednarodnem turnirju v Belgi-
ji. Na poti do uspeha so premagali tudi slovito 
ekipo R.S.c. anderlecht.

5.  PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA KRESNI-
CE ob 140  letnici omembe osnovnošol-
skega izobraževanja. 

Lansko leto smo praznovali 140 let prve šolske 
zgradbe v Kresnicah, ki je ena izmed najsta-
rejših v Zasavju. Prvo šolsko zgradbo in tudi 
današnjo so gradili krajani Kresnic. Šola je ena 

največjih dobrin v kraju saj povezuje prebivalce 
in je vir izobrazbe in kulture. Kresniški šolarji 
so si nabirali znanje v obeh šolskih zgradbah; 
najprej v stari kar 101 leto, nato pa še 40 let 
v zdajšnji, ki je bila zgrajena leta 1977. Zvrsti-
le so se mnoge generacije in mnogi krajani so 
uspešno nadaljevali šolanje v Ljubljani in uspe-
li v mnogih poklicih. POŠM Kresnice je že od 
nekdaj vpeta v krajevna dogajanja. Sodeluje z 
vsemi društvi in organizacijami, ki so v kraju: s 
KS, KD, z gasilci … Vsa leta, učenci in učitelji 
sodelujejo na vseh krajevnih prireditvah in tudi 
obratno, krajani z veseljem priskočijo na po-
moč tudi šoli. Vodja POŠ Kresnice angelca Ko-
privnikar pravi, da jo je v sodelovanje s krajem 
usmeril že predhodnik, učitelj Stane Pepelnak 
in to sporočilo prenaša tudi na svoje kolege in 
kolegice.

6.  DRUŠTVU REKREATIVCI 77 ob 40  letnici 
delovanja. 

Prvi začetki organiziranega igranja malega 
nogometa so nastajali že pred letom 1976 na 
Sp. Slivni. Pobudnik za organizirano igranje v 
skupini oziroma društvu je bil Jože Dernovšek. 
Od leta 1977 je rekreativna skupina dvakrat te-
densko igrala nogomet. Leto kasneje se je pri-
čelo urejati pomožno igrišče NK Litija ob žele-
znici za spomladanski in jesenski del igranja. V 
zimskem času so kondicijo vzdrževali v telova-
dnici Osnovne šole, kasneje pa v večnamenski 
športni dvorani v Litiji. Druženje članov društva 
temelji na skupnem geslu »Zdrav duh v zdra-
vem telesu«. Društvo je skozi vsa leta štelo od 
15 do 31 članov in v letu 2004 so končno prišli 
do svojega igrišča in prostorov za druženje z 
najemom travnika ob reki Savi, kjer še vedno 
poteka rekreacija dvakrat tedensko.
Društvo se je redno udeleževalo turnirjev v ma-
lem nogometu v občinskem merilu, kasneje so 
se začeli povezovati z veterani po Sloveniji in 
tudi po drugih državah. Gostovali so v Rimu, 
Parizu, Pragi, Čilipih pri Dubrovniku, v Zagrebu. 
V letu 2006 se je društvo udeležilo turnirja v 
Liverpoolu in leto kasneje v Beogradu. Seveda 
so vsem tem gostovanjem sledila tudi povratna 
srečanje v domači Litiji in poleg nogometa so 
gostom znali pokazati tudi turistične znameni-
tosti naše občine in tako skrbeli za promocijo 
območja. 

Varnost in zDraVje pri DelU V gozDU
V gozd nikoli brez čelade in usposobljenosti

Letošnja, že 38. prireditev ob vpisu učencev 
v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, 
je bila v petek, 23. 6. 2017, ob 18. uri, v 
prostorih Gimnazije Litija. Kulturni program 
je pripravila OŠ Gradec. 
V Zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih 
šol, ki so dosegli v zadnjih štirih letih šola-
nja povprečno oceno, ki ni nižja od 4,53 za 
vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, 
z največ eno oceno 3 v posameznem razre-
du, ter učenci Glasbene šole Litija-Šmar-
tno, ki so zaključili glasbeno šolanje na 
nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem 

predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlič-
no oceno. V Knjigo dosežkov so vpisani 
tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj 
nadpovprečne rezultate na različnih držav-
nih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih 
šolskih dejavnosti. 
Župan Občine Litija Franci Rokavec je 
učencem, vpisanim v Zlato knjigo in Knji-
go najboljših dosežkov, podelil diplome in 
knjižne nagrade. V Zlato knjigo in Knjigo 
najboljših dosežkov je bilo vpisano nasle-
dnje število učencev oziroma skupin po 
posameznih šolah:

Slovenski gozdovi niso le naše največje zele-
no bogastvo, pač pa tudi pobiralci najbolj kr-
vavega davka. Posebej pri lastnikih gozdov in 
drugih, ki se občasno od doma odpravijo z mo-
torno žago, a praviloma brez vsega drugega kar 
bi jim zagotavljalo varno delo (usposobljenosti, 
osebne varovalne opreme itn.). Pri delu v gozdu 
se število smrtnih žrtev v zadnjih desetletjih res 
zmanjšalo z 15 do 20 na okoli 10 do pred nekaj 
let, žal pa se je v letu 2011 ponovno povzpelo 
na 18 mrtvih zasebnih lastnikov gozdov, umrli 
pa so še 3 poklicni gozdarski delavci, lani, torej 
v letu 2016 pa je umrlo 8 zasebnih lastnikov 
gozdov in trije poklicni delavci.

Zakaj tako stanje, je vprašanje, ki si ga številni 
postavljamo. Pri delu v gozdu je problem velika 
množica lastnikov gozdov, ki se sami lotevajo 

dela, pa zato niso usposobljeni, niti si razen 
motorne žage ne zagotovijo nobene osebne va-
rovalne opreme, kot je čelada, protivrezne hla-
če, rokavice, čevlji. Dejansko je paleta vzrokov 
zelo široka, od tega, da smo ljudje pogosto pre-
pričani, da se meni ne more nič zgoditi, da ni-
smo usposobljeni, da ne uporabljamo osebne 
varovalne opreme, da delamo neprevidno, smo 
utrujeni itn. Tu še predpisi s področja varnosti 
iz zdravja pri delu, ki zahtevajo usposobljenost 
in uporabo osebne varovalne opreme za zapo-
slene in za kmete, ki so zavarovani kot kmetje, 
za vse ostale pa ne. Pa je prvih manj kot 9 ti-
soč, drugih, ki vsaj občasno delajo v gozdu pa 
vsaj 50 tisoč.
Kako izboljšati stanje? To je mogoče že z upo-
števanjem nekaj osnovnih pravil za delo v goz-
du. V gozd nikoli ne hodimo sami, neuspo-
sobljeni in brez osebne varovalne opreme. 
Vsak, ki se loti dela v gozdu, naj opravi vsaj 
dvodnevni tečaj za delo z motorno žago in 
enodnevni tečaj za delo s traktorjem, ki jih 
organizira zavod za gozdove. Tako bo pridobil 
osnovno znanje kako se varno lotiti podiranja 
dreves in spravila lesa. Pri delu je potrebna 
previdnost, posebej pri poseku in spravilu po 
ujmah kot so žled, vetrolom. Delamo zmerno 
in med delom poskrbimo za odmore, pri utru-
jenosti pa z delom prenehamo in nadaljujemo 
naslednji dan.

Zapisal: Marjan DOLeNŠeK, KGZS – Zavod LJ

Vpis UčenCeV V zlato knjigo  
in knjigo najboljŠih DoseŽkoV  

V ŠolskeM letU 2016/17

(Nadaljevanje s 1. strani)

Osnovna / glasbena 
šola

Št. 
vpisa nih 

v ZK

Št. vpisanih v KND Skupno št. vpisov  
v KND

Št. 
vseh 

vpisovPosamezniki Skupine

OŠ LITIJa 9 3 (1 Z, 2 Š) 3 (3 Š) 6 (1 Z in 5 Š) 15
OŠ LITIJa – PPP / 4 (3 Z, 1 Š) 1 (1 Š) 5 (3 Z, 2 Š) 5
OŠ GRaDec 15 7 (4 Z, 3 Š) 3 (3 Š) 10 (4 Z, 6 Š) 25
OŠ GaBROVKa – DOLe 7 5 (5  Š) 0 5 (5 Š) 12
GŠ LITIJa-ŠMaRTNO 10 7 (7  Z) 1 (1 Z) 8 (8 Z) 18
SKUPAJ: 41 26 (15 Z, 11 Š) 8 (1 Z, 7 Š) 34 (16 Z in 18 Š) 75

Z – znanje  Š - šport

Dotrajana in močno na-
četa ograja na stopni-
šču, ki povezuje železni-
ško postajo in nadvoz 
je že ogrožala varnost 
uporabnikov zato je JP 
KSP Litija v začetku me-
seca julija izvedlo zame-
njavo dotrajane ograje z 
novo.

V okviru rednega vzdrževanja je Občina Litja skupaj z JP KSP Litija d.o.o. na lokalni cesti Podkraj -Beden izvedla 
sanacijo križišča proti Velikem vrhu ter ureditev treh prepustov. Prav tako se je v začetku julija sanirala lokalna cesta 
Litija - Šmart no na odseku Frtica v dolžini 160 m. 
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telekoM sloVenije Širi optično oMreŽje  
na obMočjU litije

V občinski aVli razstaVa, ki jo 
Morate ViDeti – eko UMetnost
OŠ Litija s podružnico s prilagojenim programom je 
vključena v triletni Erasmus plus mednarodni projekt 
v katerem sodeluje 8 evropskih držav. V okviru projek-
ta potekajo dogodki mednarodnega usposabljanja, po-
učevanja in učenja in se odvijajo raznolike dejavnosti. 
Glavni cilj projekta je razvijati občutek odgovornosti pri 
učencih in krepiti zavest o njihovem vplivu na naravno 
okolje. V občinski avli so pripravili razstavo eko izdel-
kov in presenečeni boste nad njihovimi izdelki in spret-

nostjo, ki so jo pokazali pri ustvarjanju številnih zanimivih eksponatov iz recikliranih materialov.

DUo WilDart na konjŠiCi
V soboto, 1. 7. 2017, smo 
se na Konjšici že trinaj-
stič poklonili spominu 
velikega maestra carlosa 
Kleiberja in njegovi ženi 
Stanki. Letos sta bila go-
sta prireditve Timotej in 
Lenart, ki nastopata pod 
skupnim imenom DUO 
WILDaRT. S svojim živah-
nim in energičnim nasto-
pom sta dokazala, da sta 
upravičeno postala zma-
govalca televizijske odda-
je Slovenija ima talent in 
navdušila občinstvo, ki se 
je v prijetnem julijskem 
večeru zbralo na Konjšici. 
Vsi obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi spominsko 
sobo, v kateri je predsta-
vljeno dirigentovo poklic-

no in zasebno življenje in za katero vzorno skrbi domače kulturno umetniško športno društvo, ki 
je bil tudi organizator letošnjega koncerta. 

V torek, 20. 06. 2017, so se na 
sedežu OOZ Litija sestali litijski 
župan Franci Rokavec, direkto-
rica občinske uprave Meta Po-
nebšek in člani upravnega odbora 
OOZ Litija na temo Podjetništvo v 

Občini Litija.
Direktorica litijske občinske uprave Meta Po-
nebšek je prisotne seznanila s projekti in in-
vesticijami po Dolgoročnem razvojnem pro-
gramu Občine Litija za obdobje 2016-2022. 
Poudarila je tri razvojne usmeritve občine:
• Prostorsko in infrastrukturno urejena občina
•  Skrb za občane, izobraževanje in razvoj po-

sameznika
•  Usmerjanje pogojev za tra-

jnostni razvoj občine na 
področju turizma, gospo-
darstva in kmetijstva.

Najpomembejše investicije 
na podlagi Dolgoročnega raz-
vojnega programa občine so: 
obnova in preureditev bivše 
zdravstvene postaje Gabrovka 
v vrtec, mrliška vežica Vače, 
izgradnja nadomestnega vrt-
ca Najdihojca, most Sava, iz-
gradnja GJI v Kresnicah, podružnična osnovna 
šola Dole pri Litiji, izobraževalni center Hotič, 
športni park Jevnica, izobraževalni in športni 
center Kresnice, rudnik Sitarjevec – ureditev za 
namen turizma, obnova stare sodnije, ureditev 
mesta Litija (pot Zavrbje, otroška igrišča, dostop 
do reke Save) in izgradnja nogometnega stadio-
na z atletsko stezo.
Razvojni program Občine Litija ni naravnan k 

razvoju obrti in podjetništva v občini. Podjet-
niki pogrešajo direktne aktivnosti povezane z 
obrtjo in podjetništvom, ki bi vodile v razvoj ob-
stoječega podjetništva in bile vzpodbudne do 
novih firm in obratovalnic med nižjimi v Sloven-
ji. Pohvalno je, da ima Občina Litija komunalni 
prispevek za izgradnjo novih obratovalnic, žal 
pa to ugodnost redko koristijo, ker skoraj ni-
mamo obrtnih con. Podjetniki bi pričakovali 
večjo podporo tudi v proračunu, na postavki 
gospodarstvo, kajti ugotavljajo, da je proračun 
zelo turistično naravnan, kar sicer podpirajo, 
vendar si želijo, da bi bile enako zastopane tudi 
druge dejavnosti. Pozdravljajo, da je Občina Li-
tija v zadnjem obdobju veliko investirala, zato 

finančnih sredstev primanjkuje. Želijo pa si, da 
bi občinska uprava aktivneje sodelovala z ob-
rtniki in podjetniki, da bi tako skupno bogatili 
kraj in na ta način pridobivali sredstva, ki bi bila 
lahko namenjena za razvoj različnih dejavnosti.
Želijo si, da ob naslednjem srečanju slišijo več 
konkretnih aktivnosti na področju gospodarst-
va, ne pa samo splošno predstavitev projektov, 
ki jih vodi Občina Litija. OOZ Litija

Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Li-
tija gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem 
omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo 
izkušnjo spremljanja televizije. V Telekomu Slo-
venije sicer predvidevajo, da bo gradnja v so-
delovanju s krajani in občino potekala tekoče, 
tako da bi izgradnjo celotnega novega optične-
ga omrežja na predvidenem območju zaključili 
do konca leta 2017.
Glavna prednost optičnega omrežja je velika 
pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivej-
ši in varnejši prenos podatkov, saj je optična 
povezava manj občutljiva na elektromagnetne 
motnje in udar strele. Optično omrežje zago-
tavlja kakovostno uporabo širokopasovnih sto-
ritev, kot so televizija, internet in internetna 
telefonija. 
V Telekomu Slovenije priporočajo, da se krajani 
za prehod na optiko odločijo že v času izvedbe 
gradbenih del, saj bodo po tem dodatni izkopi 
za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim 

zamikom. Dela trenutno potekajo na območju 
Mestne skupnosti Litija, v naslednjih mesecih 
pa je predvidena tudi nadgradnja v naseljih 
Breg pri Litiji, Veliki vrh, Zgornji Log, Spodnji 
Hotič, Zgornji Hotič, Jesenje in Vače.
Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije 
je na voljo v Telekomovih centrih Ljubljana, v 
nakupovalnem središču citypark, na Vilharjevi 
25 ter na Pogačarjevem trgu 2 in ploščadi aj-
dovščina 1 v središču mesta. Za dodatne infor-
macije so vam svetovalci Telekoma Slovenije 
24 ur na dan na voljo tudi na brezplačni številki 
080 8000 ter na e-naslovu tc.ljcitypark@tele-
kom.si ali info@telekom.si. Sicer pa lahko vsi 
zainteresirani gradnjo optičnega omrežja Tele-
koma Slovenije po vsej Sloveniji spremljate na 
spletni strani http://ts.si/gradnja-optike, kjer 
lahko preverite tudi možnosti na posameznih 
lokacijah in oddate prednaročilo za vzpostavi-
tev priključka.

Na spominskem koncertu v spomin Carlosa Kleiberja sta na Konj-
šici nastopila, Timotej Willewaldt (violina) in Lenart Prek (violon-
čelo). (Foto: Milan Amon)

iz Dela UpraVnega oDbora ooz litija
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VRTEC ČEBELICA

»CirkUs« na zakljUčkU VrtCa čebeliCa
Kako hitro čas beži. Že je tu konec šolskega leta. V vrtcu Čebelica smo ga obeležili z 

zaključno prireditvijo s poudarkom na gibanju. 
Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to potrebo uspešno 
zadovoljuje, je vesel, zadovoljen in se razvija v celovito osebnost.
Poleg ohranjanja in krepitve zdravja vpliva gibanje na vsa področja razvoja otroka. Vpliva na zbra-
nost, hitrost odzivanja, nadzor nad samim seboj, zavedanje lastnega telesa, samospoštovanje, sa-
mozavest, krepijo se pozitivni odnosi med vrstniki, v družini, otrok občuti veselje, zadovoljstvo... 
Gibanje naj bo preko igre, ker v igri otroci uživajo. 

Preko igre se je odvijal tudi naš zaključni nastop, ki ga je povezovala rdeča nit »cirkus«. Kot na-
stopajoči cirkusanti so otroci zelo uživali. Pokazali so veliko različnih gibalne sposobnosti. Vsi, od 
najmlajših enoletnikov, do šestletnikov, so se izkazali kot zelo pogumni, spretni, samozavestni… 
Za nekatere najmlajše je bil to prvi nastop pred tako veliko množico. Veliki aplavzi navzočih 
so nam dali še več energije. In cirkuški nastop se je uspešno končal, z velikim nasmeškom na 
obrazu. Ob zaključku prireditve je sledilo še slavnostno slovo od vrtičkarjev, ki bodo septembra 
prestopili prag šole. Srečno naši prvošolci. Gibaj se veliko in opazil boš razliko.

Za male čebelice Marinka LeNaRT

Vadba z »aktiv cross s tanjo« - nežino mamico  
v vrtcu čebelica

V okviru prednostnega področja gibanja 
in sodelovanja s starši, so bili veseli obi-
ska Nežine mamice Tanje. Ona je vadite-
ljica različnih skupinskih in individualnih 
vadb. Za otroke je pripravila zanimivo 
gibalno urico z vsemi elementi vadbe: 
ogrevanje, naloge po postajah in za-
ključkom z umirjanjem ter raztezanjem 
ob glasbi. Ob aktivnostih so uporabljali 
različne zanimive rekvizite.
Na ta način poskušajo otrokom približati 
gibanje, kot zdrav in pomemben način 
življenja, ki ga moramo privzgajati že pri 
najmlajših, da ga bodo živeli kot odrasli. 
Otroci so v vadbi uživali in bili ves čas 
aktivni. Tudi v naslednjih dneh bodo na 
željo otrok izvajali podobne aktivnosti. Hvala Nežini mamici za prijetno in koristno preživeto do-
poldne.  Za male pikapolonice Marinka L. in Simona R.

projekta zbiraM, razstaViM in se UčiM

PODRUŽNIČNA ŠOLA SAVA

projekt »bereMo MlajŠiM«
OSNOVNA ŠOLA LITIJA

V šolskem letu 2016 / 2017 smo na PŠ Sava 
in v vrtcu Kekec projekt izvajali že peto leto. 
Učenci 5. razreda so otrokom iz dveh skupin 
vrtca Kekec brali različne zgodbe. 
Ob branju knjige Veveričina skrivna shram-
ba smo izvedli še jesensko delavnico, kjer so 
učenci skupaj z otroki izdelovali punčke in fant-
ke iz ličkanja ter slike iz različnih jesenskih plo-
dov. Igrali so se še različne igre.
V tednu otroka smo se pogovarjali o prijatelj-
stvu, zato so otrokom brali zgodbo Miška išče 
prijatelje in O miški, ki je iskala pogum.
V prednovoletnem času so prebrali zgodbo 
Jelenček Rudolf in njegova prigoda. Po branju 
smo se vsi skupaj naučili pesmico Jelenček Ru-
dolf in plesali ob praznični glasbi. Učenki sta 
narisali dva velika jelenčka, ki so ju nato vsi 
otroci in učenci skupaj pobarvali.

V okviru kulturnega praznika so učenci pripra-
vili dramatizacijo Prometna pravljica, ki so jo 
predstavili otrokom. Po predstavi smo skupaj 
izdelovali naprstne lutke živali.
V maju smo brali kar na jasi nad vasjo. K otro-
kom iz vrtca so prišli na obisk prijatelji iz vrtca v 
Kresnicah. Skupaj smo odšli do jase in prebrali 
pravljico Gozdni strah. Gostujoči otroci in vzgi-
jiteljice so bili nad takim druženjem navdušeni. 
Za zaključek projekta pa so nam otroci iz sku-
pine Žabice pripravili dramatizacijo Pikapolo-

nica in pikice. Srečali smo se v hladni senci 
ob nogometnem igrišču. Po predstavi smo se 
ohladili še s slastnimi mini sladoledi.

V okviru projekta so učenci pridobili na tehniki 
branja, pridobili so novo izkušnjo branja pred 
večjo skupino poslušalcev, učili so se nastopa-
nja in sodelovanja z mlajšimi.

Za uspešno izpeljavo projekta so poskrbe-
li učenci 5. razreda, otroci iz skupin Miške in 
Žabice z Maridi, Zdenko, Melito, aljo, Mojco, 
andrejo in  Lojzko.
Z obogatenimi skupnimi dejavnostmi bomo na-
daljevali tudi v naslednjem šolskem letu.

