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Iz urednIštva ...
Končno smo dočakali toplejše dni in več sonca. 
Tudi pomladno cvetje nas je že razveselilo in 
tudi vrtičkarji so že položili prva semena na 
svoje vrtove. Prav tako je pred nami praznik 
27. april "Dan upora proti okupatorju". Zatem 
pa še "Praznik dela" 1. maja, ki ga praznujemo 
že 129 let. Na ta dan se spominjamo vseh 
tistih delavcev, ki so se borili in umrli za svoje 
pravice. Tudi naše uredništvo vas vabi, da se 
v čimvečjem številu udeležite raznih prireditev 
in prvomajskih srečanj. Želimo vam lepo 
preživeti praznike ter mnogo srečnih trenutkov 
z ljudmi, ki jih imate radi.

Urednik
Sašo Jovanovič

39. 
TEK NA PETELINJEK

za pokal Vzajemne v sklopu

TEKOV DOLENJSKE 2018

00
v soboto  ob 1012.5.2018

GABROVKA
pri gasilskem domu

            MOŠKI in ŽENSKE - 11 km
         OTROCI (2005-2003) - 1000 m
      OTROCI (2006-2008) - 1000 m
   OTROCI (2009-2011) - 500 m
CICIBANI (2012 in mlajši) - 500 m
   

Prijave na dan teka do 9.30 ureORG.: Športno društvo PRESAD GABROVKA

KV AO  2R 0B 1A 8G

INFO: David Smole, tel: 031/321556 - david.smole@gmail.com 
     Tomaž Resnik, tel: 041/395845 - tomazresnik@gmail.com 

          WWW.FACEBOOK.COM/SPORTNODRUSTVO.GABROVKA 

Ob 27. aprilu »dnevu  
upora proti okupatorju«  

in 1. maju »Prazniku dela«  
vsem občankam in občanom 

čestitam in želim  
prijetno praznovanje.

Župan Občine Litija Franci Rokavec
s sodelavci občinske uprave

DAN SLOVENSKE ZASTAVE 
»Jaz, bratje, pa vem za domovino« s temi besedami Ivana Cankarje je 
zbrane na domoljubni prireditvi Dan slovenske zastave, nagovoril 
pesnik in domoljub Tone Kuntner. 
Prireditev je že enaindvajsetič potekala v nedeljo, 8. aprila v geo
metričnem središču GEOSS v Sp. Slivni. Letos se spominjamo 
170letnice, od kar je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil 
slovensko zastavo na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. 
Prireditev se je začela s himno RS in EU v izvedbi Trobilnega kvinteta 
Orkestra SV ter s slovesnim dvigom slovenske zastave, ki jo je izve
dla Gardna enota SV.

Prisotne je najprej nagovorila Anka Kolenc, podpredsednica Društva 
GEOSS, in spomnila, da je potrebno slediti svojim narodnim kore
ninam, nato je navzoče v imenu občine gostiteljice pozdravil župan 
Občine Litija Franci Rokavec, ki se je zahvalil vsem zastavonošam, 
praporščakom, narodnim nošam in izvajalcem programa za sodelo
vanje in popestritev prireditve.  (Več na 3. strani)

OTVORITEV VARSTVENO DELOVNEgA 
cENTRA ZAgORjE ENOTA LITIjA

Osebje in uporabniki VDC Zagorje Enota Litija

Enota VDC v Litiji je odprla vrata uporabnikom že v začetku 
meseca januarja, v sredo 11. aprila pa so pripravili tudi uradno 
otvoritev. Prireditev so poimenovali RASTEMO SKUPAJ in tako 
simbolično pokazali, da so vsi uporabniki, ki delujejo v Medge
neracijskem središču Šmelc povezani, sodelujejo in se pogosto 
družijo.  (Več na 3. strani)

10. DAN jAgOD IN ŠPARgLjEV 
NEDELjA, 20. MAj 2018

V nedeljo, 20. maja 2018 od 10.00 dalje vas Društvo LAZ vabi na 10. Dan 
jagod in špargljev na Breg pri Litiji. Na travniku ob gasilskem domu 
boste lahko uživali v naravi, razva
jali svoje brbončice z okušanjem 
pripravljenih jedi iz špargljev, sladic 
iz jagod in še drugih specialitet, ki 
teknejo v spomladanskemu času. 
Z kotičkom za najmlajše bomo po
skrbeli za njihovo dobro počutje. 
Vsi skupaj pa se bomo lahko ob živi 
glasbi tudi zavrteli. 
Vabljeni na kulinarični dogodek v naravi!  Več informacij na www.laz.si,  
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na drustvo.laz@gmail.com, 

na 070 303 321, 051 312 739.

NIK RAZBORŠEK POPELjAL 
SLOVENSKO TENIŠKO DAVIS cUP 

REPREZENTANcO DO ZMAgE
      Fenomenalni uspeh Nika  

Razborška! Kot član slovenske teniške 
Davis cup reprezentance je zastopal bar
ve Slovenije na odločili tekmi za obstoj v  
2. evroafriški skupini, ki se je odvijala v  
7. in 8. Aprila v Portorožu. Slovenija je 
bila pred težko nalogo, saj so nastop od
povedali Blaž Kavčič, ki je zaključil repre
zentančno kariero in Blaž Rola, ki je dal 
prednost osebnemu programu tekmo
vanj.  

(Več na 16. strani)

TRADIcIONALNO PRVOMAjSKO 
srečanje na sitarjevcu  

in Goliščah 
1. maja 2018 vabljeni na tradicionalno prvomajsko 

srečanje na Sitarjevec, kjer bodo člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Litija poskrbeli za dobro hrano, 

pijačo in živo glasbo.
Prav tako ste vabljeni na tradicionalno prvomajsko 
srečanje na Golišče. Pričetek kulturnega programa  
ob 11.uri, poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo! 