Vodja projekta Lojzka ŽIČKaR

ples na  
oŠ litija

V šolskem letu 2016/17 je na OŠ Litija plesalo 
okoli 40 učencev in učenk v treh skupinah. Vse 
skupine so popestrile šolske prireditve, obisk 
pisatelja, nastopile na koncertu učiteljskega 
zbora in na območni plesni reviji Plesni bazar 
2017. S plesom učenci razvijajo svojo ustvar-
jalnost, gibalne sposobnosti, se sprostijo in 
zabavajo. S plesom se povezujejo učenci, ki so 
si med seboj različni in na ta način sodelujejo, 
se spoznavajo in ustvarjajo inkluzivno in med-
kulturno okolje. 
Za zaključek je 8. 6. 2017 na šoli potekal Ple-
sno - pevsko - gledališki večer, kjer so se poleg 
plesalcev predstavili še Otroški pevski zbor in 
gledališka skupina Neuradno zasačeni. Kot go-
stje so zaplesali tudi plesalci iz Plesnega špor-
tnega društva NLP. Mentorji skupin so Tjaša 
Dražumerič, Katjuša in Tadej Premk, Tomaž S. 
Ivan in Jana Štojs.

oŠ litija osvojila veliki 
prehodni pokal

V soboto 10.6.2017 smo se z učenci OŠ Litija 
udeležili Litijskega teka, ki ga je organiziral Jav-
ni zavod ZKMŠ. Tekmovanja se je udeležilo veli-
ko število učencev iz matične šole in podružnic. 
Vsi učenci so tek uspešno opravili. Rezultati 
vseh tekmovalcev so šteli za ekipno uvrstitev. 
Že tretjič zapovrstjo smo osvojili prvo mesto in 
za to prejeli velik prehodni pokal v trajno last. 
Njihov mentor je Urban Hauptman.

Petra PaVLIca

kdo si drzne stopiti na rep 
besneči zverini, pojesti 

osat in dvoriti zares  
veliki žabi?

V šolski knjižnici imamo nov plakat za našo 
»steno slavnih«, za kar se festivalu Bralnice 
pod slamnikom seveda iskreno zahvaljujemo. 
Na srečanju s pisateljem Žigo X Gombačem se 

nas je zbralo okoli 150 učencev, 8 učiteljev, 1 
ravnatelj, gost in mlada dama, ki je gosta pri-
peljala. Na obisk smo se pripravljali, kot to pač 
vedno počnemo: brali smo pisateljeve knjige, 
iskali o njem zanimive podatke, izdelovali raz-
lična gradiva. Ko smo razmišljali, kako dogodek 
izpeljati, se je porodila ideja o kvizu. Kahoot 
je bil najustreznejša rešitev, saj veste, IKT je 
učencem blizu.
Srečanje je bilo poučno, zabavno, pač ta-
kšno, da nam vedno prehitro mine. Takšno, 
da si vedno znova zaželimo novega. Pisatelj 
Žiga je potrdil in presegel vsa naša pričakova-
nja: kljub kratki noči z novim tatujem na roki 
se je znal približati najstnikom, bralcem in  
nebralcem.
Bralnice pod slamnikom so zakon!

različnost nas povezuje
25. aprila je bil podpisan sklep o izboru in višini 
sofinanciranja vlog v okviru programa erasmus 
plus Ka 101, projekti učne mobilnosti posame-
znikov na področju šolskega izobraževanja. 
Z veliko mero ponosa lahko zapišem, da 
smo na dotičnem razpisu dosegli 98 od 100 
možnih točk in s tem zasedli častno prvo 
mesto. Projektna skupina, sestavljena iz tri-
najstih strokovnih delavcev OŠ Litija, se je 
usmerila v naslednja področja: medkulturno 
izobraževanje, preseljevanje in priseljenci, 
otroci s posebnimi potrebami in inkluzija, IKT 
in timsko delo ter sodelovanje. Oblikovali smo 
evropski razvojni načrt šole, ki ga bomo lažje 
uresničevali tudi zato, ker se bomo v okviru 
tega projekta med vsemi drugimi aktivnostmi 
udeležili kar šestnajstih izobraževalnih dogod-
kov. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogo-
čiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti 
in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njiho-
vem izobraževanju.
Poleg neposrednih vplivov na posameznike 
bodo, v to smo prepričani, aktivnosti projekta 
mobilnosti prinesle pozitivne spremembe in ra-
zvojne premike tudi znotraj šole, ter ne nazad-
nje v ožji in širši lokalni skupnosti.  
 Nevenka MaNDeLJ

V šolskem letu 2016/2017 so 
izvedli projekt Zbiram, razstavim 
in se učim. Projekt so na začetku 
šolskega leta predstavili učen-

cem, staršem in občanom. V okviru projekta 
so imeli v zgornjem hodniku šole štiri razsta-
ve. Prvo razstavo Čajniki in podobne reči je 
predstavila Marjeta Mlakar-agrež. Razstava je 
krasila hodnik od decembra 2016 do februarja 
2017. Učenka Tajda Kralj je prikazala plišaste 
slončke, ki jih zbira že nekaj let. Razstava je 
bila postavljena od februarja do marca 2017. 

Umetniške izdelke je pripravilo tudi kulturno 
društvo Litijski likovni atelje (LILa). Izdelki so 
bili narejeni iz odpadnega materiala in bili na 
ogled od aprila do maja 2017. Zadnjo razstavo 
v tem šolskem letu je pripravil g. Vilijem Bedek, 
upokojeni strojevodja. Razstavil je svoje lesene 
izdelke in risbe. Izdelki so popestrili hodnik od 
maja do junija 2017.Projekt bomo nadaljevali 
tudi v naslednjem šolskem letu in ga skušali 
prijaviti preko ZRSŠ. 

Marjeta MLaKaR-agrež

plesna revija preplesavanje
V četrtek, 18. 5. 2017, se je 7 plesalcev in plesalk plesne skupine Face iz Podružnice s prilagoje-
nim programom udeležilo Preplesavanja, regijske plesne revije, ki ga vsako leto organizira Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. S plesno miniaturo Rdeča nit so si priplesali 
mesto na državni plesni reviji Pika miga 2017, ki bo oktobra potekala v Velenju. Zelo uspešno leto 

za plesno skupino Face se je zaključilo v petek, 23. 6. 2017, ko se je vpisala v Knjigo najboljših 
dosežkov za nastop na državni reviji Živa 2016, ki je potekala novembra 2016.

Tjaša DRaŽUMeRIČ

Ureditev poti od Ceste komandanta staneta,  
do stranskega vhoda v Športno dvorano litija

Veseli so, da se je uredil del mesta med novo 
OŠ Litija, staro šolo in Športno dvorano Litija. 
Športna vzgoja učencev OŠ Litija se izvaja v 
manjšem delu v mali športni dvorani v šoli. Ve-
čina športa pa poteka še vedno v Športni dvo-
rani Litija. Tam izvajamo tudi interesne dejav-
nosti. Otroci s posebnimi potrebami imajo vsaj 
dve tretjini športne vzgoje v dvorani. Dostop 
do vhoda je bil neurejen in neasfaltiran. Prevoz 

otrok z vozičkom je bil od ceste komandanta 
Staneta do vhoda zelo težaven. Vozičke je bilo 
težko potiskati po makadamski poti. Dostop po 
drugi strani, torej od ulice Mire Pregljeve do 
vhoda v dvorano pa je bil nevaren zaradi pro-
meta. Zahvaljujejo se vsem, ki so zagotovili in 
financirali ureditev.
 Marjeta MLaKaR-agrež
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OSNOVNA ŠOLA GRADEC

zborovski bUM 2017

GIMNAZIJA LITIJA

MatUra na giMnaziji litija
Drugi teden v mesecu juliju je že tradicionalno čas, ko se dijaki četrtega letnika 
seznanijo z rezultati splošne mature. Letošnjo maturo so v spomladanskem roku 

opravili vsi dijaki Gimnazije Litija, razen enega, ki 
se zaradi prometne nesreče žal ni mogel udeležiti 
ustnega dela. Kar 80 % naših dijakov je maturiralo 
z odličnim ali prav dobrim uspehom.
Še posebej smo ponosni na štiri zlate maturantke: 
Katjo arh (33 točk), Majo Pavčnik (33 točk), anjo 
Šurina (31 točk) in Nadjo Strle, ki je dosegla vseh 
možnih 34 točk, pri sociologiji pa celo najboljši 
rezultat v državi.
Vsem maturantom 17. generacije iskreno česti-
tamo in jim želimo prijetne počitnice, jeseni pa 
uspešen začetek študija.

Kolektiv Gimnazije Litija

Dosežki dijakov gimnazije litija

VRTEC LITIJA

obisk DoMačije pr‘nebaVeC
V začetku junija so se otroci skupine Muce iz enote Medvedek odpravili na potep 
do Domačije Pr‘Nebavec, ki se nahaja v vasi Dragovšek. Lahko trdimo, da smo se 

odpravili v neznano. Vse kar smo vedeli je to, da to ni tradicionalna kmetija z živalmi, ampak kmetija 
malo drugače. Takole so kmetijo opisali tisti, ki tam živijo: »Domačija je prostor za vse tiste, ki se 
želijo ustaviti in prisluhniti sebi in naravi, ki želijo nego-
vati zemljo in izbrusiti dragulje medčloveških vrlin. Na-
ravno okolje domačije spodbuja in podpira odprti ter 
sprejemajoči socialni prostor, v katerem se ljudje vseh 
starosti lahko izkustveno in doživljajsko učijo drug od 
drugega in narave.« 
Z otroki smo se peš povzpeli na hrib do kmetije. 
Tam nas je pričakal Jan Lajovic in nas pospremil na 
sprehod skozi gozd, kjer smo lahko med potjo obi-
rali borovnice. Pot smo nadaljevali po nepokošenih 
travnikih in tam preko senzoričnih iger uporabljali vsa 
naša čutila. Na ta način smo opazovali okolico in spo-
znavali travniško rastlinstvo. Svobodno smo uživali v 
vsem kar nam nudi narava. Seznanili smo se z eko vrtnarjenjem in permakulturnimi vrtovi. Hranili 
smo kokoši in mlade piščančke, plezali po drevesih in se gugali na drevesni gugalnici. Tekanje po 
visoki travi in lovljenje po bregovih je otrokom predstavljalo res največji užitek. Na kmetiji so nas po-
stregli še z domačim bezgovim sokom in pecivom, ki so ga spekli posebej za nas. V tem dnevu smo 
poznali veliko novega, predvsem pa so se otroci v naravi res sprostili. To je bilo za otroke pristno in 
neponovljivo doživetje in z veseljem bi se spet vrnili nazaj. Špela KRaNJc, pom. vzgojiteljice

Mokro 
Veselje na 

igriŠčU
Na vroče petkovo dopoldne 
smo na našem igrišču imeli 
pravo vodno fronto. Vzgojitelji-
ce so pripravile vodna kotička. 
V prvem so otroci slikali vodne 
motive z penastimi gobicami. 
Nastajale so prave umetnije. 
Vodni baloni pa so popestrili 
dogajanje, ker smo bili skoraj 
vsi vzgojitelji in otroci čisto 
mokri. 

Topli sončni žarki so nam za 
aktivnost dajali še večji zagon 
in nas hitro osušili. Razigrani 
in veseli otroci so si »mokri« 
petek prav gotovo vtisnili v 
spomin in si želijo še takšnega 
dne. Jasmina BeRGLeZ,

pom. vzgojiteljice

Na zaključni prireditvi Gimnazije Litija 8. junija 
2017 smo dijakom, ki so dosegli odličen učni 
uspeh v vseh štirih letih, vidne uvrstitve na držav-
nih in mednarodnih tekmovanjih in/ali vsa štiri leta 
sodelovali v pevskem zboru, Teatru 16 in debatnem 
klubu, podelili 30 priznanj šole. Naši dijaki so se v 
šolskem letu 2016/17 udeležili mnogo tekmovanj, 
na katerih so dosegli odlične rezultate.
Zlata priznanja so osvojili: Nina Zimič je na dr-
žavnem tekmovanju iz znanja angleščine osvojila 
absolutno prvo mesto in zlato priznanje. Osvojila 
je tudi zlato priznanje na državnem tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni. Nastja Krneta je 
osvojila zlato priznanje na 51. državnem sreča-
nju mladih raziskovalcev. Iz celotne države se je 
s področja fizike in astronomije na državno tek-
movanje uvrstilo le šest raziskovalnih nalog, zlato 
priznanje pa prejmeta le dve nalogi. Špela Pok in 
Katja Arh sta osvojili zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja kemije. Gaja Razpotnik je 
osvojila zlato priznanje na XVI. državnem tekmo-
vanju mladih zgodovinarjev. Anja Šurina je osvo-
jila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja o sladkorni bolezni. Lara Koci, Nina Kos, 
Manca Murn, Lea Jere, Jakob Sirk, Žan Mahko-
vic in Martin Meserko so s praktično izdelavo 

trajnostnega vozila dosegli 1. mesto v kategoriji 
SŠ in fakultet na državnem tekmovanju - likov-
nem natečaju eKO šole. Ana Dimic Benko, Eva 
Mlinar in Nina Zimič so se uvrstile v četrtfinale 
mednarodnega debatnega turnirja v Zagrebu.
Srebrna priznanja so osvojili: Katja Arh je osvo-
jila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja astronomije in srebrno priznanje na regij-
skem tekmovanju iz znanja fizike. Andrej Barachi-
ni je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmo-
vanju iz znanja biologije in srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju v logiki. Nika Drnovšek in 
Teja Vrtačnik sta osvojili srebrno priznanje na dr-
žavnem tekmovanju v ekokvizu. Ana Dimic Benko 
je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmo-
vanju iz znanja o sladkorni bolezni. Nina Ceglar in 
Nika Cirar sta osvojili srebrno priznanje na držav-
nem tekmovanju iz znanja razvedrilne matematike. 
Tomaž Omahne je osvojil srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz znanja matematike. Nad-
ja Strle je osvojila srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja kemije. Alen Demiri in Žiga 
Jereb sta osvojila srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja nemščine. Ponosni smo na 
njihove dosežke. Gimnazija Litija

Dijaki gimnazije litija obiskali center iris
V petek, 2. junija 2017, je skupina dijakov v okviru 
izbirnega dela obveznih izbirnih vsebin obiskala 
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana 
oz. po novem center IRIS (center za izobraževa-
nje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe 
in slabovidne). Ob prihodu sta nam učiteljica in 
slepa varovanka predstavili delovanje centra, iz-
vedeli pa smo tudi nekaj o vsakdanjem življenju 
slepih. Predstavili sta nam pripomočke za prepo-
znavanje denarja po velikosti bankovca, telefon in 
računalnik, ki govorita, uro, pri kateri potipajo ka-
zalce, če želijo izvedeti, koliko kaže, in Braillov pi-
salni stroj. Na kratko sta predstavili tudi Braillovo 
pisavo. Kasneje smo se razdelili v 2 skupini, ki sta 
se izmenjali na predstavitvi kuhinje in namiznega 
tenisa za slepe. V njihovi kuhinji je zelo pomemb-
no, da je pospravljena kot iz škatlice, saj drugače 
ničesar ne najdejo. Največjo težavo in celo strah 
zaradi možnih opeklin pa jim predstavljata štedil-

nik in pečica. Namizni tenis za slepe je zelo zani-
miva igra, ki se igra v popolni tišini, saj žogice ne 
vidijo, jo pa slišijo. Seveda smo se preizkusili tudi 
mi. Dobili smo očala, ki so nas zaslepila, lopar in 
rokavico. Žogica je pri tej različici namiznega te-
nisa večja, v njej pa so še manjše, ki ropotajo. Z 
loparji žogico kotalimo po mizi in jo poskušamo 
spraviti v nasprotnikov gol, obenem pa branimo 
svoj gol. Po dveh predstavitvah so nas odpeljali 
do učilnice za matematiko, kjer nam je njihova 
učiteljica pokazala računalniško opremo, ki jo 
uporabljajo za pouk, in posebno geometrijsko 
orodje.  Za konec smo se preizkusili v vlogi sle-
pih in njihovih vodnikov. Razdelili smo se v pare, 
eden si je zavezal oči in dobil palico za slepe. Ob 
pomoči drugega smo se sprehodili po čutni poti 
in na polovici zamenjali vloge. Za spomin smo vsi 
dobili natipkano Braillovo abecedo in naša imena. 
 ana STRNIŠa 

Zborovski BUM je dogodek, ki je 
organiziran bienalno, namenjen pa je množič-
nemu petju večglasnih šolskih pevskih zborov 
in druženju otrok z istim interesom – ljubezni-
jo do petja ter glasbe. Letos se je odvil 13. 6. 
2017 v mariborskem Ljudskem vrtu in bil oper-
no obarvan. V zboru, ki ga je sestavljalo več kot 
5500 mladih pevcev, so prepevali tudi učenci 
mladinskega pevskega zbora POŠ Vače ter OŠ 
Gradec. Zboru so se pridružili solisti Opere Ma-
ribor, otroke sta nagovorila predsednik RS Bo-
rut Pahor in skladatelj Tomaž Habe. Zvezdniški 

sprejem pa sta s strani pevcev dobila njihova vr-
stnika, talenta Lenart in Timotej – Wildart. Po-
snetek Zborovskega BUM-a je bil na programu 
TV Maribor 25. 6. 2017 ob 11. in 17. uri, na 
programu TV Slovenija 2 pa 1. 7. 2017 ob 10. 
uri. Za okus, kako smo prepevali, si lahko ogle-
date tudi posnetek na spletni strani https://
www.youtube.com/watch?v=hUciRpJ4GZe. Z 
mladinskima zboroma smo v vsej polnosti užili 
petje s simfoničnim orkestrom in tako prijetno 
zaključili izjemno pevsko sezono 2016/17.

 ana TORI, učiteljica glasbe

zaključek projekta Šolska športna olimpijada  
in obisk treh uspešnih litijskih športnikov

23. 6. 2017 se je zaključil projekt Šolska športna olimpijada, v katerega so bili vključeni učenci 4. 
in 5. razreda matične šole, njihove učiteljice ter športna pedagoga Srečko Somrak in Petra Kobe. 
V okviru projekta so imeli učenci znotraj ur športa različna medrazredna tekmovanja (npr. med 

dvema ognjema, suhi biatlon), pri 
katerih smo skozi celo šolsko leto 
poudarjali pomen fair play (poštena 
igra) obnašanja v športu in temu smo 
se želeli čim bolj približati ne samo z 
besedami, ampak tudi v praksi. Poleg 
gibanja smo spodbujali pomen spo-
štovanja nasprotnika, tolerance do 
manj uspešnih učencev, medsebojne 
pomoči in podobno. V projekt smo 
občasno vključevali tudi starše, saj 
smo v začetku meseca junija skupaj 
preživeli zelo prijetno športno popol-
dne, ko so se učenci s svojimi starši 
pomerili v medrazrednih bojih v igri 

med dvema ognjema. Podobna tekma se je med četrtošolci in petošolci odvila na OŠ Litija, kjer 
je športno druženje potekalo ob prijetnem navi-
jaškem vzdušju. 
Na zadnji šolski dan smo izvedli mini šolsko 
olimpijado. Učenci 4. in 5. razreda so se naj-
prej pomerili v teku na 400 metrov, nato pa še v 
športnih igrah. Za piko na i so nas obiskali trije 
uspešni litijski športniki - Til Mavretič (nogo-
metaš), Igor Osredkar (igralec futsala, član slo-
venske futsal reprezentance) in Peter Zupančič 
(gorski kolesar) - ter učencem predstavili svojo športno kariero. Vsi trije so bili enotnega mnenja, 
da so za uspehe v športu potrebni disciplina, vztrajnost, delo ter veliko odrekanja. Po kratkem 
intervjuju s športniki so prišla na vrsto vprašanja učencev. Športniki so učencem nato podelili 
avtograme, Igor Osredkar pa je podaril tudi svoj dres, ki ga je nosil na zadnjem evropskem pr-
venstvu v futsalu. Po skupni fotografiji so učenci lahko veselo odšli po spričevala in počitnicam 
naproti. Petra KOBe, športna pedagoginja

strokovna ekskurzija v preddvor in na jezersko

Varnost na spletu – 1. nagrada za učence  
5. razreda poŠ hotič

Otroci se z internetom srečajo na različne na-
čine že zelo zgodaj preko računalnika in mo-
bilnih naprav. Na spletu najdemo veliko dobrih 
poučnih vsebin, vendar najdemo žal tudi slabe. 
Varnost na spletu je v današnjem času zelo po-
gosta tema pogovorov, zato smo se jo dotaknili 
tudi mi v POŠ Hotič v oddelku podaljšanega 
bivanja. Učencem sem spletno stran safe.si 
predstavila in jih seznanila z nagradnim nate-
čajem SaFe.SI o varni uporabi interneta, ki ga 
je financiralo šolsko ministrstvo s sofinancira-
njem evropske unije. Učenci petega razreda: 

Gal Blatnik, Til Macun, Matej Logaj, David Ju-
vančič, Jan Peterka in David Lovše so bili takoj 
zainteresirani za delo in sodelovanje v nate-
čaju. Sestavili so anketni vprašalnik in izdelali 
plakat z infografiko, ki v pisni in grafični obliki 
prikazuje rezultate izvedene ankete med vr-
stniki. V začetku aprila smo izvedeli, da je prav 
izdelek fantov POŠ Hotič med učenci 2. triade 
razglašen kot zmagovalni izdelek. Prejeli so 
priznanja in praktične nagrade, za nagrado pa 
so nas povabili na ogled Muzeja iluzij v Ljublja-
ni in v Čolnarno.  Mentorica: Nina ŠeVaROVIČ

Po zaključku pouka smo se 30. 6. 2017 s ko-
lektivom odpravili na strokovno ekskurzijo. 
Najprej smo se ustavili v Preddvoru pri jezeru 
Črnava. Sprehodili smo se skozi jesenov dre-
vored (mladoporočencema obljublja 50 let zve-
stobe) in nasad sekvoj, ki so bile nasajene leta 
1840. Nato smo se odpeljali na Jezersko. Mimo 
Planšarskega jezera in cerkve sv. andreja smo 
jo mahnili na Šenkovo domačijo, kjer nam je 
prijazni Drejc Karničar razkazal kmetijo, ki ima 
ohranjeno zasnovo srednjeveške samozado-
stne kmečke naselbine, preurejena pa je tudi 
v gostinske in turistične namene. Žena Polona 
nas je pogostila s pastirsko malico – z masovni-
kom. Pot smo nadaljevali do Jenkove kasarne, 
ki se ponaša z visoko starostjo 500 let. Služila 
je za prenočišče trgovcem, ki so potovali med 
Kranjsko in Koroško. Na stenah so še ohranje-
ni napisi ter podpisi iz tistega časa. Danes je 
stavba preurejena v etnografski muzej z zbirko 

predmetov in opreme iz vsakdanjega življenja 
naših prednic ter prednikov. Pričakala nas je 
nasmejana vodička, ki nas nagovorila v gorenj-
skem narečju. Zanimivo predstavitev po muze-
ju je popestrila s hudomušnimi zgodbicami na 
račun življenja v preteklih časih. Na koncu nam 
je zaigrala še na star harmonij in zapela. Dobro 
razpoloženi smo se poslovili ter po sprehajalni 
poti napotili do zatrepa ledeniške doline Ra-
venska Kočna, kjer smo občudovali Kamniško-
-Savinjske alpe s severa dobro vidnim in vedno 
manjšim ledenikom pod Skuto. Proti Planšar-
skemu jezeru smo zbirali vtise, kramljali ter 
ekskurzijo zaključili na TK Olipje, kjer smo se 
okrepčali z domačo hrano. Z mislijo, da smo 
zopet bogatejši za nova spoznanja o tem kotič-
ku Gorenjske, smo se prijetno utrujeni odpeljali 
proti domu. Marsikdo si je obljubil, da te kraje 
obišče z družino.  
 Irena SMReKaR Simončič, socialna delavka
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Julij je v Kulturnem centru Litija počitniški. Snujemo programe za prihodnje 
mesece in pripravljamo veliko lepega in zanimivega. Najprej naj vas povabimo 
na festival Slovo poletju, ki bo letos 24. in 25. avgusta (več na 1. strani).

Osnovana pa je tudi že nova gledališka abonmajska sezona, ki bo spet polna smeha in nepozab-
nih četrtkovih večerov. Prijave bomo sprejemali konec avgusta in v začetku septembra.
Program:  Mestno gledališče Ptuj: cucki; Špas teater: Matilda počak›; Gledališče Koper: Katastro-
falna večerja; Zavod Smejmo se: Buh pomagej; Špas teater: Poštar
Podrobnosti o predstavah v naslednji številki, ko bomo objavili tudi točne datume prijav. 
Želimo vam sončne, kulturne, srečne in nepozabne poletne dni! 

jeVniŠki peVCi na festiValU DUhoVne  
glasbe V niŠU

POŠ VAČE

kako sMo zakljUčili bralno značko?  
tako, Da je preD naMi stal sVetoVni prVak!

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET VAČE

noVičke iz DrUŠtVa Žena in Deklet Vače
Od naše velike avgustovske prireditve, 24. Vaškega dne, je minilo že skoraj leto 

dni. In verjetno se marsikdo sprašuje, ali se v Društvu žena in deklet Vače sploh še kaj dogaja. 
Naš odgovor je: »Seveda se!« Po 24. Vaš-
kem dnevu, ki ga kljub slabemu vremenu 
štejemo za uspešnega, smo se odpravile 
na strokovno ekskurzijo na Gorenjsko, 
gorato alpsko pokrajino ob zgornjem delu 
reke Save v Sloveniji, kjer smo si ogledale 
Radovljico, radovljiško Graščino, cerkev 
sv. Petra, Šivčevo hišo, Malijevo hišo s 
sramotilnim stebrom in grajski park ter 
Lectarski muzej, kjer smo se tudi same 
preizkusile v izdelovanju Lectovih src. In 
če gre verjeti radovljiškim mojstricam, 
se med nami skriva kar precej talenta za 
tovrstno obrt. Svojo pot smo nadaljevale do Begunj, kjer smo si ogledale avsenikov muzej. Se-

veda pa obisk Gorenjske ni minil brez postanka na 
Bledu in okušanja blejskih kremnih rezin. Strokovna 
ekskurzija je tako minila v znamenju pridobivanja 
novih znanj in izkušenj ter neprecenljivega druženja 
in tkanja vezi med članicami Društva. 
V decembru smo aktivno sodelovale na tradicio-
nalnem andrejevem sejmu na Vačah, kjer smo se 
uspešno predstavile obiskovalcem. Leto pa sklenile 
s prednovoletnim druženjem, ki je letos potekalo na 
Izletniški kmetiji Pr‘Lavrič in kjer ni manjkalo dobre 
hrane, obdarovanja, klepeta, petja. Leto smo torej 
sklenile kot se za društvo spodobi – z druženjem! 

V pomlad smo zakorakale z zborom članic, kjer smo potrdile poročilo za leto 2016 in sprejele 
precej ambiciozen načrt za leto 2017. Ker pa je zbor članic sovpadal z dnevom žena, seveda ni šlo 
brez rož in čestitk. 
Konec marca se je deset članic na kuharskem 
tečaju v Gostilni Pustov mlin spopadlo s ku-
hinjo naših babic na sodoben način. Ocvrto 
kislo zelje? Ješprenjeva solata z rdečo peso? 
Sladoled iz rženega kruha? Ja, tudi to in še 
marsikaj obvladamo. Tiste, ki pa še ne, pa še 
bomo, saj bomo tečaj zagotovo ponovile. 
Po prvomajskih praznikih smo se za trud in 
delo nagradile s kratkim izletom v arboretum 
Volčji potok. Tako kot vsa druženja Društva 
žena in deklet Vače, je tudi to minilo v zna-
menju sproščenega klepeta in dobre volje. 
Seveda pa smo obnovile tudi svoje znanje iz 
poznavanja tulipanov in drugega pomladanskega cvetja. V vmesnem času smo se udeleževale 
drugih dogodkov v našem kraju in sodelovale na krajevnih prireditvah. 
Trenutno se članice Društva žena in deklet Vače intenzivno pripravljamo na naš veliki dogodek, 
25. Vaški dan, na katerem bomo obeležile pomemben mejnik v delovanju našega Društva, to je 
25-letnice delovanja. Vljudno vas vabimo, da praznujete skupaj z nami. Več o tem pa seveda  
v naslednjem Občanu. 

KULTURNI CENTER LITIJA

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET VAČE
vas v nedeljo, 20.8.2017, vljudno vabi na 

25. vaŠKI Dan 
z naslovom »25 LET DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET VAČE!«

Od 10.00 ure dalje si boste obiskovalci v prostorih POŠ Vače lahko ogledali bogato 
kulinarično razstavo, razstavo ročnih del, zeliščarsko razstavo ter pestro etnološko 
razstavo. 
Ob 15.00 uri se bo na prireditvenem prostoru pri gasilskem domu na Vačah 
odvijal bogat etnološko-kulturni program, ki ga bodo popestrili številni sodelujoči iz 
društev in organizacij v naši okolici. 
Za okusno hrano in pijačo bodo ves dan skrbele članice Društva žena in deklet Vače. 
V pozno popoldanskih in večernih urah pa nas bodo zabaval Ansambel Petra Finka.

    Prisrčno vabljeni!                                                       Društvo žena in deklet Vače

Pevke in pevci mešanega pevskega zbora KUD 
Jevnica so se v začetku letošnjega junija udele-
žili festivala duhovne zborovske glasbe v Nišu, 
imenovanega Muzički edikt. Povabilo za sodelo-
vanje na tem velikem glasbenem dogodku med-
narodnega ranga, ki so ga prejeli Jevničani, gre 
pripisati dobremu glasbenemu in siceršnjemu 
vtisu, ki so ga pustili pred leti v Nišu kot gostje 
slovenskega društva France Prešeren.
Mesto Niš je omenjeni festival prvič organizi-
ralo leta 2009, letošnji pa je bil peti po vrsti. 
Nastal je na pobudo domačega zbora Branko, 
v katerem so menili, da se Nišu kot rojstnemu 
mestu carja Konstantina spodobi negovati du-
hovno glasbo in jo obeležiti tudi s srečevanjem 
pevskih zborov. Na dosedanjih festivalih je so-
delovalo okoli 60 zasedb iz 20 držav, letos pa je 
bilo 18 udeleženih zasedb – poleg več srbskih 
zborov so nastopili še zbori iz Rusije (Moskva, 
Belgorod), Velike Britanije (Birmingham), Fran-
cije (Pariz), Nemčije (Berlin), Izraela (Jeruza-
lem), Črne gore in Grčije, jevniški zbor pa je bil 
edini zbor iz Slovenije.
Za jevniške pevke in pevce je bil nastop na Mu-
zičkem ediktu najelitnejši nastop doslej, saj 
so na primer peli v družbi z zborom študentov 
moskovskega državnega konservatorija, med 
ostalimi odličnimi zbori – ti so nastopili nasle-
dnje dni – pa kaže omeniti najmanj še izrael-

ski zbor Svetega apostola Jakoba, komorni 
zbor filharmonije iz Belgoroda in zbor cerkve 
Sv. aleksandra Nevskega iz Pariza. Čeprav so 
bili jevniški zboristi v primerjavi z omenjenimi 
zbori, ki imajo za seboj močno organizacijsko 
»infrastrukturo« in državno podporo, izrazito 
ljubiteljska zasedba, pa je bil njihov nastop pri 
skoraj 500-glavi publiki sprejet s simpatijami in 
nagrajen s prisrčnim aplavzom. V primerjavi s 
prevladujočim zvokom pravoslavne liturgije je 
zvok jevniškega zbora, ki je predstavil glasbo 
slovenskega (katoliškega) duhovnega okolja, 
sproščujoče izstopal. Program je vseboval tako 
starejše pesmi, ki so del bogoslužnega obred-
ja, kot novejše duhovne skladbe izpod peresa 
slovenskih avtorjev (Močnik), seveda pa je zbor 
zapel tudi nekaj iz pravoslavne liturgične »klasi-
ke« - enega od stavkov iz Mokranjčevega Opela.
Jevničani so naslednji dan nastopili še v niški 
katoliški cerkvi, in sicer pri mašnem obredju ter 
po maši s samostojnim koncertom. 
Kot rečeno, je bil nastop na festivalu Muzički 
edikt za jevniški zbor dragocena izkušnja in 
določeno priznanje njegove kakovosti glede na 
druženje z ostalimi skoraj profesionalnimi zbori, 
zdi se pa, da se bodo Jevničani glede na to, da 
so iz Niša že dobili vabilo na naslednji velik zbo-
rovski dogodek (Mokranjčevi dnevi v Negotinu), 
tja še vračali.  J. K.

»Biti srečen!« je čudna trditev, a je še danes za 
večino najbolj razumljiva.
»Biti zadovoljen« je že malce bolj opredeljena, 
a »sanjati svoje sanje«, živeti tako, kot si nekoč 
lahko samo sanjal, je »popolna sreča«.
Toda takšnih ljudi, oseb, je na žalost zelo malo. 
Vse prevečkrat in še vedno poslušamo »stare« 
trditve, »stare« nasvete, še vedno smo ukalu-
pljeni v stare okvire in mnogo, premnogo jih 
»životari« iz dneva v dan.
No, tudi to je malo čuden, nenavaden uvod za 
dogodek, ki bi vam ga rada predstavila. Gre na-
mreč za zaključek Bralne značke, ki ga je 
organizirala knjižničarka Stanka Sirk na 
POŠ Vače za vse podružnice OŠ Gradec.
V telovadnici se nas je zbralo kar precej-
šnje število, menda nas je bilo okrog 170 
in gospa Stanka je začela takole:
»Branje je čisti užitek, je nuja, potreba 
vsakogar. Pisanje pa je oblikovanje iz be-
sed.«
Kako nenavadno, izjemno lepo so obliko-
vane in povedane te besede. Nadaljevala 
je:
»Ker ste si zaslužili izjemno nagrado, ste 
jo tudi dobili, saj sta tu, pred vami dva, 
ki znata oblikovati. Vsak zase vse tisto, v 
čemer neizmerno uživa. Darinka Kobal v 
besedah, Niko Fric pa v čaranju in obliko-
vanju iz balonov.«
Tako smo začeli in otroci so se mu sme-
jali in nadvse uživali, nihče pa ne ve, nihče od 
otrok ni niti pomislil, koliko truda je vloženega 
v njegovo delo, koliko kilometrov je prevoženih 
in koliko ur dela je bilo potrebnih, da je uspel v 
tem svojem delu. Za vsa priznanja in prestižne 
naslove se je pošteno potrudil.
Vem tudi to, da ste si otroci, knjigoljubci, za-
služili takšen obisk. Pa še nekaj ste si zaslužili 
z moje strani: razlago, opis in pojasnilo, zakaj 
ga občudujem.
Zakaj so me zasrbeli prsti in sem morala napi-
sati zgodbo njegovega odraščanja? 
Zakaj sem napisala tako neobičajno zgodbo o 
NIKcU IN NJeGOVI ČaROBNI PaLIČIcI? 
Zakaj je nastala nenavadna knjiga, slikanica 
brez slik, ilustracij? 
Boste tisti, ki se dobro spoznate na knjige rekli: 
»Kako? Kako ste rekli? Saj ste se zmotili, kajti 
take knjige še ni bilo!«
Morda res ne, a tokrat Je! Pred vami je knjiga, 
ki ima namesto ilustracij Nikove stvaritve. Z ba-
loni oblikovane predmete in osebe. Od malega 
Nika, do škrata, cirkuške arene, vojaškega tan-
ka do ene njegovih večjih in nagrajenih stvari-
tev - lokomotive.

Vam mladostnikom, vsem vam, ki vam je na-
menjena ta slikanica, moram povedati še 
delček Nikove zgodbe, ki ni zapisana v knjigi. 
Zgodbe o pogumu.
»Rodil se je kot drugi sin v gostilničarski druži-
ni. Ker sta starša imela dokaj priznano gostilno, 
je moral Niko v gostinsko šolo, da bi kasneje 
nadaljeval z delom svojih staršev. a v Nikovem 
srcu so se oglašale drugačne želje, drugačne 
sanje. Že kot otrok je začel čarati in vse več 
časa je preživljal ob branju, učenju in vaji. Is-
točasno je vse večkrat, vse pogosteje slišal 

očetove očitke: »Le kako boš živel od čaranja? 
Le kako boš svojo družino lahko preživljal s ča-
ranjem? Le kdo živi tako?«
»Kdo? Jaz bom!« je nekega dne odločno rekel, 
se uprl očetu in stopil na svojo pot.
Ko se je vrnil s prvo diplomo, s prvim prizna-
njem sta tudi starša spoznala, da je imel njun 
sin prav. Kasneje so gostilno zaprli, starša pa 
mu še danes stojita ob strani, ga razumeta in 
pomagata pri delu in vseh njegovih odločitvah.
Zato ste vsi vi, ki ste ga imeli priložnost vide-
ti in slišati, lahko ponosni, da ste knjigoljubci 
in hvaležni gospe Stanki za izbiro, s katero 
vas je nagradila za marljivo branje minulega  
leta.
Slišim še vprašanje: »Le zakaj si je vzela čas in 
zapisala vse to?« 
Zato, ker še vedno slišim glas starega očeta, ki 
mi je pred mnogimi leti rekel: »Končno ena, s 
katero ne bodo pometali.« 
Zdaj vem, da je imel prav. Tudi jaz sem ena 
tistih, ki se nikoli ni pustila »vpeti« v utečene 
smernice, nikoli tekla za »čredo«, ampak sem 
pogumno hodila in še hodim po svoji poti. Ne-
skončno sem hvaležna za vse preizkušnje, še 

bolj, da sem se znala učiti iz vsake po-
sebej. Morda mi življenje prav zaradi te 
pripravljenosti, te otroške radovednosti 
prinaša na pot najbolj zanimive in po-
sebne ljudi. Morda me prav zaradi te 
ljubezni do vsega in vsakogar nagrajuje 
v tolikšni meri, da besede »biti srečen« 
in »biti zadovoljen« niso po moji meri, 
ampak lahko tudi jaz končam z mislijo: 
živim svoje sanje, tako kot Niko, ki si je 
upal »upreti« očetu in sanjati svoje sa-
nje. Prav zato ni prvak samo v oblikova-
nju iz balonov, ampak je prvak tudi za-
radi poguma, ki ga nosi v sebi, v svojem 
srcu.

Darinka KOBaL

V Mestnem muzeju Li-
tija so počitnice čas za 
urejanje gradiva, arhiva, 
depojev ter zbiranje in od-
krivanje novih podatkov o 

naši preteklosti. Veliko dela se je nabralo med 
letom, ko zaradi obilice dogodkov in tudi obi-
skovalcev nismo uspeli sproti opravljati vsega 
potrebnega. Večina ljudi misli, da delo v muze-
ju pomeni le sprejem obiskovalcev in postavi-
tev kakšne razstave. To je le 10% vsega, 90% 
dela očem javnosti ni vidno.
Kustosinja Zasavskega muzeja Trbovlje Jana 
adamič je ravno zaradi večjega uvida javnosti v 
delo muzeja napisala simpatično knjižico »Kaj 
pa vi sploh delate?«. V njej je predstavila delo 
muzealcev in sodobno vlogo muzeja, ki zaradi 

potreb sodobne družbe postaja vedno komple-
ksnejša in zahtevnejša. Pomen kulturne dedi-
ščine se povečuje in s tem tudi izobraževalna 
vloga muzejev. Pri tem imajo prav lokalni mu-
zeji temeljno poslanstvo. 
Knjižico in tudi številne druge muzejske publi-
kacije si je mogoče ogledati v Mestnem muzeju 
Litija, kjer v vročih poletnih mesecih stoletni zi-
dovi stare sodnije nudijo prijeten hlad.
Kdor torej želi obiskati Mestni muzej Litija, naj 
svoj prihod najavi vsaj en dan prej, in na vašo 
željo vam bomo odprli muzejske prostore. 
Naj bo kakšna urica počitnic preživeta tudi v mu-
zeju, kajti »v muzeju je krasno, nikoli prezgodaj, 
nikoli prekasno.« Želimo vam kar se da prijetne, 
radovedne in razposajene počitniške dni!

V JULIJU IN AVGUSTU JE ZA OGLED MUZEJA POTREBNA PREDHODNA NAJAVA: 
Tel. 031/689160 ali epošta: mestnimuzej@zkmslitija.si
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tiC litija vabi k obisku
Osnovno poslanstvo Turistično informacijske-
ga centra - TIc Litija dopolnjujeta dve spre-
mljevalni dejavnosti, ki sta s turizmom močno 
povezani. V mesecu maju in juniju je prestopilo 
prag TIc Litija 266 obiskovalcev.
Na Gospodarski zbornici Slovenije je komisi-
ja za preverjanje pogojev za izdajo licenc za 
opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje 
oziroma posredovanja turističnih aranžmajev 
ugodila predlagatelju, ZKMŠ Litija, in podelila 
licenco. Tako od 19. junija 2017 dalje TIc Litija 
opravlja tudi naloge turistične agencije. Tu gre 

predvsem za incoming turistične programe, 
preko katerih načrtujemo dvigniti zanimanje 
in obisk tako domačih – slovenskih gostov, kot 
tudi tujih, predvsem tistih, ki prihajajo v Lju-
bljano. Gradili bomo na ponudbi doživljajskega 
in aktivnega turizma, ki pa mora biti podprt z 

dobro kulina-
rično ponud-
bo.
Poleg turistič-
nih informacij 
in koriščenja 
turističnega 
programa, ki 
bo oblikovan 
glede na vaše 
želje in priča-
kovanja vam 
v TIc Litija 
lahko ponu-
dimo izdelke, 
ki so pridelani 
in izdelani v 
lokalnem oko-

lju. Izdelki so primerni za simbolična, osebna in 
poslovna darila. Pri izbiri izdelka vam bomo z 
veseljem svetovali. Veselimo se vašega obiska.

Mojca HaUPTMaN

gasilski VikenD na polŠnikU
Tretji vikend v maju (27. in 28.5.2017) so Polšnik preplavili gasilci iz vse občine. Vzrok ni bil požar 
ampak prijetna druženja mladih in malo starejših na gasilskem tekmovanju. V soboto je potekalo 
člansko gasilsko tekmovanje GZ Litija. Sodelovala je 1 ekipa starejših gasilk in 7 ekip starejših ga-
silcev.  Kot že veliko let,  se z veteransko ekipo predstavljajo tudi polšniški gasilci. Stari mački, polni 

izkušenj so zase-
dli tretje mesto 
in pogostili svoje 
veteranske prija-
telje, tokrat na 
domačem Polš-
niku.
V nedeljo pa je 
potekalo mladin-
sko tekmovanje 
GZ Litija. 21 ekip 
društev GZ Litija 
je tekmovalo v 
različnih discipli-
nah (vaja z ved-
rovko, štafeta s 
prenosom vode, 
vaja razvrščanja 

za pionirje in pionirke, mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke, teoretično testiranje, 
vaja razvrščanja). PGD Polšnik so zastopale 3 desetine: pionirji, pionirke in mladinska ekipa. 
Pionirke so zasedle 1. mesto in odhajajo na regijsko tekmovanje, pionirji pa sicer odlično vendar 
nehvaležno 4. mesto. Mladinska ekipa  je žal imela smolo in so zasedli 9. mesto, vendar niso 
izgubili volje in bodo do naslednjega leta naštudirali še vse malenkosti. Mentorjem ekip Katarini 
Juvan, Barbari Bučar, Tjaši Povše in Boštjanu Juvanu čestitke in hvala za ves trud in delo. Seveda 
pa še posebej čestitamo pionirkam, ki so z zmago dokazale, da postajajo prave gasilke, katere bo 
na naslednjih tekmovanjih težko ujeti.
Pohvaliti  je potrebno odlično ekipo PGD Polšnik, ki je skrbela za organizacijo in izvedbo teh dveh 
dogodkov. Vse je potekalo brez problemov in verjamem, da so se gasilci v našem kraju dobro 
počutili. Hvala vsem!  Več na www.polsnik.si  Mateja SLaDIČ-Vozelj

MLADINSKI CENTER LITIJA

Utrip poletja 2017

poletni DeloVni čas pisarn las srCe  
sloVenije V litiji, kaMnikU, lUkoViCi  

in MoraVčah
Vse zainteresirane prebivalce, ki 
imate projektne ideje, primerne za 
prijavo na javni poziv Lokalne ak-
cijske skupine Srce Slovenije, va-
bimo, da nas obiščete in pomagali 
vam bomo z usmeritvami pri razvo-
ju vaše ideje. Rezervirajte si termin 

na eni izmed lokacij v Litiji, Kamniku, Lukovici ali Moravčah.
Pisarne LaS Srce Slovenije delujejo na naslednjih lokacijah:
•  KAMNIK: od 9. do 15. ure v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24, 1. nad-

stropje, pisarna 32). Med poletjem bo LaS pisarna v Kamniku delovala v pone-
deljek, 17. julija, in v ponedeljek, 14. avgusta.