DraGe pohoDnice, DraGi pohoDniki
V soboto, 12. maja 2018, vas vabimo  

na že 18. Pohod po oglarski poti!
Začetek pohoda: 
med 7. in 9. uro
Štartni in ciljni 
prostor: Lovski 

dom na  
Dolah pri Litiji

Vsak pohodnik  
prejme majico s 

tematiko  
Oglarske dežele, 
vodo in dnevnik  

pohoda.

z vami in za vas ...
20 let
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otvoritev ceste okroG – čateška 
Gora - križišče pri čatežu

Krajani vasi Okrog, Čateška Gora in Križišče so v petek, 13.aprila 
pripravili prijetno družabno srečanje in tudi simbolično predali v 
uporabo novo asfaltno cesto OkrogKrižišče pri Čatežu. Navede
ni odsek se je moderniziral v sklopu sanacije cest po izgradnji 
daljnovoda v krajevni skupnosti Gabrovka in v okviru potreb po 
sanaciji in modernizaciji cest v tej krajevni skupnosti že v jeseni 
leta 2017. V tem odročnem predelu naše občine, ki meji z občino 
Trebnje, se je v naselju Križišče pri Čatežu na novo položilo 630 
m asfaltne prevleke, poleg tega pa še na cesti na Čateško goro 
v dolžini 800 m. Potrebno je poudariti, da so krajani sami pripra
vili spodnji ustroj cestišča, vključno z odvodnjavanjem, prepusti, 
nasutjem bankin, vtočnimi in iztočnimi glavami. Srečanja sta se 
udeležila oba župana sosednjih občin; Alojzij Kastelic iz občine 
Trebnje in Franci Rokavec iz domače občine Litija.

odgovor g. lotriču;
ZAKAj SELITEV UPRAVNE ENOTE?

Na vprašanje gospoda iz marčevske izdaje Občana ni enostav
no odgovoriti, saj je zelo težko najti konkretne in utemeljene 
razloge za selitev upravne enote, razlogov proti selitvi pa je 
bilo in je še vedno veliko. Občina Litija je bila vseskozi jasno 
proti. Takratni načelnik mag. Marko Doblekar in še nekateri 
zagovorniki selitve upravne enote so poudarjali, da bodo s 
selitvijo v prostore bivše davčne uprave, državi naredili velike 
prihranke pri obratovalnih stroških in uredili moderne upravne 
prostore, po zadnjih smernicah. 
Občinska stavba je bila zgrajena kot upravno središče za te
danjo skupno Občino in v teh prostorih je upravna enota de
lovala do svoje selitve. Prostori so bili veliki, svetli, pisarne 
zadostne, dostopnost gibalno oviranim osebam zagotovljena. 
Za takšne prostore pa država ni plačevala najemnine, temveč 
samo obratovalne stroške. In ti, za državo preveliki stroški (go
vora je o nekaj sto evrih mesečno), so bili prvenstveni razlog 
za selitev. Kakšni so sedaj ti prihranki mi ni znano, jasno pa je, 
da so lahko prihranki samo v smislu manjše kvadrature novih 
prostorov in s tem povezane manjše porabe. Povedano po do
mače, če se oseba iz trosobnega stanovanja preseli v garso
njero, je seveda mogoče pričakovati prihranke pri obratovalnih 
stroških. Da pa je zadeva še bolj zanimiva, je država oziroma 
Ministrstvo za selitev porabilo kar nekaj sredstev, govora je 
bilo o cca. 100.000 EUR in to brez ustrezne ureditve dostopa 
za gibalno ovirane osebe. Da trenutni dostop ni primeren in 
ustrezen, je pojasnil tudi sedanji načelnik mag. Bojan Babič, 
ki je v oddaji ATV Signala jasno povedal, da prostori ne pred
stavljajo ustreznega delovnega okolja tako za uslužbence kot 
za občane, ki koristijo te storitve. Tudi, če se postavi v vlogo 
strank, prostori ne zagotavljajo nobene zasebnosti, poleg tega 
pa je dvigalo na stopnišču primerno le za invalide na vozičku, 
ne pa na berglah, ali za mamice z vozički. 
Ko sem v maju 2016 imela priložnost govoriti z ministrom Ko
privnikarjem, v okviru obiska vlade, sem mu predstavila moje 
pomisleke in pomisleke mnogih občanov glede selitve Uprav
ne enote v nove prostore. Dopovedovala sem mu, da so do se
daj naši občani različne zadeve lahko enostavno in praktično 
opravili na enem mestu, v stavbi, ki je bila namensko zgrajena 
zato, da se olajša postopek pridobivanja najrazličnejših doku
mentov, praktično na enem mestu. Poleg tega pa je za hitro 
in uspešno reševanje zadev, pogosto potrebna komunikacija 
med uslužbenci Upravne enote in občine. Na moje pomisleke, 
je kratko odvrnil, da je selitev dokončna in da zaradi tega ne 
bo »konec sveta«, saj se upravna enota seli samo za vogal. 
Od selitve je minilo že dovolj časa, da lahko ocenimo, da je 
bila selitev upravne enote zgrešena in napačna. Lahko da se 
motim, vendar izvesti selitev državnih organov zaradi nekaj sto 
evrov mesečnih prihrankov, ki so dejansko posledica upora
be manjših prostorov, pri tem pa porabiti preko 100.000 EUR 
davkoplačevalskih sredstev ne more biti pravilna odločitev. 
Sami presodite, drage občanke in občani , ali je pravilna od
ločitev za selitev državnih organov v prostore brez ustreznega 
dostopa za gibalno ovirane in v prostore, ki so poslabšali de
lovne pogoje in pogoje za uporabnike. Žal so lahko posledice 
te selitve daljnosežne, saj je državi v interesu centralizacija, 
umik storitev iz lokalnega okolja in lahko se zgodi, da bodo 
lahko ravno ti »neprimerni« prostori razlog za še kakšno selitev 
v prihodnosti (morebiten umik upravne enote iz občine). 
Po moji oceni in oceni Občine Litija je bila narejena velika na
paka, ki pa se jo še vedno lahko popravi. Upravna enota naj se 
vrne na Jerebovo 14. 

Odgovor pripravila: Lijana LOVŠE

NEKAj MISLI O LITIjSKI ZgODBI
Spoštovane občanke in občani !
Vse od jeseni 2014 smo bili ali pa je bila Občina Litija priča 
stalnim namigovanjem in obrekovanjem, s strani določenega 
kroga občanov in posameznih novinarjev, o kazenskih ovadbah 
in enem obtožnem predlogu. Poleg tega smo bili nenehno so
očeni z vprašanji taistih ljudi o korektnosti pri izgradnji projek
tov Medgeneracijskega središča Šmelc, Osnovne šole Litija in 
Centralne čistilne naprave Litija z vso vzporedno gospodarsko 
infrastrukturo.
9. marca letos je tudi državno tožilstvo ugotovilo, da ni razloga 
za nadaljevanje postopkov in vesel sem, da je tudi na tej ravni 
bilo ugotovljeno, da smo pri izvedbi teh projektov, v občini Litija, 
delali pravično in zakonito. Zagotovo lahko zatrdim, da tudi 
gospodarno, saj so vsi projekti zaključeni, polno zasedeni in da
jejo odlične rezultate, ki so lahko v ponos mestu in občini Litija. 
Vedeli smo, da ne bo enostavno voditi kar tri tako velike projek
te hkrati. Če navedem samo podatek, da smo bili v jeseni 2014 
v drugi polovici izvedbe in, da je občina Litija skupaj s pravnimi 
osebami v lasti občine, imela 2.282.013,59 € kratkoročnih ob
veznosti ter 19.026.691,74 € dolgoročnih obveznosti. Od takrat 
so minila tri leta in uspelo nam je zmanjšati tako kratkoročne 
obveznosti proračuna, ki so bile na dan 31.12.2017 60.000,00 € 
kot tudi dolgoročne obveznosti na 16.113.170,15 €.
V tem času je občina Litija tudi financirala projekte SVC Litija, 
OŠ Litija in CČN v višini 12.000.082,15 €.
Vse to kaže na izjemno racionalno rabo proračunskih sredstev, 
ne glede na dejstvo, da so bile določene zamude pri plačilih, je 
Občini Litija uspelo poplačati vse zapadle obveznosti, tako, da 
Občini Litija ni bilo potrebno ne v letu 2017, kot tudi ne v leto
šnjem letu, najemati premostitvenih kreditov in redno plačuje 
svoje obveznosti. 
Ustvarjenje takšne scene v Litiji, pa je država spretno izkoristila 
za svojo manjšo naklonjenost pri financiranju projektov v Litiji. 
Iz te zgodbe se lahko naučimo marsikaj, največ to, da so vse 
težave rešljive, če imaš čiste račune in res dobre občanke in ob
čane, zato vam iskrena hvala. Vaša podpora mi je dala dodatno 
moč in zaupanje. 
Srečno ! vaš župan Franci ROKAVEC

KORISTNI NAPOTKI POLIcIjSKE 
POSTAjE LITIjA

Ob začetku motoristične sezone, ki se je začela spomladi, je 
asfaltna površina še vedno hladna in kot takšna ne omogoča 
optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Prav tako pa je zima na 
voziščih lahko pustila posledice kot so udarne jame. Motoristi 
se naj zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motor
nega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prej
šnjih let, zato je priporočljivo, da se ustrezno pripravijo na novo 
motoristično sezono. Vabimo vas, da se udeležite preventivnih 
prireditev, kjer vam bomo policisti skupaj s predstavniki drugih 
institucij, motorističnih klubov idr. svetovali, kako najbolje po
skrbeti, da bo motoristična sezona prijetna, predvsem pa varna. 
Seznam preventivnih akcij, ki potekajo po celotni Sloveniji, naj
dete na spletni strani Policije www.policija.si. 
Nekaj koristnih nasvetov:
•  Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih pri prvih 

kilometrih vožnje primerno ogrejte.
•  Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado 

(priporočljivo je v svetlih barvah). Pravilno si jo zapnite, prav 
tako pa je pomembno, da je vizir čist, saj omogoča potrebno 
vidljivost.

• Pri vožnji uporabljajte oblačila s ščitniki.
•  Ker je motorno kolo ozko, vas pri večji hitrosti drugi udele

ženci v cestnem prometu hitro lahko spregledajo, zato naj bo 
vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravo
časno opazili, vi pa njih.

•  Na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči in nosite za
ščitna oblačila s čim več odsevniki. Nosite tudi odsevni brez
rokavnik. 

•  V prvih minutah deževja hitrost in način vožnje še posebej 
prilagodite.

•  Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, na spolz
kem vozišču ali v dežju ne zavirajte na talnih označbah.

•  Izogibajte se asfaltiranim površinam, na katerih je razlito olje, 
posut pesek in podobno.

•  Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na 
sredini vozišča.

•  V idealnih pogojih je reakcijski čas 0,6 do 0,8 sekunde, v 
cestnem prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali 
utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.

•  Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. 
Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne pot.

•  Če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste 
utrujeni, ne vozite!

Glavni vzroki najtežjih prometnih nesreč motoristov je prevelika 
hitrost, odvzem prednosti in vožnja motornega vozila pod vpli
vom alkohola.
Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo naj bodo 
predvsem izjemno previdni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo raz
meram na cesti. Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil, da 
naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motori
ste. Vir: www.policija.si

Klavdija MLAKAR
pomočnica komandirja PP Litija

TATVINE
Iz analize prejšnjih let v spomladanskem obdobju beležimo 
tudi pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugotovljeno je, 
da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod 
pretvezo (odkup odpadnega materiala, različni delavci podje
tij, čisto »navaden« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo 
prodajo raznih priročnih predmetov ipd), zvabijo iz hiše, tako da 
oškodovanec nima več nadzora nad objektom in preusmerijo 
njegovo pozornost s pogovorom. Medtem drugi storilec ali več, 
vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov odtujijo de
nar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni, pa 
opazijo šele več ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom 
osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne 
vabijo v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj 
vzamejo s seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa 
naj bodo pozorni na izgled oseb, znamko, barvo in reg. št. vozila, 
s katerim so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane 
žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti policijo na številko 113.
 Danijel Stanojevič