•  LUKOVICA: od 9. do 15. ure v prostorih Občine Lukovica (Stari trg 1, društve-
na soba v pritličju). Med poletjem bo LaS pisarna v Lukovici delovala v četrtek, 
27. julija, in v četrtek, 17. avgusta.

•  MORAVČE: od 9. do 12. ure v prostorih Občine Moravče (Vegova ulica 9). Med poletjem bo LaS pisarna v Moravčah delovala v 
sredo, 5. julija in v sredo, 2. avgusta.

•  LITIJA: pisarna LaS Srce Slovenije v Litiji deluje v okviru Razvojnega centra Srca Slovenije vsak dan od 8. do 15. ure.
Termin sestanka na eni izmed lokacij si obvezno predhodno rezervirajte na e-mail naslov las@razvoj.si ali po telefonu na 01/ 8962 
713 ali 051 312 738.

zaključen 1. javni poziv za izbor  
operacij za uresničevanje ciljev strategije  

lokalnega razvoja na območju občin Dol pri 
ljubljani, kamnik, litija, lukovica, Moravče in 
Šmartno pri litiji v letu 2017 za sklad eksrp

V petek, 30. junija 2017, se je zaključil 1. javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slo-
venije za sklad eKSRP. V roku za predložitev predlogov operacij je na naslov LaS Srce 
Slovenije prispelo 14 vlog, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala in popolne vloge 
tudi ocenila predvidoma do konca avgusta. 
Ob koncu poletja bo LaS objavil javni poziv za sredstva evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki je namenjen urbanim območjem na območju LaS.

aktualne informacije o delovanju LaS Srce Slovenije so objavljene tudi na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

V spoMin petrU 
jerebU

Na predvečer rojstva skladatelja 
Petra Jereba smo v petek, 30. 6. 
2017, v Farbarjevem Turnu prisluh-
nili njegovim skladbam, ki jih je 
izvajal oktet Valvasor. Peter Jereb 
je kar 64 let živel in deloval v Liti-
ji in pustil velik pečat kot organist 
in tudi kot občinski tajnik. Njegov 
lik in njegovo delo je slikovito ori-
sal bivši župan Mirko Kaplja, ki je 
skladatelja tudi osebno poznal in 
izpostavil njegovo vsakodnevno druženje z ostalimi litijani na Valvazorjevem trgu. Na 150 letnico 
rojstva, nas bo od letos naprej spominjal tudi njegov doprsni kip na pročelju Farbarjevega Turna.

Dnevni center Mc-ja je med po-
letnimi počitnicami (od 26.6. do 
31.8.) odprt od ponedeljka do 

petka od 12.00 do 21.00. Na spodnjih vrsticah 
preveri aktivnosti, ki se jih lahko udeležiš.
EVROPSKA PETKOVA KUHINJA
Vsak petek do 25.8. ob 18.00, Mc
eVS prostovoljci nas bodo vsak petek zvečer po-
peljali na kulinarični izlet po evropi. Dišalo bo po 
Španiji, Franciji, Nemčiji in Madžarski. Pa tudi ka-
kšna kranjska klobasa bo zadišala po dvorišču… 
JAM SESSION + OPEN MIC + KLUBSKA SCENA
31.7. – 4.8. od 17.00 do 20.00, Mc Klub
Vidiš svet skozi note in stihe? Te kdaj prime, 
da bi delil svoje rime? Tale dotična delavnica je 
torej odlična zate. Da bo stvar lažje stekla vas 
bodo spremljali mojstri litijske Klubske scene, 
ki v Mc Klubu vrtijo vinilke in preko elektron-
ske glasbe sproščajo svojo ustvarjalnost. 
GRAFITARSKA DELAVNICA
7.8. – 11.8., Železniška postaja Litija
Grafiti vlak prihaja na 1. tir. Pograbite spreje in 
maske, očistite kapce in nabrusite linije. Dobi-
mo se v podhodu železniške postaje Litija. 
BOBNARSKA DELAVNICA
21.8. – 23.8., od 17.00 do 20.00, Mc Klub
Domen Malis si bo tudi letošnje poletje vzel 
čas za poučevanje mladih bobnarjev. Skupaj 
se boste lotili prvih zavihljajev s palčkami, ujeli 

ritem na bobnih in se do srede naučili vsaj eno 
skladbo. 
VSE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE! Prijavi se 
na info@mclitija.si ali na telefon 051 443 410, 
najkasneje 3 dni pred začetkom aktivnosti.
MLADINSKA IZMENJAVA MIXOLOGY
28.8. do 4.9., Grad Ponoviče
Mixology je miks vsega kar nas zabava, osreču-
je in navdušuje. Življenje je pač tako, da zdru-
žuje prijetno s koristnim, zato bomo skupaj z 
mladimi iz Latvije, Madžarske, Španije in Portu-
galske soustvarjali program festivala F52.
FESTIVAL f52
1.9. in 2.9.2017, Grad Ponoviče
Zaključek poletja bo glasen in tradicionalno 
poskočen, zagotovo preko 52 decibelov. Iz-
brana glasba in pestro dogajanje čez dan, za-
gotavljajo nepozabne trenutke v duhu dolgih, 
poletnih noči. 
NAJAVA POČITNIŠKEGA ŠPORTNEGA 
PROGRAMA
Na voljo bo pester program tako za otroke kot 
mladino. Natančen razpored preverite v spo-
dnjem urniku.  Vztrajamo do konca poletnih poči-
tnic. Novost v letošnjem letu so jutranje in skupin-
ske vadbe, ki bodo potekale pod vodstvom Marise 
Mrzel. Obe vadbi potekata na prostem, obvezne 
so predhodne prijave vsaj 24 ur pred vadbo na 
040/933266 ali marisa.m@klise-klub.si. 

Za več informacij obišči našo spletno stran www.mclitija.si in spremljaj naš profil na Facebook-u.
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PONEDELJEK, 7.8.2017, ob 16.uri

DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA IN ŠMARTNO

OKREVANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH
¨Šola zdravega načina življenja¨, od 5.11. do 12.11.2017,

ponudba vključuje:
•  namestitev v eno in dvoposteljnih sobah hotelov Kristal**** , kopalne plašče v sobah, pol ali 

polne penzione z varovalno prehrano za diabetike
• možnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico (Maestro), 5 obrokov, 
• brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče in nazaj
•  za tiste diabetike, ki želijo intenzivnejšo vadbo, bomo izvedli testiranje kardiovaskularne zmo-

gljivosti in svetovanje o maksimalno priporočenih srčnih frekvencah pri vadbi po posebni ceni 
25 eUR ter jim ponudili vadbo na kardio napravah.

7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena malica dnevno 296,80 eUR
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve malici dnevno 352,80 eUR

Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov /35% popust/, nanje ni moženo uve-
ljavljati dodatnih popustov. Ob prijavi za okrevanje je potrebno plačati 10 EUR akontacije 
odpovednega rizika. Prijave zbiramo do 14.10.2017.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA IN TRIGLICERIDOV
V društvu bo merjenje v sredo 6.9.2017 in 4.10.2017 od 8.00 do 10.00 ure
V DU Šmartno bo merjenje v sredo 20.9.2017 od 8.00 do 9.00 ure

TELOVADBA
Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija enkrat tedensko ob ponedeljkih. Da bomo lahko 
konec avgusta potrdili rezervirani termin, prosimo vse zainteresirane udeleženke, da se prijavite 
v društveni pisarni od 23.8.2017 dalje, da bomo lahko potrdili rezervacijo dvorane.

POHODI
 7.9.2017 Litija- Porezen- cerkno (avtobus) ob 6.00 uri Groboljšek Jože
14.9.2017 Litija- Rogla (avtobus) ob 6.00 uri Hauptman Lojze
21.9.2017 Litija-Blejski Vintgar (avtobus) ob 6.00 uri Lamovšek Ivan
28.9.2017 Litija- Višnja gora- Gradišče (avtobus) ob 6.00 uri Pavli Jože

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Plavanje bomo skupaj z MDI nadaljevali v septembru. O datumu začetka pokličite v društveno 
pisarno po 16.8.2017.

OBVESTILO:
V mesecu juliju in avgustu bodo uradne ure samo v sredo od 8.00 do 11.00 ure. V času od 
24.7.2017 do 4.8.2017 bo društvena pisarna zaprta.

zDraVo, aktiVno in prijetno kolesarjenje  
– naj bo tUDi Varno

trezno na konjU obVezno
Pomenljiv slogan je krasil ma-
jice udeležencev konjenice 
»0.0« brez alkohola, katero so 
že drugo leto zapored organi-
zirali člani KD Jesenje Geoss s 
predsednikom Jožetom Kovi-
čem na čelu.
Konjenico so izvedli v času 
poteka akcije tedna voznika v 
cestnem prometu, v kateri so 
možje v modrem preverjali pri-
sotnost alkohola voznikov. Na 
podoben način se je odvijal 
konjeniški pohod »0.0«, kjer je 

spremljevalni avto vozil za udeležence le vodo v plasten-
kah. Konjeniki so pod vodstvom predsednika društva 
pričeli pohod v Jesenjah, ter se sprehodili skozi naselja 
Spodnji Hotič in Konj, nato pa se dvignili na hrib Svib-
no. Za kratek čas so občutili čar grajskega ambienta pri 
graščini Ponoviče, nato pa se spustili v mesto Litija, ter 
bili prava paša za oči mimoidočih meščanov. Pot jih je 
vodila pod glavno cesto po vodni strugi Šmarskega po-
toka do Brega, kjer jih je na svojem ranču »Pri mestnem 
kavboju« gostil lastnik Dušan Babič. Pot so nadaljevali 

skozi stari del mesta do Pod-
šentjurja, od koder jih je var-
no po gozdnih poteh mimo 
Kresnic proti zbirnemu mestu 

popeljal domačin Toni Razpot-
nik. Tako so strnili prijeten iz-
let z mislijo, naj bi se takšna 
ježa zasidrala na konjenicah, 
ki niso zaznamovane z 0.0 
promila alkohola. S tem bi 
tudi ježa v skupini postala bolj 
kontrolirana, kar je pomemb-
no za varnost tako konjenikov 
z različnim znanjem jaha-
nja kot tudi konj z različnimi  
značaji.

Tekst: Irena KRNc
Foto: Polona KOVIČ 

(arhiv KD Jesenje Geoss)

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA - ŠMARTNO

letovanje na Dugem otoku
Tudi v letošnjem letu smo v mesecu juniju 
organizirali 5dnevno letovanje na Dugem 
otoku, katerega se je udeležilo 26 članov. 
Ob prijetnem druženju je teh nekaj dni kar 
prehitro minilo, zato upamo, da bomo tako 
ugodno ponudbo agencije oz. hotela Luka na 
Dugem otoku deležni tudi v naslednjem letu.

obisk učencev iz osnovne 
šole Šmartno pri litiji

13.6. 2017 so nas obiskali četrtošolci iz OŠ 
Šmartno pri Litiji. 
Učence sta sprejela predsednik društva g. Bo-
gomir Vidic in podpredsednica ga. Vera Bric. 
Predstavljene so jim bile številne aktivnosti, ki 
potekajo v Društvu skozi celo leto. Ogledali so 
si prostore Novega doma invalidov, kjer smo 
jim pripravili manjšo razstavo ročnih del oz. 
izdelkov kateri nastajajo v okviru posebnega 
socialnega programa - ustvarjalne delavnice.

festival skupnosti
Na letošnjem festivalskem druženju pred Me-
stnim muzejem Litija se je na stojnici s svojimi 
izdelki predstavilo tudi naše Društvo, socialno 
podjetje. Obiskovalci so si lahko ogledali unika-
tne izdelke, ki jih naše članice v okviru ustvar-
jalnih delavnic izdelujejo iz različnih materialov. 

tradicionalno srečanje  
invalidov

Medobčinsko društvo invalidov Občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, socialno podjetje je 24. juni-
ja organiziralo tradicionalno srečanje invalidov. 
Srečanje je bilo tudi tokrat pri Domu ribičev 
v Litiji. Udeležilo se ga je 114 članov ter go-
stov. Med srečanjem je potekal bogat srečelov.  
Udeleženci so uživali ob dobri glasbi, hrani in 
pijači ter obujali spomine in tako je prijetno 
druženje trajalo vse do večera.
Ob tej priliki se želimo še enkrat zahvaliti 
vsem, ki so nam omogočili srečanje in iz-
vedbo srečelova; tako donatorjem, kot tudi 
posameznim članom društva, ki so prispevali 
materialne in denarne prispevke. Iztržek od 
srečelova bo Društvo namenilo za delovanje.

zaposlitveni sejem
21.6.2017 je v avli Občine Litija potekal zaposli-
tveni sejem, ki ga je organiziral Ic Geoss d.o.o. 
Na sejmu smo se predstavili z dejavnostjo 
socialnega podjetja. Udeleženci sejma so po 
končanih predstavitvah imeli tudi priložnost za 
individualni razgovor z nami in tudi s predstav-
niki podjetij. Zaposlitveni sejem je bil namreč 
odlična priložnost za brezposelne invalide, saj 
so lahko opravili osebne razgovore s predstav-
niki podjetij, ki so pokazali potrebo po novih 
kadrih oz. novih zaposlitvah. 

Delovno srečanje nevladnih 
organizacij na področju  

socialnega varstva
Po posvetu nevladnih organizacij o ključnih izzi-
vih na področju socialnega varstva, ki je poteka-
lo v mesecu maju, smo se 13. 6. 2017 udeležili 
tudi prvega delovnega srečanja za oblikovanje 
akcijskih načrtov za realizacijo ukrepov v doku-
mentu RIN 2017-2020 (Regijski izvedbeni načrt 
s področja socialnega varstva za leto 2017 – 
2020), ki je potekalo v Zagorju na pobudo Dru-
štva za kakovost življenja Spiritual pod okriljem 
RRa Zasavje v sodelovanju s cSD Trbovlje in 
ZLHT - Regionalnim centrom NVO.
Na srečanju je sodelovalo 45 predstavnikov iz 
različnih organizacij, tako s področja sociale, 
šolstva, policije, zavoda za zaposlovanje, mla-
dinskega dela, zdravstva iz javnih zavodov, pred-
stavniki nevladnih organizacij in gospodarstva.
Namen srečanja je bil krepitev medinstitucio-
nalnega sodelovanja ter vzpostavitev načrtov 
za realizacijo posameznih ciljev in predlaganih 
ukrepov, na posameznih področjih (programi za 
starejše in invalide ter gibalno ovirane,  aktiva-
cijski načrt za zaposlene, brezposelne ter ma-
terialno socialno ogrožene, programi za otroke, 
mladostnike in družine itd.).
Koordinacijska skupina, ki zadeva področje in-
validov je po zbranih predlogih in ukrepih za 
izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zago-
tavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in 
programov, za ciljno skupino sestavila okvirni 
načrt za realizacijo (vzpostavitve programov sku-
pnostnega bivanja za invalide), s katerim bi zajeli 
vse do sedaj manjkajoče ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili ustrezne (rehabilitacijske) programe 
oz. vzpostavili model skupnostnega bivanja, v 
okviru katerega bi se zagotavljala medsebojna 
pomoč in podpora tej ciljni skupini.

MDI Litija-Šmartno, so.p.

Policijska postaja Litija je v obdobju od 1. maja 
2017 do 7. julija 2017 obravnavala 7 prome-
tnih nesreč z udeležbo kolesarja, pri čemer je 
7 kolesarjev zadobilo lahke telesne poškodbe, 
1 kolesar pa hude telesne poškodbe. V večini 
primerov je bil vzrok prometne nesreče neupo-
števanje pravil o prednosti voznika motornega 
vozila, sledi neprilagojena hitrost kolesarja in 
nepravilen prevoz predmetov, ki ovirajo kole-
sarja pri vožnji.
Kolesarji so poleg pešcev najbolj ogrožena in 
izpostavljena skupina prometnih udeležencev, 
zato morajo biti vozniki motornih vozil toliko 
bolj pozorni na kolesarje, upoštevati morajo 
pravila o prednosti. Vožnja mimo kolesarja naj 
bo na bočni razdalji vsaj 50 cm, saj v naspro-
tnem primeru lahko kolesar izgubi ravnotežje. 
Prav tako pa morajo kolesarji prilagoditi svoje 
ravnanje v prometu. Ne smejo ogrožati pešcev, 
upoštevati morajo prometne predpise, kolesa-
riti po kolesarskem pasu ali stezi, kjer obsta-
jajo, ali ob robu vozišča (približno 60 cm od 
roba). Kolesarji ne smejo kolesariti v nasprotni 
smeri, saj tako ogrožajo tako sebe kot tudi dru-
ge udeležence v cestnem prometu. Kadar kole-
sarijo, ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog 
ali drugih psihoaktivnih substanc. Med vožnjo 
ne smejo uporabljati mobilnih telefonov ali 
drugih naprav. Morebitno prtljago je potrebno 
namestiti na ustrezen nosilec, košaro ali kole-
sarsko torbo. Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči 
je potrebno uporabljati predpisane žaromete in 
odsevnike. Uporaba svetlih in odsevnih oblačil 
pa bodo pripomogli k večji varnosti. Pri naka-
zovanju smeri je potrebno uporabiti roko ter 
se seveda prepričati, da bo manever varen. 
Kolo mora biti tehnično brezhibno. Pri padcih 
kolesarjev ali prometnih nesrečah z vozili so 
poškodbe glave zelo pogoste. Že pri manjših 
trkih so lahko poškodbe glave usodne oziroma 
izredno težke in dolgotrajne, zato je potrebno 
med vožnjo s kolesom uporabljati zaščitno ko-
lesarsko čelado. Raziskave kažejo, da zelo po-
membno prispeva k večji varnosti, saj zmanj-
šuje težo posledic in poškodb glave od 40 % 
do 70 %. Ob koncu leta 2016 se je uveljavila 
novela Zakona o pravilih cestnega prometa, ki 
predpisuje obvezno uporabo zaščitne kolesar-
ske čelade za vse otroke in mladostnike do 18. 
leta. Uporabo zaščitne kolesarske čelade pa 
priporočamo tudi odraslim kolesarjem.
Kolo je ena izmed najbolj priljubljenih prevo-

znih sredstev. Poleg urbanih kolesarjenj znotraj 
naselij, se vse pogosteje pojavljajo rekreativni 
kolesarji izven naselij. Pri kolesarjenju moramo 
dobro poskrbeti za svojo varnost!
S kolesi pa se zelo radi vozijo tudi otroci. Kolo 
sme samostojno v prometu na cesti voziti 
otrok, star najmanj 8 let, ki ima pri sebi veljav-
no kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša 
od 14 let. Otrok do 14. leta, ki nima opravlje-
nega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v ce-
stnem prometu le v spremstvu polnoletne ose-
be, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer 
spremlja največ dva otroka. Otrok do 6. leta 
starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v ob-
močju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe 
pa tudi v območju umirjenega prometa. 
Statistični podatki kažejo, da so v prometnih 
nesrečah najpogosteje udeleženi starejši kole-
sarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto 
premalo pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, 
slabše vidijo, slišijo in počasneje ustrezno re-
agirajo. Starostne spremembe pa vključujejo 
tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih 
poškodbah. Navedeno pa jih naj ne odvrne od 
kolesarjenja. Svetujemo jim, da naj bodo od-
govorni in naj upoštevajo svoje sposobnosti 
(sedejo na kolo takrat, ko so prepričani, da so 
resnično sposobni varne udeležbe v cestnem 
prometu). Izogibajo se naj vožnji ponoči, saj se 
njihov vid počasneje adaptira temi. Posamezne 
vožnje naj bodo krajše. Izogibajo se naj voženj 
po cestah, kjer se razvijajo večje hitrosti.
Pri tem pa opozarjamo tudi voznike drugih pre-
voznih sredstev, kot npr. osebnih avtomobilov, 
da naj bodo pozorni na kolesarje ter upoštevati 
pravila o prednosti, naj ne parkirajo na kolesar-
ski stezi ali pasu, ponoči in ob zmanjšani vidlji-
vosti naj uporabljajo predpisane luči. Vozniki 
se naj zavedajo, da so ali bodo tudi sami kdaj 
kot kolesarji udeleženi v cestnem prometu. 
Da bi bilo prometnih nesreč s tragičnimi posle-
dicami čim manj, vse udeležence v cestnem 
prometu ob tej priložnosti ponovno opozarja-
mo, naj dosledno upoštevajo prometne predpi-
se, predvsem glede hitrosti, prepovedi vožnje 
vozil pod vplivom alkohola, prepovedanih drog 
ali psihoaktivnih substanc, pravil o prednosti, 
uporabe zaščitne kolesarske čelade, itd.

Klavdija MLaKaR, 
pomočnica komandirja PP Litija

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

spoMini in Misli ob 25. letniCi planinske 
sekCije DU litija

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

kaMniti el DoraDo

SLIKARSKA POT društva LILA je odprta še do 15. septembra 2017. Poteka 
iz Mestnega muzeja Litija, mimo izložb v starem mestnem jedru do galerija art 
caffe. Razstavljenih je več kot 100 
del.

ZLATA PALETA 2017
Na četrti tematski razstavi v Nazarjih za ZLATO PALE-
TO 2017 (fotografija in kiparstvo) sta najvišji prizna-
nji  certifikata kakovosti prejela Roman Kovačič 
za fotografijo in Aleksander Lavrenčič za kipar-
stvo. Sonja Perme, Jože Loc, Marjeta Mlakar agrež in 
andrej Hostnik so prejeli pohvale.
POČITNIŠKA DRUŽENJA odrasle člane potrkajo 
vsako sredo v ateljeju LILa ob 18. uri.
TEČAJ za tehniko AKVAREL se bo pričel že v avgustu. 
Potekal bo ob sredah od 18. ure dalje. Primeren je 
tudi za začetnike. Mentor Brane PRaZNIK iz Trebnjega 
bo tečajnike naučil o akvarelu vse od a do Ž. Poleg 
predavanj bo potekalo praktično delo v ateljeju in na terenu. Če vas zanima, pišite na lilaatelje@
gmail.com. Vabljeni k sodelovanju. Več informacij Joža 041 443 555. Začetek tečaja: sreda, 
23.8.2017 ob 18. uri. VPIS v MALO LILO in CICI LILO bo potekal v začetku septembra.  

Predsednica: Joža OcePeK

litija naŠe Mesto
Litija je praznovala svoj 65 rojstni 
dan, namreč pred 65 leti poime-
novano v »Mesto«. V teh letih je 
mesto s hitrim tempom spremi-
njalo podobo. Zginjali so travniki 
in njive, tako na levem bregu kot 
na desnem bregu reke Save. Na-
stajala so nova naselja Rozmanov 
trg, Graška Dobrava. Ob sedanji 
Ljubljanski cesti pa se je uma-
knila topilnica svinca in srebra, 
livarna, majhne delavske hišice. Iz 
tega časa je ohranjenega le nekaj 
fotografskega materiala. Mnogi, 

predvsem starejši domačini se tega časa še spominjajo, mlajše generacije pa se spominjajo 
delavskih hišic levo in desno ob Ljubljanski cesti, obrat furnirnice Lesne industrije Litija, resta-
vracije »Pošta«, leseni most čez reko Savo, 
cerarjeve hiše v kateri je bila trgovina, sam-
ski dom Gip Beton Zagorje, Gradmetal Litija 
z delavnicami, betonarna, trgovina Mercator 
z gradbenim materialom-/Kladivo, poslo-
valnica SaP Ljubljana, »Pletilja«, Prodajalna 
gradbenega materiala »Merkur«, betonarna 
Trgograd Litija in delavnice Gradmetal Litija.
Vsega tega danes ni več, pač pa stojijo novi 
trgovski centri »Hofer«, »Tuš«, Jernej, carco-
merc prodajalna avtomobilov, agrolit«, dve 
bencinski črpalki v objektu »Pletilja« pa ste-
klar, na mestu kjer je bila trgovina »Merkur-
ja« pa danes stoji proizvodna hala »RaF«, na 
prostorih bivše furnirnice pa stoji veličastna zgradbe »ŠMeLc«
Veliko se je spremenilo z izgradnjo novega mostu čez reko Savo, z nadvozom čez železniško 
progo proti Graški Dobravi. Pa vendar v Litiji nekaj manjka. V mnogih primerih bi lahko rekel, da 

je Litija še kar »TRG«. Litija je spal-
no naselje in nove gradnje se še v 
tem smislu kar nadaljujejo (Litijska 
Dobrava) vendar mislim, da bo tudi 
v bodoče takšnih gradbenih parcel 
zmanjkalo in bo gradnjo treba usme-
riti na nekvalitetna zemljišča. Litija 
kot mesto nima centra, tržnice, me-
stnega parka, tudi kino predstav ni 
več. In človek se sprašuje kam bi v 
Litiji lahko postavili fontano piva, kot 
jo ima občina Žalec, žal tega prosto-
ra ne boste našli v Litiji.
Spoštovani aktivisti, ki delate na po-

dročju turizma, ko pride turist v mesto mu je potrebno nekaj ponuditi, prvo informacijo, drugo, 
da si v tem vročem poletnem času privošči na (pipi v mestni fontani) požirek hladne vode, toda iz 
pipe na Valvazorjevem trgu ne bo priteklo ničesar, prav tako pa tudi ne na zanemarjeni fontani na 
železniški postaji Litija.
Sprašujem se, kaj so delali 
snovalci mesta, politična vod-
stva, občina, družbeno politič-
ne organizacije in njihov vpliv 
na razvoj mesta.
Litija ima sedaj Mestni muzej« 
žal kljub zavzemanju uslužben-
cev je skromen z eksponati in 
drugim gradivom. Da bi muzej 
zaživel v pravem pomenu be-
sede bi potreboval več financ 
in hkrati pomoč občanov, ki 
doma hranijo neprecenljive 
pisne vire in fotografske ma-
teriale. Kajti starejši Litijani se gotovo še spominjajo Litije takšna kot je bila nekoč, imena ljudi, 

ki so delali v rudniku, predilnici, v 
mizarstvu, flosarstvu po reki Savi 
in drugje.
Spoštovani pozno je, vendar je še 
čas, da se v okviru občine najde 
čas in pogum in se prične s pi-
sanjem kronike ne samo mesta 
Litije pač pa kronika občine in da 
pristojni zgodovino in razvoj obči-
ne, posebno znamenitosti vnese-
jo na računalnik.
To je kratek moj vpogled na Liti-
jo, predstavljam pa vam tudi foto-
grafije fotografa Petra NaGLIČa 
iz Šmarce pri Kamniku.
 ciril GOLOUH

Četrt stoletja vseh korakov, vseh doživetij, lepih 
pogledov in predvsem širjenja prijateljskih 
vezi ni malo za Planinsko sekcijo DU Litija, ki 
je zaživela 12.6.1992. leta. Zato je prav, da 
posvetimo nekaj besed tej bogati beri vsega 
kar bogati, kar gradi človeka – ljudi.
Na pobudo Zveze društev upokojencev občine 
Litija je bila 12.6.1992 v DU Litija ustanovljena 
Planinska sekcija za vsa društva upokojencev v 
občini Litija. Namen ustanovitve je bil obogatiti 
in razgibati življenje upokojencev.
Na začetku so prvi člani Planinske sekcije za 
svoje poti koristili javni prevoz. Število udele-
žencev se je množilo in prvi naš prevoznik je 
bil Rudi Turs, ki nas je in nas zanesljivo in varno 
vozi. enako tudi ostali prevozniki, katerih uslu-
ge koristi naša sekcija.
Načrtno smo in izvajamo pohode vezne poti po 
Sloveniji in tudi preko meja. Obiskali smo tako 
kraje, gore in planine v sredogorju in visoko-
gorju. Prehodili smo Primorsko, Kraški rob, si 
ogledali njene posebnosti, kot tudi kraje izven 
naših meja.
Vzdušje na vseh poteh je bilo prijetno, stkale 
so se prijateljske vezi, pravo tovarištvo bi lahko 
dejali. Imeli smo srečo, med pohodniki je bilo 

veliko dobrih pevcev in prav ti so naši PS pri-
pomogli do prepoznavnosti. Njihovi glasovi so 
odmevali po planinah, po osvojenih vrhovih in 
obiskanih planinskih kočah.
V obdobju 25. letnega delovanja smo izgubili 
38 članov- zvestih pohodnikov, naših prijate-
ljev. Spomin na vsakega izmed njih je v naši 
sekciji živ in spoštljiv.
Planinsko sekcijo DU Litija so vodili:
od leta 1992 – 2002 g. Viktor Čebela; od leta 
2002 - 2004 g. Ludvik Kofol; od leta 2004 – 
2015 g. Stane Jerebič; od leta 2015 naprej pa 
ga. Nuša Rozman.
Vsak voditelj je pri tem delu dal del sebe, svo-
jega znanja in svojih pogledov, da se je sekci-
ja gradila in rastla iz leta v leto, zato iskrena 
hvala.
Planinska sekcija je ob 10 letnici in ob 20. le-
tnici svojega delovanja kulturno praznovala v 
dvorani Kulturnega centra v Litiji. Petnajst le-
tnico pa je zaznamovala v Planinskem domu na 
Jančah. Vsak naš član, naš pohodnik je na svoj 
način bogatil in gradil našo Planinsko sekcijo in 
skupno smo prehodili to 25 letno pot. 

 Zapisala: Mila GROŠeLJ in Viktor ČeBeLa

pohod kojCa – zakojCa 
Visoko nad Baško dolino na severnem pobočju 1303 metrov visoke Kojce leži Zakojca (710 me-
trov), rojstni kraj pisatelja Franceta Bevka. Tja je dne 24. junija 2017 odšla naša skupina planin-
sko pohodniške sekcije DU Litija.
Do Zakojce vodi več poti. Mi smo se peljali s cerkljanskega proti Poreznu, skozi slikovite vasi do 
vasice Jesenica. Na pol ure oddaljenem prelazu Vrh Ravni, smo se razdelili v tri skupine in ločili. 
eni smo šli najprej na vrh Kojce, drugi peš do Zakojce in tretji so se peljali skozi vas Bukovo do 

Zakojce. 
Na Kojco nas je vodila planin-
ska vodnica Katarina, članica 
Planinskega društva cerkno. 
Steza je bila strma, skoraj 
do vrha gozdnata, nato pa 
se svet poravna v travnato 
površino in kamen z oznako 
vrhov potrdi, da smo na vrhu 
Kojce. Opis vrhov in krajev 
je bil slikovit, topel in vabljiv, 
zato hvala od srca za celotno 
vodenje in skrb za varnost 
gospe Katarini, ki že več kot 
20 let opravlja to delo pro-
stovoljno. Pot nazaj pa nas 

je vodila v Zakojco. Vas je razdeljena v tri krake, je urejena in vabljiva. Tu smo si ogledali hišo v 
kateri je pisatelj France Bevk preživljal svoja otroška leta. Prostori so ohranjeni in obnovljeni tako, 
kot je tu teklo življenje od leta 1890 naprej. Na podstrešju je preurejen velik razstavni prostor, 
ki prikazuje delo in življenje pisatelja. Skrbnik te spominske hiše je domačin, njegova pripoved o 
pisatelju in ljudeh tistega časa je topla in spoštljiva. »Radi ga imamo« se konča njegova pripoved.
V urejenem kmečkem turizmu smo se okrepčali z njihovo krompirjevo polento in ričetom. To 
okusno malico nam je podarilo DU Litija za naše 25-letno delovanje. 
Tako smo združili pohod in počastili naš praznik prav v prijazni Zakojci.

Zapisala: Mila GROŠeLJ, Slike: Nuša ROZMaN
NAPOVEDNIK :
8.7.2017 Pohod Jezersko do planine Roblek, ob 6. uri, Železniška postaja
13.7.2017 Izlet Mozirski gaj, ob 8.15 uri, avtobusna postaja Špar
22.7.2017 Pohod Pohorje-Pesek-Rogla, 6.30, Železniška postaja
24.7.2017 Gledališče Studenec: DIVJI LOVec 19.30 pred OŠ Litija

Seveda je vsem jasno, da gre za 
obljubljeno zlato dolino v ameriki, kjer je v 
času divjega zahoda vsak obogatel, če ni bil 
žrtev pohlepa. 
Okoli GeOSS-a pa so pokrajine bogate (kot el 
Dorado z zlatom) s paleontološkimi in geološki-
mi znamenitostmi. Pa naštejmo samo tiste, ki 
so javno predstavljene: 
-  Začnimo v Dešnu, kjer je bila v bližini kamno-

loma Zapodje pozno pomladi otvoritev velike 
pisane skale s kontrastno izraženimi srčenka-
mi (slika). 

-  Na GeOSS-u je spomenik rodoljubu ali zbirka 
okrasnih kamnov iz slovenskega etničnega 
ozemlja.

-  Nad pokopališčem na Vačah je najlepši pri-
mer fosilne morske obale.

-  V Domu GeOSS, kjer je Muzej Petra Svetika, 
je stalna geološka razstava s področja Vač, 
ki jo je pripravil Blaž Zarnik in zbirka kamnin, 
fosilov in rudnin iz Slovenske geološke tran-
sverzale, ki je delo dr. Stanka Buserja.

-  Ob stari cesti med Klenikom in Vačami je ge-
ološki steber s kamni z okolice Vač.

-  V OŠ Gradec je obnovljena geološka zbirka in 
članek o tem je napisala dr. Tea Jurkovšek v 
februarski št. Občana. 

-  Ko smo v Litiji, je v Mestnem muzeju bogata 
zbirka rudnin ,… iz rudnika Sitarjevec. 

-  Obstoja možnost, da se spustiš v rudnik Sitar-
jevec in zastal ti bo dih ob bogastvu rudniške 
raznolikosti. 

-  Na Bregu je najpopolnejša zbirka savskih pro-
dnikov. 

-  V Šmartnem je pred šolo geološki steber s 
kamni iz minule Občine Litija, ko je bila še 

združena z Občino Šmartno pri Litiji. Zbirka iz 
gradu Bogenšperk, s podobno vsebino, je bila 
odstranjena. 

-  Seveda imajo šole svoje zanimive zbirke - tudi 
kot pripomoček pri pouku. V Moravčah so 
znani po fosilih školjk, polžev, koral, itd. Med 
Kisovcem in Zagorjem je restavriran rudnik … 

Toliko je vsega, da sem gotovo na kaj pozabil. 
Če si ogledaš vse naštete lokacije in spoznaš 
vse eksponate, ki so predstavljeni, lahko posta-
neš najbolj znani dr. geologije in paleontologije! 
Na vsaki univerzi te bodo z veseljem sprejeli za 
profesorja z najvišjo plačo. Če pa koga zanima 
kaj več (npr. geološki steber v Šmartnem,…), 
naj gre na spletno stran: http://www.vace.si/
kamnitieldorado.htm . Tam boste našli poleg 
tega članka še več slik in bližnjice do opisov 
posameznih znamenitosti. Študentje geologije 
in paleontologije bi lahko imeli v naši okolici 
neskončno št. dni terenskih vaj. Po mojem bi 
se jim moral študij podaljšati. 
Rad nas imam! Pa pokličite na naš Turistično 
informacijski center (01 8976 680, 041 895 
852, 01 896 25 20 ali 041 896 632), kjer Vam 
bom skrajno navdušen (da kamni sploh koga 
zanimajo) in z ljubeznijo vse pojasnil! 

Zvonček Norček

Nagrajena slika, avtor Roman Kovačič
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Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tIM-ecKaRt metodi

DOM TISJE

DoMski izlet V belo krajino
V sredo, 7. juni-
ja, nas je avto-

bus odpeljal na izlet proti Beli 
krajini. Iz doma Tisje v Litiji smo 
se odpeljali proti matičnemu 
domu v Črni potok, kjer so se 
nam pridružili še ostali. Na za-
četku izleta nas je pozdravila di-
rektorica, ga. Vida Lukač in nam 
zaželela lep dan ter srečno pot. 
Prvi postanek smo imeli v go-
stišču »Prepih«, kjer so nam 
naši spremljevalci razdelili ma-
lico, da ne bi omagali na poti. 
Odpeljali smo se do adlešičev, 
kjer smo si ogledali muzej za 
predelavo lanu. Bilo je zelo za-

nimivo, saj mnogi od nas lanu nismo poznali. 
Sprejela nas je mlada gospodična z aperitivom. 
Ona vestno nadaljuje tradicijo njihove domačije 
in nam je na zanimiv način predstavila zgodbo 
o lanu vse od setve pa do izdelanega platna. 
Predstavila nam je tudi izdelavo belokranjskih 
pisanic. Čas nam je hitro minil in odpravili smo 
se v Rosalnice, kjer nas je čakala gospodinja 
»Hiše dobrih okusov« in nas za dobrodošlico 
postregla z belokranjsko pogačo. Posedli smo 
se za mizo in se najedli dobrega kosila. Spekli 
pa so nam tudi domačo, veliko torto, ki je bila 
odlična. Obiskali smo še Tri fare, kjer nam je 

tamkajšnji gospod župnik malo predstavil 
te tri cerkvice, ki stojijo ena zraven druge. 
Ogledali smo si jih in v cerkvi je zadonela 
tudi naša pesem. Prepevali smo tudi med 
vožnjo in kjerkoli smo se ustavili, saj smo 
vsi veselega srca. 
Vrnili smo se pozno popoldan, veseli in 
zadovoljni, saj je bil dan res poseben in 
drugačen od običajnih dni. Lepo se za-
hvaljujemo Domu Tisje, ki nam je omogo-
čil ta lep izlet in velika zahvala tudi vsem 
zaposlenim, za spremstvo in pomoč. Tudi 
vreme je bilo kot naročeno, saj so nas 
oblaki varovali sonca in vročine. Tega 
dneva se bomo še dolgo z veseljem spo-
minjali.  M.F. (Dom Tisje, enota Litija)

DoMski roŽnik
Rožnik je bil topel, vesel, poln sonca in cvetja. Zaprla so se šolska vrata, začenjajo se počitnice 
in mi smo praznovali.

V sredo, 21. 6. smo se 
stanovalci skupaj zbrali v 
matičnem domu Tisje, v 
Črnem potoku, da smo lah-
ko »tradicionalno« zaklju-
čili naše »delovno leto.« 
Počastili smo praznik naše 
Slovenije in občinski pra-
znik. Začeli smo s pesmi-
jo, kulturnim programom 
in se družili na različnih 
delavnicah. Po odličnem 
pikniku, ki je napolnil naše 
želodčke smo se s pesmijo 
v srcih vrnili nazaj v Litijo.
V petek, 23.6. pa smo s 
praznovanjem nadaljevali 
tudi v Litiji, kjer smo sku-
paj z domsko pevsko sku-
pino soustvarili pravo Ve-
SeLIcO s srečelovom. 

Mesec junij pa smo zaključili s SLaDOLeDaRIJO, kjer smo uživali ob sladoledu, igrah, bansih, 
skečih, veliko se je pelo in še več smejalo. Ob prijetnih druženjih nam je čas hitro mineval in vsi 
ti lepi trenutki so nas napolnjevali s poletno radostjo. Vsem našim zaposlenim smo se zahvalili za 
ves njihov trud in jim zaželeli lep dopust! Lepe počitniške dneve pa želimo tudi vsem vam bralcem 
in nasvidenje po počitnicah!  B.V., Dom Tisje, enota Litija

poMeMbni DogoDki V MeseCU jUnijU in jUlijU – DoM tisje 

31. DrŽaVne in 10 MeDnaroDne 
kMečke igre UspeŠno zakljUčene
Prvo soboto v juliju smo se v Zgornji Jablanici zbrali člani društev po-
deželske mladine iz vse Slovenije ter mladi podeželani iz avstrije, Švice 

in anglije na 31. državnih in 10. mednarodnih kmečkih igrah. V vlogi organizatorja smo bili letos 
Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno ter Zveza Slovenske podeželske mladine. Letošnjih 
iger se je udeležilo 17 ekip iz Slovenije in tri mednarodne ekipe. Dogajanje na prizorišču se je 
uradno pričelo ob 13.00. Pozdravne besede so nam poleg napovedovalca Petra avblja namenili 
še predsednika DPM LIŠ Marko Firm, predsednika ZSPM Rok Damijan, župan občine Litija Franci 
Rokavec, župan občine Šmartno pri Litija Rajko Meserko in predstavnica Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije andreja Krt.
Po končani slavnostni otvoritvi se je do-
hajanje preselilo na travnik s parcelami 
za košnjo in grabljenje. Tako kot vsako 
leto so se tekmovalci najprej pomeri-
li v košnji in grabljenju parcele velike 
4,5x11m. Pri teh dveh disciplinah ni po-
memben samo čas, vendar tudi čistoča 
košnje in grabljenja ter kakovost izdelave 
kopice. Ko so kosci in grabljice opravi-
li svoje delo smo igre popestrili z de-
monstracijo strojev podjetja KGZ Sloga 
Kranj. Predstavili so nam traktorje znam-
ke John Deere in seneno linijo podjetja 
Kuhn. 

V drugem delu iger so sledile zabavne ter spretnostne igre, ki so bile letos obarvane z govedorejsko 
tematiko. V prvi igri so morali tekmovalci pomolsti kravo, mleko prenesti čez poligon ter ga zliti v 

mlečno kanglo. Kravo je treba dobro nakrmiti, da nam da veliko mle-
ka, zato so jo morali tekmovalci v drugi igri še »nafutrati« s senom, 
vodo in krmili, ki so jih prav tako morali prinesti čez poligon. Da je bila 
igra še bolj zanimiva se je moral vsak tekmovalec, predno je šel čez 
poligon, 10x zavrteti okoli količka. V igri presenečanja pa so morali 
tekmovalci pokazati spretnosti timskega dela. Vseh 6 članov ekipe so 
morali na enih lesenih smučeh presmučati poligon z ovirami.
Dogajanje se je iz travnika preselilo pod šotor pred gasilskim domom. 
Najprej so se tekmovalci okrepčali potem pa je sledila še predstavi-
tev regij, razglasitev 
rezultatov ter veselica 
z ansamblom Jureta 
Zajca, ki se je zavlekla 
pozno v noč. 
Na 31. državnih kmeč-
kih igrah so se najbolj-
še izkazali tekmovalci 
DPM Tabor, drugo 
mesto so dosegli člani 
DPM Mirna Peč, tretje 
pa člani DPM Šentjur. 
Tudi najboljši kosec in 
grabljica letošnjih iger 
prihajata iz DPM Ta-
bor. ekipa DPM LIŠ je zasedla 11. mesto.
V imenu Društva podeželske mladine Litija in Šmartno, bi se posebej 
zahvalila članom PGD Jablanica za veliko pomoč pri organizaciji in 
izvedbi 31. Državnik kmečkih iger. Hvala tudi lastnikom zemljišč, na 
katerih so potekale igre in demonstracija ter vsem sponzorjem za 
finančne in materialne prispevke. Mija TOMŠIČ, Tajnica DPM LIŠ

V juniju so se zvrstili številni dogodki, saj je me-
sec junij, ko so dnevi najdaljši, najbolj primeren za 
organizacijo različnih prireditev, izletov, srečanj. 
21. junija smo slavnostno praznovali 26. rojstni 
dan naše mlade države. Skupaj smo ustvarjali in 
se veselili stanovalci matičnega doma in enote Li-
tija. Že ob 9. uri so se v parku pred domom začele 
različne delavnice: kreativna, športna, glasbena. 
Ob 10.30. uri smo v kratkem kulturnem progra-
mu obudili spomin na pretekle dogodke, ki so 
nam zagotovili življenje v samostojni državi. Po 
programu je bil organiziran piknik za vse prisotne.
V preteklem mesecu je praznovala svoj 100. roj-
stni dan naša stanovalka, gospa a.L. Praznova-
nje smo organizirali ob praznovanju rojstnih dni 
tudi za ostale stanovalce, gospe so dobre želje 
in čestitke izrekli številni stanovalci, zaposleni in 
tudi podžupanja občie Litija, gospa Lijana Lovše. 
Letos smo se prvič udeležili Tajinega teka, v spo-
min na deklico, ki je v železniški nesreči izgubila 
življenje. Tek oz. hoja poteka v okviru prireditve 
Litijski tek. Udeleženci so bili tako stanovalci na 
vozičkih kot tudi drugi iz obeh domov. Stanoval-
ci so v spomin na Tajo, naredili bele metulje in si 
jih pripeli na prsi. 