Pomočnik komandirja PP Litija

jAVNI RAZPIS ZA ODDAjO 
neproFitnih najeMnih stanovanj
Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj 
za obdobje 20182019. Pogoje javnega razpisa, obrazec vloge 
dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.litija.si. oz. 
KSP Litija d.o.o. www.ksplitija.si ali na sedežu podjetja KSP 
Litija.d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. Dodatne infor
macije na KSP Litija d.o.o. v času uradnih ur, osebno ali na 
tel. št. 890 00 16 oz. na elektronskem naslovu ksenja.celarc@
ksplitija.si. Rok za oddajo vlog je sreda, 23.5.2018.

jEREBOVO PRIZNANjE - PONOVNO  
v občini litija

V Litiji so se v preteklosti, nazadnje leta 2008, že podeljevala 
Jerebova priznanja. Postopek izbire nagrajencev je organizirala 
Zveza kulturnih društev Litija, ki pa ne deluje več. 
V letu 2017 je minilo 150 let od rojstva skladatelja in organi
sta Petra Jereba. V Litijo je prišel leta 1887 in se zaposlil kot 
občinski tajnik. Deloval je v mnogih kulturnih društvih in pustil 
velik pečat na glasbenem področju, predvsem v zborovski kul
turi. Občina Litija se je zato odločila, da bo ponovno podelila 
Jerebovo priznanje, posameznikom in društvom za prostovoljno, 
ljubiteljsko in nepoklicno delo v kulturi. 
V ta namen bomo na aprilski seji občinskega sveta podali pre
dlog za spremembo Odloka o priznanjih občine Litija, v katerega 
bomo med dosedanja priznanja občine Litija dodali tudi Jere
bovo priznanje. Po sprejemu te novele Odloka bo komisija za 
Jerebovo priznanje, ki jo je imenoval župan, objavila javni razpis 
za zbiranje predlogov. 
Predloge za priznanja lahko podajo posamezniki, društva in 
ostale organizacije s sedežem oz. s stalnim prebivališčem v ob
čini Litija, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo. Vabimo vas, da 
spremljate spletno stran občine Litija in majsko številko časopi
sa Občan, kjer bo objavljeno besedilo javnega razpisa in podate 
svoje predloge.

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na 
podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

jAVNI RAZPIS ZA PODAjO PREDLOgOV 
ZA PODELITEV PRIZNANjA ZLATA 

plaketa občine litija Za leto 2018
I.  Občina Litija namerava v letu 2018 podeliti priznanje Zlata 

plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli 
občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, zdru
ženjem in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam 
za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, zna
nosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reše
vanja ter na drugih področjih, za pomembno in ustvarjalno 
delo, dosežke trajnega pomena in uspehe, s katerimi so po
membno vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O podeli
tvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski 
svet občine Litija. V posameznem letu se podeli največ eno 
priznanje Zlata plaketa Občine Litija.

II.  Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije 
in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k 
boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na 
posameznih področjih. 

III.  Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija 
lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter 
druge organizacije.

IV.  Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pi
sni obliki najkasneje do 25. 05. 2018 do 12. ure na Občino 
Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS 
ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA 
PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2018 – NE ODPIRAJ« in 
mora vsebovati:

a)  ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov 
oziroma sedež,

b)  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika pri
znanja,

c) utemeljitev predloga. 
V.  Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji 

na Občini Litija na tel. št. (01) 8963428.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Predsednik: Bojan ŽELEZNIK 

OBVESTILO
Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, 
ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli 
posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imeno
vanja pri občinskem svetu Občine Litija, predloge za podeli
tev priznanja Častni občan Občine Litija. Predlog za podelitev 
priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv pre
dlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in priimek 
oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in uteme
ljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki najkasneje 
do 25.05.2018 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova ulica 14, 
Litija, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA 
PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA ZA 
LETO 2018 – NE ODPIRAJ.
Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki 
se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomemb
ne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so 
prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne 
Občine Litija in imajo trajen pomen za vse občane in njihovo 
življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli državljanom 
Republike Slovenije in drugih držav. V posameznem letu lahko 
občinski svet podeli največ eno priznanje z nazivom Častni 
občan Občine Litija.

Občina Litija
Župan: Franci ROKAVEC

Poleg domačinov so bili na otvoritvi prisotni: Roman Ciglar - direktor 
JP KSP Litija, Alojzij Kastelic – župan občine Trebnje, Lijana Lovše 
-podžupanja občine Litija, Franci Rokavec – župan občine Litija.
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OTVORITEV VARSTVENO 
DELOVNEgA cENTRA ZAgORjE 

ENOTA LITIjA

V programu, ki je potekal v idiličnem okolju parka na le
vem bregu Save so sodelovali: pevski zbor Doma Tisje 
in uporabniki ter osebje VDC Enota Litija, učenci Glas
bene šole, učenci OŠ Litija podružnice s prilagojenim 
programom ter predšolski otroci vrtca Ribca. V 
pozdravnem nagovoru je direktorica VDC Zagorje dr. 
Špela Režun orisala težavno pot do pridobitve te enote 
v Litiji, župan Franci Rokavec se je zahvalil ter se jim 
nazorno priklonil, vsem posameznikom, ki so v obdobju 
dvajsetih let, kakorkoli pomagali pri vzpostavitvi Enote 
VDC v Litiji. 

Prejemniki zahval

Ob tej priliki je koordinatorka projekta Manj svečk za 
manj grobov, podžupanja Lijana Lovše direktorici preda
la medicinski pripomoček za izvajanje svetlobne terapi
je. Sredstva za ta namen so prostovoljci zbirali na poko
pališču Litija, Šmartno pri Litiji in delno v Hotiču.

iZločanje projektov 
inDiviDualnih GraDenj in  

DruGih objektov
Obveščamo vas, da bomo na Upravni enoti Litija na podla
gi 79. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, 
št. 9/18) in prvega odstavka 4. člena Pravilnika o določanju 
rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ura
dni list RS, 52/09) iz zbirk dokumentarnega gradiva izločili 
projekte individualnih gradenj in drugih objektov, ki jim je 
potekel rok hrambe iz letnikov 2005 in 2006. Lastniki projek
tov lahko lete prevzamete v poslovnem času do 30. 6. 2018.
Več informacij lahko dobite na spletni strani UE ali na tel št. 
(01) 8962 344 ter na elektronskem naslovu ue.litija@gov.si.

Upravna enota Litija

preDstavitev čebelarjenja 
čebelarskeGa Društva litija

Dan odprtih vrat čD litija  
v tic litija, petek,  

11. maja 2018
Čebelarsko društvo Litija vas v sodelovanju s 
TIC Litija vabi na Dan odprtih vrat društva, 
ki bo v petek, 11. maja v Turistično infor-

macijskem centru Litija, Valvazorjev trg 10. Preko celega dne
va vam bomo pripravili predstavitev čebelarjenja s pokušino 
čebeljih pridelkov. Ob 10:00 in 17:00 pa vas vabimo v TIC 
na predavanje o zdravilnih lastnostih čebeljih pridelkov. 

Od 11. do 18. maja 2018 želimo zainteresiranim vrtčevskim, 
osnovnošolskim in ostalim skupinam predstaviti in približati 
svet čebel. Pričakujemo vas v TIC Litija. Vaš interes in na
javo sporočite na turizem@zkmslitija.si, 051 312 739 ali na  
0599 405 03. 

(Nadaljevanje s 1. strani)

DAN SLOVENSKE ZASTAVE  
Pozdrav in zahvalo vsem, ki so pomagali pri soorganizaciji 
prireditve je namenil predsednik Društva Heraldica Sloveni
ca Aleksander Hribovšek. Letošnji slavnostni govornik je bil 
predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, ki je spomnil na pomen 
nacionalnih simbolov, identitete in domoljubja. Svoj nagovor 
pa je imel tudi Marko Pogačnik, avtor grba in zastave RS, ki 
je orisal izdelavo državnih simbolov. V kulturnem programu 
je, poleg pesnika Toneta  Kuntnerja, z domoljubno pesmijo 
nastopil Mešani pevski zbor KUD Jevnica. Med praporščaki 
in zastavonošami so nastopili učenci in dijaki litijskih šol ter 
Združenja VSO, na čelu povorke so bili konjeniki Konjenice 
JesenjeGeoss in člani motorističnega kluba iz Hotiča.



Opravičujem se gospej  Zajc za napačen zapis njenega primka  
V ČLANKU V PREJŠNEM OBČANU, ki se glasi ZAJC IN NE ZAJEC. 

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Delček nove asfaltne 
prevleke v tepah

Krajani Tep so v zadnjih dneh marca 
s skupnim delom dokazali, da se s 

povezanostjo in sodelovanjem ter delom lahko 
doseže zastavljen cilj tudi v nekaj dneh. S hi
tro akcijo, tudi z manjšo pomočjo KS Polšnik, 
so pridobili 100 m nove asfaltne podlage na 
ravninskem delu javne poti Zgornje Tepe, od 
lokalne ceste Polšnik – Pasjek. Pobudo je dal 
Gašper Vrhovec, ki je akcijo tudi organiziral in 
dosegli so dogovor, da bodo z zbiranjem sred
stev v jeseni asfaltirali še del odseka ceste. 
Pohvala gre vsem sodelujočim krajanom za 
uspešen zaključek prvega dela akcije. 
 Tomaž VOZELJ

na Mamolju je postavljen nov 
defibrilator

Na Mamolju se je realiziral lanskoletni projekt 
postavitve defibrilatorja. Postavljen je na hiši 
pri Potiskovih, zraven stare šole. V lanskem 
letu se je projekt začel z dobrodelno noto Ma
teje Vozelj iz Velike Preske in izkazanim intere
som krajanov Mamolja. Aktivnosti smo nada
ljevali s projektom Manj sveč za manj grobov 
in pobiranjem prispevkov s strani krajanov. 
Dne 24.1 smo organizirali šolanje o uporabi 
defibrilatorja. 5.4. se je projekt zaključil z nje
govo postavitvijo.Na tem mestu zahvala vsem, 
ki ste kakorkoli sodelovali pri izvedbi posta
vitve defibrilatorja, še prav posebna zahvala 
gre naslednjim udeležencem: Mateji Vozelj za 
humanitarno potezo ob praznovanju svojega 
rojstnega dne, družini Potisek za prostor po
stavitve, Mont, Aleš Borišek s.p. za izdatno  
podporo.  Marjan MUŠIČ

ob zaključku šole solopetja 
na polšniku

Čudovit pevski večer so nam v petek, 6. 
aprila pričarali učenci solopetja s Polšnika. 
Šest mesecev je sedem pridnih pevk in en 
priden pevec obiskovalo ure solo petja, ki 

jih je poučevala Mirjam Jelnikar. Naučili so 
se osnovnih veščin pravilnega prepevanja in 
Mirjam je odlično opravila svojo nalogo. Na 
zaključnem večeru so se predstavili s solo 
pesmimi in dvema skupnima, s harmoniko jih 
je spremljal odlični Klemen Bojanovič. Nav
dušili so vse obiskovalce in vsi poželi velik 
aplavz. Pobudo za izvedbo izobraževanja je 

APRIL RAZSTAVE
V marcu in aprilu so bile na 
ogled kar štiri razstave društva 

LILA:
 v Glasbeni šola Litija  Šmartno razstavlja 
Gabrijel Hauptman,
 v avli občine Litija razstavljajo portrete Pe-
tra Jereba člani MALA LILA,
 v avli občine Litija razstavljajo MOZAIKE - 
LILA odrasli, 
 v avli KC pa je od 9. aprila na ogled likovna 
razstava POGLEDI, ki prinaša delček ustvar
jalnosti odraslih članov društva LILA. Dela so 
nastala v zadnjih letih, ki so bila za društvo zelo 
aktivna in uspešna. RAZSTAVLJAJO: LAVRA 
AMBROŽ, NUBIA ANŽEL, MIRO DEBELAK, GA
BRIJELA HAUPTMAN, JELKA JANTOL, ROMAN 
KOVAČIČ, DANIJELA KUNC, ALEKSANDER 
LAVRENČIČ, MARJETA MLAKAR AGREŽ, JOŽA 
OCEPEK, JELKA POLAK, JOŽE POTOKAR  CVR
ČO, SABINA SLANA CVIKL, MARIJA URANKAR 
MURN, ANITA VOZELJ, ROŽA ZORC.
ZLATA PALETA 2018 KLASIČNO SLIKAR-
STVO bo na gradu v Velenju. Na razstavo so se 
uvrstile: JELKA JANTOL, SABINA SLANA CVIKL 
IN MARIJA URANKAR MURN.
V maju pa bodo oddana 
dela za SODOBNO SLIKAR-
STVO.
V letu 2017 je LILA začela 
s projektom SLIKARSKA 
POT - JAVNO IN INTIMNO, 
ki jo letos nadaljuje IZKO-