Obiskala nas je Valvasorjeva konjenica, v kateri 
je sodelovalo skoraj 40 konjenikov iz vse Slo-
venije. Konjenico je vsem zbranim predstavil 
gospod Možina, ki je predstavnikoma občine, 
županu gospodu Rajku Meserko in direktorici 
doma, Vidi Lukač, izročil spominske plakete. Ko-
njenica že 26 let obiskuje gradove, ki jih je v svo-
ji knjigi Slava vojvodinje Kranjske opisal Janez 
Vajkard Valvasor, nekateri so bili tudi v njegovi 
lasti kot na primer naša graščina Črni Potok.
Letni izlet za stanovalce obeh enot je udeležen-
ce letos popeljal v Belo krajino. Ogledali smo 
si postopek obdelave lanu in izdelke iz njega in 

postopek izdelave belokranjskih pisanic. Obi-
skali smo tudi znamenito božjo pot Tri fare, ki 
se nahaja v ravninskem delu naselja Rosalnice 
pri Metliki. Romarski kompleks se odlikuje po 
treh gotskih cerkvah, stisnjenih znotraj visoke-
ga pokopališkega obzidja, ki je verjetno deloma 
še ostanek protiturškega tabora. Izlet smo za-
ključili s kosilom v prijetnem kmečkem turizmu 
v Rosalicah, kjer jim je gospodinja predstavila 
peko belokranjske pogače. 
Zaposleni smo imeli strokovno ekskurzijo na 
Solčavsko, kjer smo imeli najprej predavanje o 
Harmoniji odnosov – gospoda patra Karla Ger-
žana. Ogledali smo si več muzejev v Solčavi, v 
okviru promocije zdravja pa smo nato pot na-
daljevali peš po delu etnografske poti po Logar-
ski dolini, ogledali smo si slap Rinka in slapišče 
Palenk, nato pa se v večernih urah vrnili domov. 
NaJ PROSTOVOLJec 2016 iz Doma Tisje je Sreč-
ko Obolnar. Gospod Srečko že skoraj leto in pol 
prihaja v enoto Litija, kjer kot prostovoljec opra-
vlja delo telefonista/receptorja. Pri tem delu ko-
municira tako s stanovalci, svojci, zaposlenimi in 
obiskovalci doma in kavarne. S svojo pozitivno 
energijo, prijaznostjo in optimizmom vnaša v 
medosebne odnose občutke miru in sprejetosti. 
Priznanje mu je podelil predsednik držav, go-
spod Borut Pahor. Hvala, gospod Srečko, za vse 
prijazne urice 
n a m e n j e n e 
vsem v enoti 
Litija!
V obeh domo-
vih so potekali 
še številni dru-
gi dogodki, ki 
so razveselili 
s t a n o v a l c e 
in na katerih 
so tudi aktiv-
no sodelovali 
(Študijski kro-
žek: Naj raste 
medgenera-
cijski vrt (Ic 
Geoss, otroci PPP OŠ Litija, stanovalci doma) v 
enoti Litija, poletna veselica v enoti Litija, ljudski 
pevci iz Polšnika v matičnem domu, in še…). 
Dogodke lahko spremljate na našem facebo-
oku in spletni strani!
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DeVetič »gabroVka, tU seM DoMa« gabroVŠka MlaDina niza Uspehe
Mladina PGD Gabrovka se je zasluženo odpravila na počitnice, saj so čez celo se-
zono nizali odlične rezultate in vedno znova presenetili s prikazanim znanjem in 
veščinami. Sezono smo zaklučili z dvema tekmovanjema.

28. maja je bilo na Polšniku Občinsko tekmo-
vanje v gasilsko-športnih disciplinah. Naše 
društvo so zastopale tri ekipe: dve pionirski 
in en mladinska. V močni konkurenci so po-
kazali, kaj so se naučili na vajah. ena izmed 
pionirskih ekip je imela malo smole in bila na 
koncu neuvrščena, druga je bila 7., mladinci 
pa so se uvrstili na nehvaležno 4. mesto.
V soboto,10 . 6. 2017, je v potekalo Regijsko 
tekmovanje v gasilski orientacij, na katerega 
so se uvrstile najboljše ekipe z občinskega 
tekmovanja. Iz našega društva si je priborilo 
možnost nastopa 5 ekip (15 otrok). Pred pri-
četkom tekmovanja je v zraku lebdela nape-
tost, saj si vsi močno želeli ponovno pokazati 
svoje znanje, spretnost in odlično pripravljenost. Otroci so se najprej pomerili v gasilskih spretno-
stih, nato pa so se s karto in kompasom podali na orientacijo. Nekateri so bili hitrejši, drugi bolj 
pozorni, nekateri pa so imeli malo več sreče. Vsi pa so pokazali znanje, ki so ga pridobili tekom 
vaj.  Naše ekipe so se, kot že nekaj let, povzpele na visoka mesta. Otroci so si priborili dve prvi, 
dve drugi in eno 4. mesto. Prvo in drugo uvrščene ekipe so se uvrstile na državno tekmovanje, ki 
bo septembra. Vsem ekipam čestitam za izredne rezultate v letošnjem letu. Zahvalila bi se men-
torjem in ostalim gasilcem za izkazano pomoč ter čas, namenjen izobraževanju mladine. Zahvala 
pa gre tudi staršem, ki otroke spodbujate pri gasilskem udejstvovanju.
Na pomoč!  Za PGD Gabrovka, Klara HOSTNIK

izlet UpokojenCeV gabroVka
Upokojenci iz Gabrovke smo šli dne 06.06.2017 na izlet po občini Polzela. Vseh udeležencev 
izleta nas je bilo 57.
Ob 7. uri smo se odpeljali preko Litije, Tro-
jan do Polzele. Naprej smo se okrepčali z 
jutranjo kavico, kjer nas je pričakala turi-
stična vodička ga. Mlakar.
Najprej smo si ogledali grad Komenda s 
predstavitvijo suverenega malteškega vite-
škega reda. Grad ima znameniti obrambni 
stolp. Grad je bil leta 2011 obnovljen in se 
uporablja tudi za poroke, glasbeno šolo, 
knjižnico. V gradu je tudi soba pesnice in 
pisateljice Neže Maurer. 

Ogledali smo si Muzejsko zbirko starih traktorjev. Nekateri traktorji so starej-
ši kot pa smo nekateri upokojenci.
Odpeljali smo se na goro Oljko po ozki in strmi cesti. Ogledali smo si cerkev 
svetega križa z podzemnim svetiščem. Glavni oltar v cerkvi je zadnja večerja, 
kjer so Jezus in apostoli v naravni velikosti. Po ogledu cerkve smo se odžejali 
pri planinskem domu na Oljki.
V Malteškem hramu na gradu Komenda so nas postregli z kosilom.
Ogledali smo si še graščino Šenk, katero so imeli v lasti celjski grofje. Ogle-
dali smo si še kapelico svetega Florjana.
Izlet smo nadaljevali do tovarne nogavic, kjer smo imeli možnost nakupa.
Vožnjo smo nadaljevali do Žalca, kjer smo si najprej ogledali eko hmeljarski 
muzej, nato pa pri fontani piva poskušali pivo.
Hitro je minil čas našega izleta in smo se vračali. Vožnja mimo Trojan ni vsak-
danja, zato smo zavili po krofe in ostalo pecivo.
Za prijetno vzdušje na izletu je poskrbela ga. Metka – hvala.

Hvala tudi g. Sandiju, ki nas je ves dan varno vozil po izletu, nas v večernih urah varno pripeljal 
nazaj v Gabrovko.  Zapisala in slike Ivanka in Milenko ZGONc

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GABROVKA

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ

poletna MUzejska noč V zbirki proDnikoV 
na bregU pri litiji, 17. jUnij 2017

V letošnji akciji Poletne muzejske noči je sodelovalo okoli 70 institucij, s preko 350 progra-
mi. V soboto, 17. junija smo se akciji pridružili tudi z Društvom LaZ. Brezplačno smo pripravili 
zanimiv kulturni program od 20:00 do 24:00 in obiskovalcem približali Stalno zbirko savskih  

prodnikov.
Letošnja Poletna muzejska noč je sovpa-
dala z Vikendom odprtih vrat v občini Liti-
ja. Na Festivalu skupnosti pred Mestnim 
muzejem v Litiji smo že v dopoldan-
skem času vabili obiskovalce na dogo- 
dek.

Vreme nam je bilo naklonjeno, zato smo 
z obiskom prireditve zadovoljni. Kulturni 
program je pričel Tim Šteferl s predava-
njem Gospodje Jablaniški. 

Kulturni program so nato popestrile ŽPZ 
Laz. 

Zaključili smo z potopisom po Zahodni 
ameriko s Tjašo Kozlevčar.

litijski poliCisti in „kolesarčki“ izVeDli  
preVentiVni projekt V VrtCU litija 

Policisti Policijske postaje Litija so se 1. in 2. junija 
2017 pridružili preventivnemu projektu Kolesarčki, 
ki je bil namenjen otrokom Vrtca Litija z vsemi po-
družnicami.
Projekta Kolesarčki se je udeležilo 317 otrok z 
vzgojitelji. Vsak udeleženec se je lahko preizkusil 
v vožnji s štirikolesnikom po prometno urejenem 
poligonu. Na zabaven in igriv način so spoznali 
osnove cestnoprometnih predpisov. Naučili so se 
pravilnega prečkanja vozišča, spoznali so semafor 
ter izvedeli, kako pomembna je uporaba zaščitne 
čelade med vožnjo.

V okviru prireditve so lahko spoznali poklic polici-
sta, se seznanili s potekom kontrole v cestnem pro-
metu ter imeli priložnost postati „Policist za en dan“. 
Pri izvedbi preventivnega projekta so sodelovali tudi 
policisti konjeniki iz Postaje konjeniške policije Lju-
bljana. Ti so otrokom predstavili svoje področje dela 
in konje, ki so jih imeli otroci možnost tudi poboža-
ti. Otroci so se odlično izkazali pri vožnji na poligonu 
ter bili nad predstavitvijo poklica policista navduše-
ni, zato ni bojazni, da bi zanimanje za poklic policista  
ugasnilo.
Vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Litija 

Mojca Rajšek je otrokom predstavila pomen varnosti v cestnem prometu, pravila obnašanja v 
cestnem prometu, pravila hoje pe-
šcev, pravila vožnje s kolesi, upora-
bo zaščitne čelade, uporabo varno-
stni pasov ipd. Policisti so otrokom 
pokazali tudi, kako opozarjajo osta-
le udeležencev v prometu, ko le-ti 
ne upoštevajo prometnih predpisov 
(npr. ko starši med vožnjo ne upo-
rabljajo varnostnega pasu).
Na prireditvi ni manjkalo niti zgodb 
o različnih prigodah iz prometa. 
Pregovor, „Otroci vedno govorijo 
resnico“, se je tudi tokrat izkazal za 
še kako resničnega.
Besedilo in foto: Klavdija MLaKaR, 

pomočnica komandirja PP Litija

V četrtek zvečer in nato v petek dopoldne smo 
sprejele vseh 21 potic, ki so bile namenjene 
ocenjevanju. Kmalu po enajsti uri smo prereza-

li prvo potico 
in komisija v 
sestavi Robert 
Mrzel – pred-
sednik ter Li-
jana Lovše in 
Karmen Ska-
lič-Holešek kot 
članici, je pri-
čela z delom. 
Ocv i r kovka , 
paradižniko -
va, ponareje-
na, kokosova, 
ko s t a n j ev a , 
korenčkova , 
makova, pa s 
suhim sadjem, 

češnjami, skuto, rožiči, lešniki in zadnja je na 
vrsto prišla orehova. Skrbno zapisovanje točk, 
napak in nasvetov, pa tudi pohval komisije in 
razdeljena so bila priznanja za vse zbrane po-
tice. Pet je bilo zlatih, šest srebrnih, štiri bro-
naste in šest zahval za sodelovanje. Vse je bilo 
pripravljeno za postavitev razstave Festivala 
potic 2017.
Sobota, 10. junij 2017. Nekaj oblakov se je leno 
vozilo po nebu, pa smo vendarle verjeli vreme-
noslovcem, ki so napovedovali dan, ki bo kot 
nalašč za pohod. Razstava Festivala potic 2017 
je bila pripravljena, postavljala se je razstava 
čudovitih izdelkov z lesa g. Slavka Travna z Bre-
zovega in pripravljal se je tudi razstavni prostor 
ge. Petre Sladek z Laz pri Gobniku, kamor je 
postavila na ogled uhane in ogrlice, ki jim je 
osnova perje živali, ki jih redi sama, ter zanimi-
ve, morda nekoliko manj poznane, lovilce sanj. 
Ura se je bližala deveti in prostor pred gasilskim 
domom je oživel. Pohodnikov je bilo kar nekaj 
več kot prejšnja leta in prav vsi so radi posegli 
po koščku potice in kavi ali aperitivu za moč. 
Še pozdrav organizatorjev in opozorila na nove 
stvari na prireditvi, še posebej na možen ogled 
novo odprtega Muzeja gasilstva ob vrnitvi s po-
hoda. Sledil je še blagoslov pohodnikov, ki ga je 
opravil domači župnik gospod Stanislav Škufca 
in »kača« pohodnikov se je podala na pot. 
Ob gasilskem domu pa so začeli postavljati 
stojnice zeliščarka gospa Jožica Bajc Pivec, 
medarka gospa anka Krnc, ga. Petra Sladek 
s svojim Društvom Raznolikost z lastnimi pri-
delki in izdelki, g. Podkrajšek Karlo s svojimi 
čudovitimi izdelki iz lesa pa še lončarji in drugi. 
Zadišalo je po golažu in žaru in prvi pohodni-
ki so strnili krog in se vrnili na kraj prizorišča, 
pridružili so se jim mnogi domačini, ki jim ni 
do pohoda, radi pa pogledajo lepe razstave in 
prisluhnejo lepi pesmi in besedi. Ob dobri hrani 
in pijači ter poskočni glasbi Dua Zlati klasi jim 
ni bilo težko počakati na kulturno prireditev. 
Le- ta pa se je letos začela nekoliko drugače 
kot običajno. Namreč v svojo sredo smo pova-
bili sokrajanko go. alojzijo Lušina, ki je deset 
dni kasneje dopolnila 100 let. 
Snovalka kulturnega programa ga. Karmen je 
spoštovano sokrajanko povabila na prizorišče 
in ji namenila nekaj prijaznih besed. Člani MPZ 

KUD F.L. Gabrovka so zapeli pesem »Kol*kor 
kapljic«.
Sledila so voščila podžupanje ge. Lijane Lovše, 
podžupana g. Borisa Doblekarja, predstavnika 
DU Gabrovka g. Naceta Zoreta in še drugih.
Pri zahvali nas je gospa Loizka presenetila, 
prijela za mikrofon in gladko, brez priprav in 
»plonk listka«, povedala, kar ji je ležalo na duši 
ob programu namenjenem njej in visokemu ju-

bileju. Številnim obiskovalcem je njen suveren 
nastop privabil solze v oči.
Program, ki so ga oblikovali MPZ KUD F. L. 
Levstik, mladi glasbenici Manca in Nuša, reci-
tatorka Mateja ter voditeljica Karmen, je tekel 
naprej ob lepih pesmih ge. Jože Ocepek ter 
podelitvi priznanj za ocenjene potice, kjer sta 
priskočila na pomoč oba podžupana.
Ob glasbi Dua Zlati klasi so obiskovalci pokušali 
letošnje dobre potice, za katere se vsem gospo-
dinjam, ki so jih prispevale, iskreno zahvaljuje-
mo in jih že vabimo na Festival potic 2018, ko 
se bomo zbrali že desetič. Iskrena hvala vsem 
članicam in članom DPŽ Gabrovka in Društva S. 
anton Ljubljana, ki od prvega sestanka naprej 
sodelujete in se zavedate koliko dela prinese s 
seboj organizacija takšne prireditve.
Letošnjo prireditev so nam omogočili PINacea 
d.o.o. Moravče pri Gabrovki, KGL kovinska ga-
lanterija d.o.o. Litija, Šekli-Kukovica Veterinar-
ska ambulanta Gabrovka, S.P active cROSS 
s Tanjo Tlaka, Branko in Irena Logar Brezovo, 
Lenart Srečko Nova Gora, ciglar Jože Moravče, 
Omahen Transport Šmartno, KZ Trebnje – tr-
govina Gabrovka, TeM Čatež, anton Klinc Mo-
ravče, Robi Rovšek Litija, andrej Bajc Brezovo, 
JP KSP Litija, Milan Bregar Gabrovka, Vesna 
Hribar Moravče, Saša Resnik Šmartno, Pa-
pirnica Maja Mirna, Tesa Črnuče, slaščičarna 
GIMI Litija, medijski sponzor Radio 1- GeOSS 
ter vsi tisti, ki ste nam pomagali zbirati ali pa 
ste darovali dobitke za naš srečelov. Ne sme-
mo pozabiti na gasilce PGD Gabrovka, ki nam 
velikodušno odstopijo prostore, nam dajo na 
razpolago avtomobil za primer, če bi kakšen od 
pohodnikov omagal na poti in seveda pridne re-
darje, vse to že vseh devet let. Zahvala gre tudi 
pridnim domačinom ob celotni pohodniški poti, 
ki leto za letom prijazno, z domačimi dobrotami 
pričakajo pohodnike. Iskrena hvala vsem in na 
snidenje na deseti prireditvi drugo leto.

H. PeRKO 
Fotografije: S. SMOLe
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TEKAŠKO DRUŠTVO ŠILT

V februarju 2017 je bilo na zboru članov društva ŠILT prisotnih 42 članov. Med priso-
tnimi so člani, kateri imajo mnogo pretečenih kilometrov. Težko sem se odločil, koga 
najprej predstaviti. Med člani je prišla ideja, da najprej predstavim tistega člana, ki je 
v zadnjih treh letih premagal najtežje in najdaljše teke.