PANO IZ SPOMINA 
in UPODOBLJENO -  
RUDNIK SITARJE-
VEC. Odprta bo v pe
tek, 18. maja ob 17. 
uri - v tednu ljubitelj
ske kulture. Sodelova
le bodo vse društvene 
sekcije: LILA odrasli, 
MALA in CICI LILA, 
LILA PIŠE, FOTO in 
VIDEO sekcija. Člani 
so obiskali rudnik in 
muzej, spoznali ljudi, 
ki so bile zaposleni 
v rudniku, ustvarjal
nost pa je obsegala 

likovna dela, izdelavo bareliefov, fotografira
nje, pisanje pesmi in zgodb. Mladi rod je slikal 
Devinsko kraljestvo 
Sitarjevca. Izdelan 
bo katalog z izborom 
nastalih del in video 
dokumentarni zapis. 
Pri izvedbi projekta 
bodo sodelovali tudi 
Glasbena šola Liti
ja Šmartno in ljubiteljski ustvarjalci: Društvo 
TOMBAS in Medgeneracijsko glasbeno dru
štvo. 
POVABLJENI NA PRIREDITEV V MESTNI MU-
ZEJ LITIJA. 
 Predsednica LILA: Joža OCEPEK

NEKAJ RESNICE - MALO ZA TRAČ - OD NORČKA Z VAČ

plečnikove žale

jAVNI VPRAŠANjI
- ZA G. ŽUPANA
Za sanacijo občinskih cest je g.župan podpisal s podejetjem Trgograd pogodbo št. 
43044/2013 v znesku 6.099.000 EUR za kar pa v občinskem proračunu ni imel za

gotoljenih sredstev. Občane ta znesek zelo zadeva in zato želim izvedeti:datum del, naziv ceste, 
dolžino sanacije, ceno in kdo bo vršil nadzor?

- ZA PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE Dr. Klemna Grošlja
Občina že vrsto let, zanima nas samo zadnji mandat, ne plačuje v roku in močno zamuja z izplačili 
obveznosti dobaviteljem za opravljena dela in storitve Logično je, da tako kot državne institucije, 
tudi upniki zaračunavajo občini zamudne obresti za zamujena plačila, ki so in še znašajo več miljo
nov EUR. Z ozirom na to, da so občinske finance po mnenju mnogih poznavalcev ena velika »čarov
nija«, vseeno pričakujemo hiter odgovor, koliko znašajo zamudne obresti?  Nace ŠTEFERL

Zdravstvena delavnica
Vabimo vas na zdravstveno delav
nico z naslovom 
»Zdrav življenjski slog, dobro 

urejena sladkorna bolezen, prepreči zaplete 
v sladkorni bolezni«, ki bo potekala v torek, 
15.5.2016 ob 16. uri v knjižnici Litija. Delav
nico bo vodila ga. Katarina Peklaj
Predavanja so za nas zelo pomembna zato vas 
vabim, da se ga udeležite v čim večjem številu.

Diabetično stopalo
Skupaj z zdravstvenim domom Litija organizira
mo pregled stopal s presejanjem za sladkorne 
bolnike, ki bo potekal
  v petek 11.5. 2018 od 8. do 12. ure v referenč

ni ambulanti v ZD Litija
  v petek 25.5.2018 od 8. do 12. ure v referenč

ni ambulanti v ZD Litija
Preglede bosta izvajali ga. Jožica Petrič, dipl.
med.sr. in ga. Neja Dragar, dipl.med.sr., obe 
sestri iz referenčne ambulante s specializirani
mi znanji.
Za pregled se prijavite najkasneje do 4.5.2018 
v društveni pisarni.

Merjenje sladkorja, krvnega 
tlaka, holesterola, trigliceridi

V društveni pisarni bo merjenje v sredo 9.5. 
2018 od 8. do 10. ure; V Mercatorju pri banki, 
v četrtek 17.5.2018 od 8. do 12. ure;  Mercator
ju na Ježi, v četrtek 24.5.2019 od 8. do 12. ure

športno srečanje diabetikov 
slovenije

Društvo diabetikov Novo mesto in Zveza dru
štev diabetikov Slovenije sta organizatorja 23. 
Športno rekreativnega srečanja diabetikov 
Slovenije, ki bo v soboto 26. maja 2018, na 
prireditvenem prostoru Na jasi v Dolenjskih  
Toplicah.
Ker nimamo športnih ekip vas vljudno vabi
mo, da se skupaj z nami v čim večjem števi
lu udeležite srečanja. (organiziran prevoz), 
rok za prijavo na srečanje je 9.5.2018 
kjer boste poravnali prispevek v višini  
17 EUR za prevoz, kosilo in organizacijo.

telovadba
Telovadba poteka v športni dvorani Litija vsak 
ponedeljek ob 19.00 uri! Vljudno vabljeni!