Sandi Skender je pri 44 letih v življenjski formi in je letos pretekel svoj najdaljši ultramaraton. 
Povzetek zadnjih treh let vam pove vse.
V letu 2015 je na Supermaratonu Zagreb-
-Čazma pretekel 61 km kot ogrevanje za 
Ultra Balaton okoli jezera (220 km, čas 31 
ur 30 min). V letu 2016 je bil zelo naporen 
gorski tek extreme ultratrail 100 miles ob 
Istria (170 km, čas 39 ur 7 min z vzponi 
7000 m) in tek Passatore od Firenc do Fa-
enze (170 km, čas 11 ur 51 min).
V letu 2017 pa je za njim nekaj izjemnih 
tekov. Kot vsako leto preteče Supermara-
ton Zagreb-Čazma (61 km). Razdalje je po-
daljševal z Rutinem tekom na Bledu (80km) 
in maraton Beograd (100 km). Pretekel je 
njegov najdaljši enoetapni ultramaraton 
UltraMilano-Sanremo (285 km, čas 47 ur 

47 min). Do sedaj tega ultramaratona ni pretekel še noben Slovenec. Letos sta se ga udeležila 
prva dva Slovenca (Sandi Skender) in ga tudi oba uspešno pretekla znotraj časovnega limita. Kot 
je sam opisal, brez spremljevalne ekipe oz. žene, ki ga je spremljala sama vso pot, mu ta podvig 
nikakor ne bi uspel. Ta utramaraton mu je postregel z tistim, kar je tudi sam pričakoval; napor, 
igra čustev in borbo z samim seboj. Najtežje mu je bilo zadnjih 17 km, katere je moral preteči 
popolnoma sam. Takrat je čutil že vse mišice. Tudi močno deževje ga je oviralo. Sam poudarja, 
da so to tisti trenutki, ko vidiš iz kakšnega „testa“ si.
Njegov glavni cilj je preteči authencic Phidippides Run (490 km). V kolikor ne v letošnjem letu pa 
gotovo v letu 2018, kot tudi Ultrabalaton.
Sandi člane ŠILT navdušuje s svojimi ekstremnimi teki. S svojimi izkušnjami nam daje dodatno 
motivacijo, da se tudi sami preizkušamo na daljših razdaljah. Veseli smo, da so med nami tekači, 
kot je on. Tu daje našemu društvu še dodatno prepoznavnost med tekaškimi društvi v Sloveniji in 
tujini. Ponosni smo na njih. Dušan JOVaNOVIČ

ob 20-letniCi Športnega DrUŠtVa polŠnik
Športno društvo Polšnik letos praznuje 20-letnico. Veliko dogodkov in prijetnih 
športnih srečanj smo  organizirali v teh letih in povezali mnogo ljubiteljev športa. 
Ponosni smo na bogato športno infrastrukturo na Polšniku (telovadnica, asfaltno 
igrišče in travnato nogometno igrišče s hišico), da ne govorimo o naravnih danostih 

(pohodniške in kolesarske poti, smučišče...). ampak včasih celo ugotavljamo, da se premalo za-
vedamo vseh teh dobrin, ki so nam na razpolago. 20-letnico si bomo gotovo zapomnili, saj nogo-
metno igrišče na Koprivniku bogatijo nova igrala za otroke, ter igrišče za odbojko, ki pa bo v upo-

rabi v naslednjem letu, ko bo  zrastla 
nova trava. Organizator in pobudnik te 
večje akcije je bil predsednik ŠD, aleš 
Vozelj, ki je narisal (skonstruiral) načrt 
in spodbudil k akciji še ostale športnike. 
Ko je na Polšniku akcija za nekaj dobre-
ga, vedno znamo stopiti skupaj in tudi 
tokrat je bilo tako. Začelo se je s pose-
kom grmičevja in končalo s položitvijo 
travnih zvitkov, da so lahko otroci že na 
dan otvoritve navdušeno plezali. Ni bilo 
malo dela in glede na to, da se je vse 

naredilo v zadnjih 14 dneh, so morali biti fizični delavci zelo pridni. In uspelo jim je. Čeprav je 
bilo za nedeljo, 25. junija napovedano močno deževje, smo imeli na Polšniku to srečo, da je bilo 
popoldan 3 ure vedro, da smo lahko izvedli otvoritev in 2 nogometni tekmi. Na uvodni slovesnosti 
je po himni (kot se za državni praznik in tako obletnico spodobi) spregovoril predsednik društva 
in poudaril pomen vrednot ter medsebojnega sodelovanja, prenašanja ljubezni do športa, kulture 
ali drugih prostovoljnih dejavnosti na mlajše generacije. Zahvalil se je vsem sodelujočim, lastniku 
zemljišča Damirju Tomcu ter številnim sponzorjem. Skupaj s svojim očetom in sinom je simbolič-
no prerezal trak na igralih in tako so ga tri generacije športnikov predale v uporabo. (Slavko Vozelj 
je bil namreč eden od no-
gometašev, ki so že pred 
več kot 40-leti zastopali 
nogometno ekipo Polšnika 
na občinskih tekmah ter že 
takrat organizirali tekmo 
stari:mladi.) Nogometna 
tekma stari:mladi je bila 
napeta in akcije ni manjka-
lo. Po štirih letih je zmaga 
pripadala ekipi starih (2:1), 
ki so od mladih za zmago 
prejeli zaboj piva in jo soli-
darno razdelili med vse nogometaše. Sledila je tekma otrok iz šole nogometa (ki od leta 2012 
deluje v okviru ŠD in jo je v letošnjem šolskem letu vodil aleš Vozelj) ter ekipo bosonogih očkov. 
In na naše veliko veselje so zmagali najmlajši (8:4), kar dokazuje, da se nam za mladi rod športni-
kov ni bati. Žal nas je nevihta prikrajšala za igre brez meja.  Hvala vsem (veliko vas je bilo), ki ste 
trud, čas in prostovoljno delo namenili izgradnji igrišča in hvala vsem, ki ste poskrbeli za izvedbo 
in organizacijo nepozabnega dogodka (več na www.polsnik.si). Brez sponzorskih sredstev bi bila 
izgradnja igrišča  in postavitev igral seveda nemogoča. Zato se Športno društvo zahvaljuje vsem 
sponzorjem, ki ste prispevali finančna sredstva, material, dobitke za srečelov ali delo, prevoze: 
ZIDaRSTVO IN FaSaDeRSTVO JOŽe BeVc POLŠNIK (material in gradbena dela, fin. sredstva), 
TeSaRSTVO IN KROVSTVO aNTON BUČaR POLŠNIK (izdelava lesene konstrukcije igral), TeSaR-
STVO HRIBaR, ROMaN HRIBaR (impregnacija igral, prevoz trave, finančna sredstva) KLJUČaV-
NIČaRSTVO RePOVŠ, IGOR POZNaJeLŠeK POLŠNIK (kovinski deli za igrala), KS POLŠNIK, eLeS, 
animalia, veterinarska ambulanta Špela Vodlan Polšnik,  Parkelj, d.o,o, Vilar, d.o.o, Prinar in Sa-
všek d.o.o., Mizarstvo Kos, Jože Kos Polšnik, Komo Polšnik, Gostilna Juvan-ana Marija Majcen 
Polšnik, Frizerski salon Mini-Urša Majcen, Rorc d.o.o. in šiviljstvo Mira Novak, TUŠ (Rajko Povše), 
Okrepčevalnica Kuhla, Makita, Delavska hranilnica Litija, Mladinska knjiga Domžale, Kombi voz-
-Sedevčič Srečko Polšnik, Kmetija „Pri Vovk“ Polšnik, Lokal Polšnik-ana Marija Kotar Polšnik, 
avtenta, NLB (Sabina avsec), Brunata, avto Kavšek! HVaLa VSeM!
Polšniški državni praznik je bil slovesno in športno obarvan. Poln pozitivne energije, sodelovanja, 
ponosa, veselja in podpore vseh, seveda tudi obiskovalcev (tudi (dvouren) srečelov je bil uspe-
šen - hvala). Za naše najmlajše pa smo zopet naredili nekaj lepega. Nekaj, kar jih bo poneslo v 
naravo in v njih spodbujalo aktivnosti, katerih je včasih res premalo. Nas, starše pa lahko pomirja 
le ležanje na travi in poslušanje čudovitih zvokov narave, ki se nam tam kar ponujajo. Le slišati 
jih moramo. No, naslednje leto pa bomo otvorili še odbojkarsko igrišče in ženske napovedujemo 
eno noro tekmo proti našim „boljšim“ polovicam!   Mateja SLaDIČ-Vozelj

otroci uživali na kampu ob zaključku šole nogometa
Od petka (23.6.) do nedelje (25.6.) so naši najmlajši uživali v dogodivščinah na že tradicionalnem 
„kampu“ ob zaključku šole nogometa. Že drugo leto so dva dneva preživeli pod kozolcem hiše 
Juvan v Tepah, kjer so potekale različne športne aktivnosti: žoganje, badminton, plezanje... in 
kar je bilo najboljše, plavanje v bazenu! Seveda niso manjkale družabne igre. Nepozabno je tudi 
spanje na skupnih ležiščih na kozolcu in prvo noč so zgovorni otročički zaspali pozno ponoči (beri 
zgodaj zjutraj). Menda je nastala tudi reperska nogometna himna in komaj čakamo, da jo slišimo! 
V soboto popoldan so iskali zaklad vse do nogometnega igrišča na Koprivniku, kar je bilo posebno 
doživetje in odličen pohod. 
Pohod so nadgradili s pico v 
Gostilni Juvan na Polšniku, ko 
pa so prispeli nazaj so uživa-
li ob ognju in peki klobasic. 
Druženje in aktivnosti v naravi 
so poseben čar, če pa je tu še 
dobra volja in veselje, je pa še 
toliko boljše. Šolo nogometa 
je v tem šolskem letu vodil 
aleš Vozelj (predsednik ŠD 
Polšnik), ki se je v času kam-
pa trudil z postavitvijo novih 
igral za otroke na travnatem 
igrišču na Koprivniku, zato so 
izvedbo in organizacijo kam-
pa prevzeli Tejčka, Katarina, 
Boštjan, Melita, Katja in Igor. 
Hvala Mariji Vozelj za sobo-
tno kosilo, ŠD Polšnik za pice 
in Gostilni Juvan (ana Marija 
Majcen) za sladoled. Tovrstna 
srečanja bogatijo izkušnje na-
šim najmlajšim in so pomem-
ben dejavnik pri odraščanju. 
Verjamem, da smo vsi starši 
hvaležni, da imamo med nami 
ljudi, ki jim ni žal prostega 
časa za naše otroke. Vem, da 
je bilo to za  otroke nepozab-
no doživetje, katerega bodo 
gotovo radi ponovili. Hvala 
vsem za trud! Otročičkom pa 
želim lepe počitnice!

Mateja SLaDIČ-Vozelj

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

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

Cesta zmage 35b, ZAGORJE OB SAVI
(03) 566-41-48

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN SREBRNEGA 
NAKITA

• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•  ODKUP IN PREDELAVA ZLATEGA IN 

SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

PLESNO ŠPORTNO DRUŠTVO NLP

pŠD nlp – zakljUček sezone 2016/17
Tudi Litija je bila v juniju plesno obarvana. NLP-jevci smo bili del sprejema 

Mihe Deželaka, ki je v sklopu akcije Radia 1 eno izmed etap s svojim ponijem končal prav v našem 
mestu. Za njegov dobrodelni trud smo ga nagradili kot najbolje znamo – s plesom. Dobre energije 
ta dan v Litiji ni manjkalo. V nastopih naših plesalcev so lahko uživali tudi tekači in obiskovalci 
na 5. litijskem teku, najbolj plesni teden pa smo zaključili z našo letno produkcijo. V polni športni 
dvorani so se predstavili vsi plesalci našega društva.
Od 24. do 30. junija je v ljubljanski Hali Tivoli potekalo državno prvenstvo v modernih tekmovalnih 
plesih.
Prvi dan so barve našega kluba predstavljale mlade jazz plesalke v kategoriji otroci. Mala skupi-
na Lolipop si je priplesala 7. mesto, Ela Kasli 
in Živa Rovšek pa sta s točko Kongo osvojili 5. 
mesto. V nedeljo so bile na vrsti show discipline 
in formacija Pošastne rastline se je prav tako 
uvrstila na 5. mesto.
V ponedeljek so s tekmovanjem nadaljevali 
mladinci in člani. Tesa Setničar in Nika Šinko-
vec sta si med mladinskimi jazz dvojicami s toč-
ko Firework priplesali 5. mesto, Aja Topolnik 
in Lana Vehovec sta bili med člani četrti, mala 
skupina Express pa je osvojila 2. mesto.
Torek je bil namenjen street disciplinam. Naj-
prej so se na odru predstavile otroške forma-
cije, med katerimi si je skupina Jungle priple-
sala 3. mesto in si s tem zagotovila vstopnico 
na svetovno prvenstvo, ki bo septembra potekalo na Češkem. Tana in Žan Roblek sta si med 

članskimi dvojicami s točko can’t touch this zagoto-
vila 5. mesto, prvič pa se je na državnem prvenstvu 
letos predstavila naša mala skupina v kategoriji člani 
2, ki je točko Housewives priplesala do 2. mesta. 
Zadnje na tekmovalnem odru v tem dnevu so bile še 
mladinske formacije, skupina Office mob se je uvr-

stila na 4. mesto in si prav tako priborila 
mesto v državni reprezentanci za svetovno 
prvenstvo.
V četrtek in petek pa so na vrsto prišli hip 
hop plesalci. Med dvojicami so naši ple-
salci dvakrat dosegli 11. mesto – Maks 
Vehovec in Lejla Kristan v pionirski, Ma-
nja Ostrež Ravnikar in Žana Brilej pa v 
članski konkurenci. Mladinska dvojica, ki 
jo sestavljata Anja Gorta in Maša Štrus, si je priplesala 24. mesto.
Med mladinskimi solisti je se Tea Vozel uvrstila na 26. mesto, Anja Gorta pa na 18., med pionirji 
je Tia Virant osvojila 23. mesto, Jaka Polesnik je bil petnajsti, Jaša Končar pa deveti. V članski 
kategoriji se je Veneja Horvat uvrstila na 23. mesto.

Pionirska mala skupina Mini me je bila 
trinajsta, mladinska skupina Fab7 je do-
segla 21. mesto, za veselje v našem dru-
štvu pa je poskrbela tudi članska mala 
skupina Swipe, ki si je priplesala 6. me-
sto.
Tekmovanje smo sklenili s formacijami, 
naše društvo sta predstavljali dve sku-
pini. Otroška formacija Kresničke se je 
uvrstila na 7. mesto, članska formaci-
ja The drop pa je osvojila 11. mesto.
Z zadovoljstvom zaključujemo letošnjo 
plesno sezono in ob tej priliki čestitamo 
vsem tekmovalcem in trenerjem za trud 
in dobro delo. Posebna zahvala pa gre 
staršem, ki podpirajo naše plesalce na 
vseh nastopih širom Slovenije in evrope! 

Vsem bralcem mesečnika Občan, želimo lepe počitnice, za več informacij o naših jesenskih teča-
jih pa v mesecu avgustu obiščite našo spletno stran www.psdnlp.com



Vsaka mama
je prava mama.
Je dana za srečo
in na veselje.
Prava in ena sama
za vse življenje …

ZAHVALA

ALOJZIJA PRAPROTNIK
10.6.1928 – 10.6.2017

Poslovili smo se od naše predrage mame, sestre, babice in prababice 
Alojzije Praprotnik, po domače Mlakarjeve Lojzke iz Zgornjega Loga 
pri Litiji. Bila si naš zaklad, naše sonce in naša sreča. Zelo te bomo 
pogrešali. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani ob težkem trenutku 
in ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 84. letu starosti 

zapustil naš ljubi oče, dedek in pradedek

IVAN PAJK
rojen leta 1933
iz Tenetiš - Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, besede tolažbe in  podarjene sveče. Zahvala govor-
niku g.Mirku Kaplji za izrečene besede slovesa, Društvu upokojencev 
Litija za darovano cvetje in izrečena sožalja, pogrebni službi KSP Litija, 
pevcem ter trobentaču  ter vsem tistim, ki so našega očeta pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

Bolečina v prsih tli,
ker tvojega koraka
več slišati ni,
zapustil si nas prehitro ti,
a nekoč spet skupaj se bomo našli!

ZAHVALA

JANEZ LUKANČIČ
iz Podšentjurja pri Litiji

26.11.1965 – 23.6.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Lepo se  
zahvaljujemo tudi gospodu župniku Tomšiču za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v teh težkih 
trenutkih.

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi.

Bol,
neznosna bolečina,
ko v trenutku svet izgine,
sreča izpuhti premine.
Obstaja le še praznina,
ki izvira iz spomina.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, tasta, brata in svaka

FRANCA VIDMARJA - DOLENCA
30.8.1952 – 26.6.2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in so-
delavcem za izrečena sožalja, tolažilne besede in sveče. Zahvala velja 
tudi celotnemu zdravstvenemu osebju v Litiji in Ljubljani za vso oskrbo. 
Hvala trobentaču, pevcem, KSP Litija in gospodu župniku za lep po-
grebni obred. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njegovi.

V šumenju vetra slišim tvoj glas,
v šopku cvetja vidim obraz.
Vem, da v resnici ostajaš pri meni 
v mojem srcu boš stanoval
in moj angel varuh 
za vedno ostal.

ZAHVALA
ob nenadni izgubi brata

FRANCA (STANISLAVA) GRACARJA
s Tlake

1947 – 2017

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste mi v težkih trenutkih stali ob strani, 
z mano delili bolečino in žalost, za vse izrečene besede sočutja, daro-
vane sv. maše, sveče, moralno in materialno podporo. Moje hvaležne 
misli naj dosežejo sorodnike, sosede, prijatelje in znance za nesebično 
pomoč. Posebno zahvalo izrekam patronažni in socialni službi, zdravni-
škemu osebju, osebju Doma Tisje enota Vrtnice, g. župniku Stanislavu 
Škufca za spoštljiv cerkveni obred, pogrebni službi KSP Litija, pevcem 
Lipa in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Sestra Marija

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

V SPOMIN
12.7.2017 je minilo žalostnih šest let odkar nas je zapustil dragi 

mož, oče, dedek, brat, stric in svakt

FRANC JUVANČIČ
roj. 22.4.1941

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

in mu prižigate svečke.

POGREŠAMO TE.

Vsi njegovi

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

www.gostilnakovac.si
MALICE

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

iz menija malic

Cena malice:
4,90 EUR

počastiteV DneVa DrŽaVnosti na goliŠčah
Dne 25//6-2017 ob 11. uri je bila ob 72 let-
nici zmage nad fašizmom in nacizmom ter ob 
državnem prazniku »Dnevu državnosti« Samo-
stojne Slovenije na Goliščah nad Jevnico slo-

vesnost in hkrati spomin na dogodke, ki so 
se dogodili 30/11-1944 leta. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik KO ZB za ohranjanje 
vrednost NOB JeVNIca Jože GODec. V svojem 

govoru je poudaril, da tega dne praznujemo  
»Dan državnosti Samostojne Slovenije,« za 
katero smo se enotno in soglasno odločili na 
plebiscitu, prav tako pa smo bili enotni ob 10 
dnevni vojni. Danes te enotnosti ni več, kar se 
vidi pri organiziranju proslave, ena proslava 
je organizirana na ravni države, drugo organi-
zira Social demokratska stranka. Tudi v Litiji  
je situacija podobna, Zveza združenj Bor-
cev za ohranjanje vrednot NOB ima prosla-
vo na Goliščah, drugo istega dne ob 16. uri 
Društvo »GeOS« na Geometričnem središču  
Slovenije.
Ob tej priliki je spomnil na dogodek, ki ga ne 
smemo pozabiti, ki se je pripetil 30/11-1944, 
ko so okupatorjevi vojaki in sodelavci okupa-
torja obkolili vas GOLIŠČe in se znesli nad 
nemočnimi domačini, predvsem otroki in žen-
skami. KONČaRJeVO mamo s šestimi otroki so 
spravili na hlev, pokrili s slamo, polili s petrole-
jem in zažgali, pri KRMeLOVIH so zajeli sestri 
Micko in Jožefo ter sosedo Francko Lajevec, 
spravili na hlev pokrili s slamo, polili s petrole-
jem in zažgali.

Obe družini sta bili izdani od domačih izdajal-
cev, ker so le ti pomagali aktivistom NOB.
Vse prisotne je nagovoril tudi predsednik Zveze 
združenj borcem za ohranjanje vrednost NOB 
Litija Šmartno tov. Mirko KaPLJa, ki je orisal 
požrtvovalna dejanja občanov tega območja 
ki so omogočili prehajanje borcev preko reke 
Save iz smeri Štajerske proti Dolenjski in v 
obratni smeri in kljub temu, da je bilo v akcije 
vključenih nešteto ljudi ni prišlo do izdajstva.
Nadalje je poudaril, da smo se pred 26. leti 
odločili za samostojno državo in uresničile 
so se nam stoletne sanje o samostojni dr-
žavi in če ne bi bilo NOB tudi danes te ne bi  
bilo.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program v 
katerem je sodeloval mešani pevski zbor »Miha 
Vahen« iz Jevnice, recitatorka ter praporščaki 
KO ZB ter združenja »Sever«.
Srečanja so se udeležili številni občani Jevnice, 
Kresnic in občani Litije. Po končanem uradnem 
delu se je nadaljevalo kratko družabno sreča-
nje.

ciril GOLOUH
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NOGOMETNI KLUB KRESNICE

CiCibani nk kresniCe obiskali  
nk DraVo na ptUjU

V soboto 11.6.2017 so se cicibani NK 
Kresnice odzivali povabilu NK Drave in 
z njimi odigrali več tekem. Po odigranih 
tekmah so si ogledali mesto Ptuj in na 
gradu naredili posnetke za spomin. Po 
prijetnem bivanju na Ptuju so se vrnili z 
lepimi spomini in novimi izkušnjami. Obi-
ska se je udeležilo 45 otrok in staršev. 
Vodstvo klubu se zahvaljuje prevozniku 
Šmitrans d.o.o. za sponzoriranje, ter 
staršem za vso podporo.

poletni nogoMetni kaMp 
V saVUDriji

cicibani NK Kresnic so se udeležili poletnega kam-
pa v Savudriji. Skupaj s vrstniki iz NK arne Tabor so 
v več dnevnem bivanju se učili nogometnih veščin 
in se pripravljali za novo nogometno sezono. Nad 
bivanjem so bili navdušeni in si želijo, da se še pri-
hodnjič udeležijo takšnega druženja. Spremljal jih 
je trener Darko Kocjančič, ki je pohvalil vse udele-

žence za vzorno vedenje. Pohvaliti velja tudi organizatorjem kampa in še posebej Marka Sajovica.
 NK Kresnice

DRUŠTVO REKREATIVCI 77

40. let DrUŠtVa rekreatiVCi 77, litija
Na slavnostni akademiji ob Občinske prazniku je društvo prejelo prizna-

nje župana ob 40-letnici delovanja. To priznanje društvu veliko pomeni. Skozi celotno obdobje 
delovanja je društvo nastopalo na 
različnih nogometnih tekmovanjih in 
turnirjih doma in v tujini. Stkala so se 
prijateljstva med društvi. Ob jubilej-
nem letu je društvo skozi celo leto pri-
pravilo nogometna srečanja z društvi 
v naši občini. Slavnostna akademija 
bo 4.11.2017 na p. Slivni, kjer so bili 
prvi začetki o organiziranem igranju 
malega nogometa leta 1976.
Glavni velik nogometni turnir smo 
organizirali dne 17.6.2017 na igrišču 
ob Savi, kjer so tudi društveni pro-
stori. Na turnir smo povabili društvi, 
s katerimi smo se družili pred leti in 
stkali prijateljske vezi. To so gostje 
iz Zagreba- Pajdaši in iz Šentjerneja. 
Nastopili so tudi dve domači ekipi. Po 
pozdravnem govoru predsednikov društev je sledilo žrebanje ekip in tekme. Po končanih tekmah 
je sledilo podelitev pokalov in priložnostnih daril gostov. Družabno srečanje je bilo nepozabno in 
v pričakovanju, da se naslednje leto ponovno srečamo.