so tisti del Žal, ki jim je dal svoj 
pečat najbolj poznan slovenski arhitekt, Jože 
Plečnik. 
Nikakor pa ne moremo mimo dejstva, da je 
Škundrova Slivna tisti del Slivne, ki ji je s svo
jimi s pomočjo narave oblikovanimi skulptu
rami dal svoj pečat oz. podobo Vrtačnikov ali 
Škundrov Tone. Iz narave je v bližino svojega 
doma pripeljal različne nenavadno oblikovane 
skale – tudi takšne s fosili (megalodontide), 
korenine ali debla in jih oživil z drobnimi spre
membami (npr. oči iz prodnikov). Zaradi teh po
dob nam vas Slivna še bolj ostane v podzave
stnem spominu, saj te figure močno razburkajo 
našo domišljijo in za vedno si bomo zapomnili, 
da je GEOSS, pustolovski park, Gostilna Vra
bec, keramična delavnica Barbare Vrtačnik, … 
tam blizu, kjer so te nenavadne  včasih kar malo 
strašljive, a naravne skulpture. Tudi razni napisi, 
zaključki na kozolcu, stari kašči, zbirališče gobi
ca (sl.) in oznake so narejeni 
v enakem stilu, da je vse lepo 
usklajeno, kar domačinom kot 
tudi turistom zelo ugaja. Celo 
Društvo GEOSS (1998) in Po
šta Slovenije (2013) se nista 
mogla upreti, da na krajevnih 
razglednicah (ki jih je možno 
kupiti na Pošti Vače) ne bi bilo 
Tonetovih umetnin. Ta članek 
je z veliko slikami (tudi obe 
razglednici) na  www.vace.si/
skunder.htm .
Če vas pa zanima, kako na
preduje naš evropski projekt 
SRCE EVROPE »HEART«,  o 
širjenju ljubezni med narodi, 
pa obiščite  http://geoss.

eu/projekt i/
srceevrope/ 
Za to priložnost 
posnet film »Pri
haja Jemima«, 
ki se je zavrtel 
21.4. ob 19.30 v 
OŠ Vače, ste žal 
zamudili. Ko bo 
festival Vaškega 
filma ali ko bo 
film objavljen 
na Youtubu, Vas 
bom pa z veli
kim veseljem 
obvestil in raz
veselil!
Kako je nam lepo sedaj, ko je prišla pomlad! Še 
bolj smo polni ljubezni drug do drugega in do 
sebe!   Zvonček Norček

plavanje in vadba v bazenu 
Šmartno

Nadaljujemo vodeno vadbo v bazenu Pungart 
pod strokovnim vodstvom, vsako sredo od 
16.00 do 17.00 ure.  Vljudno vabljeni!

Pohodi
Skupaj z MDI vsak četrtek organiziramo poho
de v naši bližnji in daljni okolici. Hodite na la
stno odgovornost v primerni obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se prijavite v društveni pi
sarni najkasneje dan pred pohodom.
Za ostale pohode kot na primer, kjer bo zani
manje večje in bo organiziran avtobusni pre
voz, se morate prijaviti v društveni pisarni 
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom 
akontacije.
10.5.2018 Litija Porezen ob 7.00 uri  

avtobus
Groboljšek 
Jože

17.5.2018 LitijaDebeče – Pristava ob 7. 
uri  avto

Lamovšek 
Ivan

24.5.2018 LitijaVremščica ob 7. uri  av
tobus

Hauptman 
Lojze

26.5.2018 Litija –Novo mesto – Športno 
srečanje ob 7. uri avtobus

Pogačar 
Rudolfa

31.5.2018 Litija Šmohor ob 7. uri vlak Pavli Jože

kopanje v Dolenjskih, talaso 
strunjan in šmarjeških toplicah
Nudimo vam nakup celodnevnih kopalnih kart 
v vseh treh destinacijah, katere lahko koristite 
med tednom od ponedeljka do četrtka.

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

plačilo članarine
Članarina za leto 2018 znaša 12,00 EUR. Po
ravnate jo lahko v društveni pisarni v času ura
dnih ur v ponedeljek in sredo od 8. do 11. ure 
ali na TR 031101000021983.

Predsednica DD Litija in Šmartno: 
Rudolfa POGAČAR  

podala Breda Kos in kot je povedala predse
dnica KD Pavle Voje Polšnik, Tanja Ribič smo 
bili presenečeni nad pozitivnim odzivom in 
še bolj ob zaključnem nastopu, ki nas je vse 
zaznamoval s pozitivnimi vtisi. Čestitke: Bredi 
Kos, Tejčki Vozelj, Hani Simončič, Špeli Vodlan, 
Romani Repovž, Mariji Tekavec, Tadeji Mantel 
Hauptman in Viliju Hribarju! S svojimi nastopi 
so nas presenetili, nam priklicali tudi kakšno 
solzico v oči, saj smo v njihovih nastopih začu
tili srčnost, talent, premagovanje treme, trud 
in srečo, da so dosegli svoj cilj. Verjamem in 
upam, da bodo podoben nastop še kdaj pono
vili.  Mateja SLADIČ Vozelj

čistili smo naš kraj
Preden začne rasti trava in zeleniti naš gozd, 
na Polšniku vsako leto izvedemo čistilno akcijo 
ob cestah, poteh, po zaselkih in v centru kraja. 
Prebivalci Spodnjih Tep so akcijo izvedli že v 
petek, 6. aprila in ob cesti, ob potoku Pasjek 
ter v gozdu nabrali velik kup smeti. Ne le manj
ših ampak tudi večje odpadke, ki jih je bilo tre
ba prepeljati s traktorjem. V velikem številu so 
se odzvali vabilu na akcijo in se res potrudili. V 
soboto (7. aprila) pa je potekala akcija po osta
lih zaselkih. Na Veliki Preski in Borovaku se je 
akcije udeležilo kar 17 vaščanov, poleg pome
tanja vasi, so seveda pobrali smeti ob cesti ter 
v gozdnih robovih. Zahvaljujejo ga. Simoni za 
pomoč pri strojnem pometanju ceste. Pravijo, 
da je bila energija odlična! In enako je bilo tudi 
v drugih zaselkih. Zanimivo je, kaj vse nevestni 
vozniki, ki se vozijo iz Pasjeka, preko Polšnika 
in naprej v druge krajevne skupnosti vse odvr
žejo skozi okno. Ne manjka seveda cigaretnih 
škatlic, plastenk, pivovskih pločevink, celo em
balažo obroka prinesenega iz McDonald‘sa... 
Res marsikaj! Zelo pridni pa so bili šolarji, ki so 
skupaj z Boštjanom in Aleksandrom, Tomažem 
in ob koncu tudi s Petro, počistili okolico šole 
in večnamenskega objekta. Šolarji so delov
no soboto združili z ekološkim ozaveščanjem 
in se ob tem pridružili krajevni čistilni akciji. 
Hvala učiteljicam Katarini, Meliti in Darinki za 
sodelovanje in dajanje dobrega zgleda našim 
najmlajšim. POLŠNIČANI ZOPET POZIVAMO IN 
PROSIMO VSE OBISKOVALCE NAŠIH GOZDOV, 
DA SVOJE SMETI ODNESEJO S SEBOJ NAZAJ V 
DOLINO! POZIVAMO H KULTURNOSTI! ČE PO
TREBUJETE IZOBRAŽEVANJE GLEDE TEGA, SE 
OGLASITE PRI DOMAČINIH IN VAS BODO PO
UČILI! GRADBENI MATERIAL NE SPADA V GOZ
DOVE IN TUDI NE V STRUGO POTOKA PASJEK, 
tam pri sotočju s Savo v Pasjeku (na križišču z 
magistralno cesto)! IN VERJETNO ŠE KJE! Zna 
se zgoditi, da VAS, ODLAGALCE SMETI, SNE
MAMO in vas bomo tudi OBJAVILI na spletnih 
omrežjih. Brez slabe vesti, verjemite! Velik 
HVALA vsem domačinom, ki ste si vzeli čas in 
se pridružili akciji. Hvala za vaš pozitiven od
nos, hvala za vložen trud, hvala za vztrajnost. Z 
delom ste dokazali, da vam ni vseeno za izgled 
naše narave ter skrbi za skupnost. 
 Mateja SLADIČ Vozelj