NOGOMETNI KLUB JEVNICA

Ob zaključku tekmovalne sezone 
je nogometni klub že šestič za-
pored izvedel nogometni tabor 

2017 za nogometaše od 8 do 13 let. Tabor je 
potekal od 29.06. do 01.07.2017 na prostoru 
Š.D. Jevnica in se ga je udeležilo 38 otrok. Vsi 
treningi so potekali pod strokovnim vodstvom 
naših trenerjev na vseh igriščih športnega par-
ka. Med nogometnimi treningi so potekale tudi 
druge aktivnosti, kot so odbojka na mivki, no-
gomet na mivki in turnir na umetni travi.
V petek 30.6.2017 je otroke s svojim obiskom 
presenetil nekdanji član NK OLIMPIJe Matic 
Fink, ki jim je predstavil življenje poklicnega 
igralca nogometa. Pridružil se je tudi popol-
danskemu treningu in na koncu odgovarjal 
otroškim vprašanjem, ki so bili zelo zanimivi.

Ker smo imeli sončno in toplo vreme je med 
treningi potekalo tudi tekmovanje v vodnih 
igrah z obilo zabave in smeha.
 Zadnji dan je po zajtrku prišlo na vrsto pospra-
vljanje, sledil je še zadnji trening in priprava 
na tekme med starši in udeleženci tabora po 
selekcijah. Na koncu pa še podelitev priznanj 
in daril ter zaključni piknik Za organizacijo in 
izvedbo tabora je je kot vodja Tomi Grgić ob 
sebi zbral ekipo, ki je poskrbela za nemoteno 
izvajanje vseh aktivnosti.
Hvala PGD Jevnica za posojo miz in klopi, 
PGD Dolsko za šotor, KS Jevnica za uporabo 
dvorane in staršem, ki so nam zaupali svoje  
otroke.

za NK Jevnica
Marjan MeDVeD - Medo

KARATE KLUB KENSEI

14. DrŽaVno prVenstVo V  
traDiCionalneM karatejU 2017

V nedeljo 11. 6. 2017 je potekalo 14. državno prvenstvo v tradicionalnem karateju v dvorani Po-
den v Škofji Loki. Na tekmovanju je sodelovalo 14 klubov z 198 tekmovalci in 23 ekipami v 45 
kategorijah, ki so zajemale različne discipline: Kata posamezno in ekipno ter Kumite, embu ter 
Fu-kogo.
Iz našega kluba se je udeležilo 15 tekmovalcev posamezno v katah in kumiteju in 2 ekipi v katah 
ekipno. Naši tekmovalci so pokazali odlične nastope, vendar je bila konkurenca velika in smo 
dosegli naslednje rezultate:
1. mesto - državni prvaki: Tristan Zore (kata)
2.  mesto - državni podprvaki:  Rok Požun 

(kata); Matic Šifrer (kata); Dominik sladič 
(kata);  Zala Žirovnik (kihon ippon kumi-
te); Jaša Brovč (kihon ippon kumite)

3.  mesto - bronasta medalja:  Zore Tristan 
(jiyu ippon kumite); Sladič Dominik (ki-
hon ippon kumite); Jaša Brovč (kihon 
ippon kumite); Rok Požun (ko-go kumite); 
Matic Šifrer (ko-go kumite) in pa kata 
ekipno:  Kensei I (Tilen Šifrer, Tjaž Zidar, 
Dominik Sladič) 3. mesto; Kensei II (Lea 
Balta, Jernej Sladič, Zala Žirovnik) 3. mesto.

Tekmovali in odlično odrezali so se pa tudi Logar Simona, Podlogar Žan, Požun Nina, Utenkar Pia 
in Boštjan Zore. Na tekmovanju sta sodila tudi naša sodnika Lovro Mandelj in Gorazd Praprotnik, 
zdravniško ekipo pa je sestavljala tudi naša karateistka Tadeja Hostnik. Čestitamo vsem tekmo-
valcem za izjemni uspeh, ter organizatorjem za uspešno izpeljan športni dogodek.  KK Kensei

ŠPORTNO DRUŠTVO MAISTER

ŠD Maister zMagoValeC ekipnega teka  
na litijskeM tekU 2017

V soboto 10.06.2017 se je ekipa Športnega društva Ma-
ister, v sestavi Mario Japić, Tomaž Kos, Barica Bučo in 
Ingrid Železnik, prvič udeležila 5. Litijskega teka 2017. 
V kategoriji ekipni tek na 5,6 km smo zmagali s časom 
24:57,50 ter prejeli v dar lepe praktične nagrade ter 
prehodni pokal. Potrebno je izreči pohvale organizatorju 

za samo prireditev, ki je minila v lepem 
sončnem vremenu in športnem vzdušju. 
Poleg tega pa se Litijskega teka vsako 
leto udeleži več tekačev, kar je vsekakor 
dobro za promocijo športa in rekreacije 
vseh generacij.

V upanju skupnega snidenja na Litijskem teku 2018 vas lepo pozdravljamo. 
Spremljajte nas na FB strani ŠD Maister ali pa nam pišite na sd.maister@gmail.com

Mario JaPIć ekipa oMahen transport po 10 letih 
ponoVno prVaki 

Že dolgo od tega je minilo, od kar smo nazadnje postali prvaki lige OLMN (občinske lige malega 
nogometa na travi). V lanskem spomladanskem delu sezone, smo pričeli z bolj intenzivnim tre-
ningom, kar je bil ključ do uspeha. Izgubili smo zgolj 3 točke, podoben trend pa smo nadaljevali 
tudi v letošnji sezoni 2016/2017. K odličnem rezultatu nam je močno pomagal tudi trener, športni 
pedagog in profesor Tomaž Rozina, ki je v mesecu avgustu načrtno pripravil plan treningov v ŠRc 
Reka.
Sezona je bila 
napeta vse do 
zadnjega kroga, 
zato je ta lovori-
ka še toliko bolj 
slajša. V letošnji 
sezoni so bile 
ekipe zelo izena-
čene, a na kon-
cu je prevladal 
močan športni 
moštveni duh. 
Prav zaradi do-
brega vzdušja v 
ekipi, lahko pri-
čakujemo boj za 
najvišja mesta 
tudi v naslednji prihajajoči sezoni. Zelo se veselimo nove sezone, saj bo naše nogometno igrišče 
v ŠRc Reka, pridobilo novo travnato površino. Za vse te odlične pogoje za trening in druženje pa 
se moramo zahvaliti tudi predsedniku Športnega društva dolina, Juretu Potisku.

Rok IZLaKaR in eva BaŠ 

OBČINSKA LIGA MALEGA NOGOMETA NA TRAVI

Obe sodelujoči ekipi na turnirju R-77 in sodnik Aco J.

Skupinska fotografija vseh sodelujočih ekip po turnirju v jubilejnih majicah  
z navijačicami R-77 ter harmonikašem Slavkom.

Finančno so nam pomagali za izvedbo turnirja Delavska hranilnica d.d., Tim VaLOReS in donacija 
Občine Litije iz razpisa za šport in rekreacijo. Vsem donatorjem se zahvaljujemo za finančni pri-
spevek.  Dušan JOVaNOVIČ
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7. ČRKA 
ABECEDE

NOVINAR KI 
SPOROČA IZ 

TERENA

MOŠKO IME 
INO DALJŠA 

OBLIKA

POLJSKI 
SLIKAR 

EVGENIUSZ

TV 
ZASLON

DEL 
ZAHODNE 
SAHARE

NADALJE
VANJE 
GESLA

BIBLIJSKI 
VELIKAN V 
KANAANU

PRIPRAVA ZA 
POKRIVANJE 

POSODE

SREDIŠČE 
VRTENJA

OKRAJŠANO 
MOŠKO IME 

(ADOLF)

RADO 
LORBEK

BREZ GOVORA

ŠPANSKI 
KOLESAR 

(LUIS)

ZAČETEK 
TAOIZMA OTMAR 

ERJAVECVLADAR 
CARSTVA

UMETNOSTNI 
ZGODOVINAR 
(EMILIJAN)

RADO TIČAR

KAR 
OZNAČUJE 
RAVNANJEDEL VOJVODINE

KEMIJSKI  
ZNAK ZA  
DUŠIK

JAPONSKA 
POKONČNA 
SLIKA NA 

SVILI

TOMAŽ 
LOVČAR

ČRNO GOR
SKA LUKA

GAMSJI BIVOL

PONAV LJA 
 NJE ISTE 
BESEDE

UROŠ 
AJDIČ

NIŽJI 
PISARNIŠKI 
URADNIK

TOLSTOJEVA 
JUNAKINJA 
(KARENINA)

DEL 
BATNEGA 
STROJA

ANA V 
DALMACIJI

ERBIJ

ČLOVEK 
LEPEGA 

PONAŠANJA

MATEMATIČNI 
POJEM

KRAJ NAD 
REKO

RDEČI 
KRIŽ

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA LITIJ

GL. MESTO 
GANE

AVSTRALSKI 
PLAVALEC 
THORPEIZDELOVALEC 

IRHOVINE AMERICIJ

TOLSTOJEV 
ROMAN

FANTIČ, POBIČ

POSEBNA 
SKUPINA 

LJUDI

KOLOMAZ 
(ŽARGON

SKO)

ROJ. KRAJ 
M. SLOMŠKA PODZEMNI 

HODNIK

PRVA 
ŽENSKA PO 

BIBLIJI

DARILO 
POKLONGROBO VOL

NENO SUKNO

KAREL 
OŠTIR

EGIPTOVSKA 
BOGINJA 
(ATOR)

ŠOLSKA
OCENA

GORAN BARLIČ KARLOVAC

UKRAJINSKA 
SKAKALKA V 

VIŠINO

NADALJE
VANJE 
GESLA

OBER

Izžrebanci križanke iz meseca junija 2017 bodo prejeli 
Pobarvanko Doma Tisje. Nagrajenci bodo prejeli  
Pobarvanko v Tiskarni ACO, Litija.

1. Ana Kotar, Dole 18, Dole pri Litiji
2. Marijana Deželak, Prisojna ul. 6, Litija
3. Tjaša Jančar, Kresniški Vrh 1B, Kresnice

Težje besede:  OCANA, ZAK, CEVC, KAKEMONO, 
ANAFORA, LOBI

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2017 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon 
za striženje v frizerskem salonu. Nagrajenci bodo prejeli 
Bon za striženje v Tiskarni ACO, Litija.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 200nePReMIčnIne

PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazid-
ljiva, v izmeri 1.500 m2 (možna delitev parcele).  
Informacije: GSM: 031 630 931

ODDAM v najem dvosobno stanovanje v centru Litije. 
Info. Gsm: 041 508 995.

PRODAM lepo urejeno stanovanjsko hišo v ZG. Jablanici. Vsi 
priključki, takoj vseljiva. Z manjšo investicijo možnost izdelave 
še enega stanovanja. cena 72.000 eUR. Gsm: 041 515 171

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.

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

NA MIRNI LOKACIJI V LITIJI PRODAMO stanovanjsko hišo:
- leto izdelave 1977
- velikost zemljišča cca. 2000 m2

- površina hiše 250 m2 - 300 m2

Trenutno sta v hiši eno manjše stanovanje in eno veliko, 
lahko pa se preuredi v enostanovanjsko. V račun vzamemo 
stanovanje, lahko se odplačuje obročno, lahko pa se dogo-
vorimo za kakšno drugo opcijo. Informacije na Gsm: 041 
688 493, (Zdravko Sedevčič).

TENIS KLUB AS

bor artnak zMagoValeC oDprtega  
prVenstVa Do 14 let 

TEKMOVALNI TENIS – DOMAČA TEKMOVANJA
Bor Artnak je zmagovalec odprtega prvenstva do 14 let, ki ga je v mesecu juniju organiziral nje-
gov klub Tenis klub aS Litija. Bor je prednost domačega terena dodobra izkoristil in si tako priigral 
svojo prvo turnirsko zmago v kategoriji do 14 let. V 1. krogu je s 6:0 6:0 premagal Stonič Jerneja 
(ŽTK Maribor), v 2. krogu s 6:2 6:0 Šušteršič Kosednar Jana (ZKlub Ljubljana), v četrtfinalu je s 
7:6 6:1 ugnal Miklavec Maja-Jurija (ZKlub Ljubljana), v polfinalu je bil s 6:0 6:3 boljši od Javoršek 
Simona (TK Maja) in v finalu je gladko, s 6:2 61 ugnal Žnuderl Marcela (ŽTK Maribor). Čestitamo!
Na turnirju v Litiji je s posebnim povabilom organiza-
torja nastopil tudi Jaka Tomažin in vabilo dobro izko-
ristil, saj je v 1. krogu premagal Rener andraža (Triglav 
Kranj) s 6:1 6:0, nato pa izgubil z Javoršek Simonom, 
katerega je nato v polfinalu izločil Bor Artnak. Sicer 
pa Jaka Tomažin nastopa še v kategoriji do 12 let, 
kjer le nekaj dni pred turnirjem v Litiji uspešno na-
stopal v celju, kjer se je v kategoriji do 12 let uvrstil 
v polfinale in osvojil pokal za 3. mesto. enak uspeh je 
pri deklicah do 12 let na turnirju v Kranju zabeležila 
Rina Grošelj, ki se je prav tako uvrstila v polfinale in 
odnesla domov pokal za 3. mesto.
Fantje do 18 let so merili moči v Ljubljani, znova je bil uspešen Tom Ašič Kovač, ki se je uvrstil 
v polfinale in prav tako osvojil pokal za 3. mesto. Tom Ašič Kovač je nato uspešno nastopil tudi 
na državnem članskem prvenstvu, kjer se je uvrstil v četrtfinale, vstop v polfinale pa mu je pre-
prečil Schweiger Mužar Bor, ki je bil boljši z tesnim rezultatom 6:3 4:6 6:1. Z enakim rezultatom 
6:3 4:6 6:1 je 5. nosilca na Državnem članskem prvenstvu v 1. krogu Davida Lukasa ambrožiča 
z odlično igro presenetil naš Mark Mesarič, nato pa je bil v 2. krogu od njega za odtenek boljši 
Matic Podlipnik iz Maribora.
TEKMOVALNI TENIS – MEDNARODNA TEKMOVANJA 
Nik Razboršek v finalu Futures turnirja posamezno in zmagal v dvojicah !
Nik Razboršek je nastopil na Futures turnirju z nagradnim skladom 15.000 $ v nemškem Kal-
tenkirchnu in znova dosegel odličen rezultat. Nik se je na turnirju uvrstil v finale posamezno in 

osvojil 2. mesto, v dvojicah pa sta skupaj 
v paru s Kočevar Dešman Tomom pokorila 
vso konkurenco in zmagala. Čestitamo!
Boljši formo v zadnjem času znova kaže 
tudi Nastja Kolar. Na turnirju v Maribo-
ru z nagradnim skladom 15.000 $ se je 
uvrstila v polfinale. Nato ji je uspel veliki 
met in uvrstitev v glavni turnir z nagradnim 
skladom 60.000 $ v Izmirju, na katerem se 
je odlično odrezala in uvrstila v četrtfinale, 
kar je v zadnjem času njen največji uspeh, 
glede na rang turnirja, saj je z uvrstitvijo 
v četrtfinale osvojila več novih WTa točk, 
kot bi jih prejela za zmago na nižjih tur-
nirjih.

Na mednarodni sceni so nastopali tudi najmlajši in sicer na turnirju Tennis europe do 12 let, ki se 
je odvijal na Otočcu, sta v glavnem turnirju nastopila Rina Grošelj in Jaka Tomažin. Jaka Tomažin 
je v glavnem turnirju izgubil od avstrijskega tekmovalca Tobiasa Leitnerja 6:0 6:2, Rina Grošelj pa 
od ruske tekmovalca anastazie Grechkine 7:5 6:1. Sta pa bila oba nato zelo uspešna v tolažilnem 
turnirju. Oba sta se namreč v tolažilnem turnirju uvrstila v finale in osvojila 2. mesto. 
Na močnem turnirju Tennis europe do 14 let v avstrijskem Oberpullendorfu, ki je bil 2. kategorije, 
je uspešno nastopal Bor Artnak, ki je v glavnem turnirju zabeležil dve zmagi in se uvrstil med 16 
najboljših. Vstop v četrtfinale mu je preprečil 2. nosilec turnirja, leto dni starejši igralec iz Poljske 
Piotr Kusiewicz.

PRODAJA in SERVIS skuterjev SYM

PRODAJNI HIT!

www.avto-bencic.si

AVTO BENČIČ JEVNICA
Jevnica 72, 1281 Kresnice

GSM: 041 77 66 33 

Gsm: 041 827 362

PRODAM nerabljen delovni 
zve zek za slovenščino za 4. 
letnik srednje strokovne šole 
"Na pragu besedila 4", -30% 
prodajne cene.
Inf. 041 954 766, Šmartno pri 
Litiji.



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

SOBOTA: 7.00-13.00

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli v 

trgovinah KGZ Litija!

PREDSEZONSKA AKCIJA
240 € / tona

*brezplačna dostava v Litiji 
in Šmartnem

AKCIJA TEHNIČNIH TRGOVIN!

AKCIJA ŽIVILSKIH TRGOVIN!

ARIEL W&C 2,6 kg 
6,99 €

Lenor 930 ml 
1,99 €

Sir EDAMEC (kg) 
4,69 €

Mortadela Kraljica (kg)
6,89 €

Milka noisette 300 g
2,29 €

Oglje DOLE 3 kg
3,69 €

OGLJE uvoz 3 kg 
2,29 €

Zala Harmony 1,5 L
0,59 €

KOZARCI 720 ml,
10/1  2,39 €

POKROVI za koz.
720 ml, 10/1  0,95 €

Cement Lafarge 
2,32 €

MODUL. BLOK
0,46 €

AKCIJA SIPOREKSA

PROGRAM VLAGANJE - GRADBENI MATERIAL (količinski popusti) - LESNI PELETI

s festiValoM skUpnosti poVezUjeMo  
lokalno skUpnost

Povezovanje in sodelovanje se vse bolj kaže kot potreba v sodobnem svetu. Festival skupnosti je 
tako eno od prizadevanj Občine Litija in ZLHT – Regionalnega centra NVO, da spodbudi povezova-
nje organizacij in posameznikov v lokalni skupnosti in ustvari pestrost dogajanja v sami občini.
Festivalsko druženje je letos potekalo 17. 6. 2017 pred Mestnim muzejem in na športnem igrišču pri 
OŠ Litija. Na Festivalu, ki je namenjen povezovanju društev, javnih zavodov, podjetnikov, kmetij, šol, 
spoznavanju in seznanitvi z aktivnimi organizacijami v mestni in krajevnih skupnostih v občini Litija, 
se je letos predstavilo osem krajevnih skupnosti in mestna skupnost Litija. Svoje predstavitve, tako na 
stojnicah kot na odru, je prispevalo 27 organizacij, od tega so bila najštevilčnejša prav društva.
Na letošnjem festivalu je bila poleg predstavitve društev, javnih zavodov, šol, brezplačna degustacija 
lokalne hrane, spoznali smo oglarsko malico, jedli krompir pečen v žerjavici in se posladkali s sladkimi 
dobrotami kmečkih žena.
Na Festivalu skupnosti so se pred- 
 stavile krajevne skupnosti Jevnica, 
Polšnik, Gabrovka, Breg – Tenetiše, 
Vače, Ribče, Kresnice, Hotič, Dole in 
mestna skupnost Litija.
Festivalski kulturni program so po-
pestrili pevci Mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Litija, 
pevke Ženskega pevskega zbora 
LaZ, učenci OŠ Litija, baletniki 
Glasbene šole Litija, Leseni rogi-
sti iz Kulturnega društva Kresnice, 
Pevski zbor vzgojiteljic Vrtca Litija 
ter glasbenimi skupini artenigma in 
Magrateja, ki delujeta v okviru Medgeneracijskega glasbenega društva Litija. 
Obiskovalci so si lahko ogledali razstavo lastnih izdelkov Medobčinskega društva invalidov Litija – Šmar-
tno in rokodelske izdelke Društva upokojencev Litija. V okviru ZLHT – Regionalnega centra NVO smo 
obiskovalcem predstavljali aplikacijo Pametni glas, s katero lahko enostavno sporočite potrebo ali po-
budo, ki jo zaznate v svojem okolju. Društvo enkraten teater je na stojnici organiziralo menjavo igrač. 
Ustvarjati je bilo mogoče na delavnici kaligrafije Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in 
Šmartno. Predstavniki Območnega združenja Rdečega križa Litija so obiskovalcem nazorno prikazali 
postopek oživljanja.
V okviru festivala je bila tudi otvoritev šolskega igrišča, na katerem so se odigrale medsebojne rokome-
tne in nogometne tekme, ki so jih odigrale mlajše članice Ženskega rokometnega društva Litija in mlajši 
člani Nogometnega kluba Jevnica in Nogometnega kluba Litija. Svoje športno znanje so predstavili tudi 
člani Karate kluba Kensei in Kluba kempo arnis Litija.
Na stojnicah so se predstavili še Društvo Lojtra, Klub litijskih in šmarskih študentov, Izobraževalni cen-
ter Geoss, Razvojni center Srce Slovenije, Društvo za pomoč živalim, svetovanje in učenje “Tački in rep-
ki”, Društvo žena in deklet Vače, Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik, Društvo za razvoj podeželja 
Laz, Kmetija Paternoster, Društvo podeželskih žena Gabrovka, KS Jevnica in Oglarska dežela.
Tako pestrega dogajanja si želimo tudi v prihodnje zato gre vsa zahvala sodelujočim pri ustvarjanju 
pestrega festivalskega vrveža.  Tjaša BaJc, ZLHT – Regionalni center NVO

KUPIte – taKoJ GRaDIte!
V Litiji – Praprošče, ugodno prodam zazidljivo parcelo  

1.014 m2 na izrazito sončni legi, z že pridobljenim grad-
benim dovoljenjem in plačanim komunalnim prispevkom! 
cena po dogovoru. V bližini šola, gimnazija, vrtec, želez-
niška postaja in vsa ostala infrastruktura! Za informacije 

in ceno pokličite na 041 651 802 ali 031 693 330.