15. jubilejni pohod po 
jablaniški poti, 07. 04. 2018 
– OBSIjANA jABLANIŠKA 

DOLINA jE PRIVABILA ŠTEVILNE 
pohoDnike

Društvo za razvoj podeželja LAZ je organiziralo jubilejni 15. po
hod po Jablaniški poti. Ker je šlo tokrat za 15. pohodi, ki je so
vpadal z 15. obletnico ustanovitve društva smo se organizatorji 
odločili za obeležitev obojega. 

Ob 15. pohodu 
smo se organiza
torji še posebno 
potrudili in vse 
svoje moči in zna
nje vložili v zado
voljstvo pohodni
kov, ki so podali 
na našo pot. Naši 
markacisti so še 
dodatno poskr
beli za označitev 

in prehodnost poti. Ponudniki ob poti pa so svojo ponudbo še 
nadgradili, tako, da se je za vsakega obiskovalca našlo nekaj 
dobrega. 
Lepo vreme je omogočilo, da je bila pot zelo prijetna. Prav na ta 
vikend se je narava pričela prebujati in prva sadna drevesa so 
začela pridobivati prvo spomladansko cvetočo preobleko. Tako 
so pohodniki pozabili, da so v prvem delu poti premagali kar 
441 m višinske razlike. Dodatno moč pa so jim dali ponudni
ki ob poti s svojimi kulinaričnimi 
specialitetami.
Članice Društva Laz so pohodni
ke na startu v Zgornji Jablanici 
pričakale z nasmehom na obrazu. 
Vsakemu izmed pohodnikov so 
ponudile tradicionalen jablani
ški zajtrk, ki je vseboval jabolko, 
orehov »šturkeljc«, kavo ali čaj. Šele po okrepčilnem zajtrku in 
žigosanju kartončkov, so se pohodniki podali na 18 km dolgo 
krožno pot. 

Ob poti so se po
hodnikom pred
stavili ponudniki 
na devetih kme
tijah oz. točkah. 
S svojo ponudbo 
so se predstavile 
naslednje kme
tije: Pr‘Gustelni, 
P r ‘ D r a g o t , 
Pr‘Kavc, Pr‘Oblak, 

PRIFARSKI MUZIKANTI Z gOSTI NAVDUŠILI 
V POLNI LITIjSKI ŠPORTNI DVORANI

V soboto, 24. marca 2018 je bil v litijski športni dvorani 
prav poseben večer, namenjen vsem ljubiteljem ljudske in 
zabavne glasbe.
Nastopili so priljubljeni Prifarski muzikanti, ki letos praznujejo 
30 let delovanja in so pred meseci navdušili v razprodanem 
Cankarjevem domu, kjer so obeležili tako imenovano Prifarsko 
desetko. Priljubljeni Prifarci tudi tokrat publike niso pustili rav
nodušne, saj so v dobrih dveh in pol urah navdušili obiskovalce 
v polni litijski športni dvorani.

Na koncertu ob materinskem dnevu so se predstavili tudi šte
vilni znani gostje, saj so s Prifarci nastopili tudi Nuša Derenda, 
Petar Grašo in domača Ženska vokalna skupina Lipa, kar je pri
neslo več premiernih skupnih izvedb, med katerimi je vsakdo 
našel nekaj za svojo dušo.

Za to da so Prifarski muzikanti gostovali v Litiji so vsekakor za
služni tudi:
Radio Geos Litija, Radio Sraka Novo mesto, KSP Litija, Gradnje 
Moste, Ljubljana,
Cvetličarna Gričar, Dol pri Ljubljanu, Gostilna in pizzerija Kovač, 
Litija, Trgovina King Šmartno, TICLitija, Promit Benz in nenazad
nje Občina Litija z županom Francijem Rokavcem.
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Pr‘Janez, Eko kmetija Pr‘Kokol, Eko domačija Vovk ter Domačija 
spominov Samec s tematsko razstavo. Tudi tokrat so sodelova
le s svojimi sladicami DPŽD Polšnik. Le ti so pripravili odlično 

ponudbo domačih dobrot. Poho
dniki so poizkušali pogačo, do
mače sokove, zeliščne čaje, vino, 
potice, kruh pečen v krušni peči, 
ter druge dobrote. Med potjo so 
rahlo utrujeni pohodniki posedali 
in poležavali na prisojnih legah 
pobočij in kramljali z domačini in 

na ta način pridobivali nove informacije. 
Na cilju pohoda v Gradišču pri Litiji smo organizatorji ob 13:00 
pripravili kulturni program s slavnostnim govorcem. Glavni go
vorec na prireditvi je bil g. Igor Ahačevčiča, Vodja sektorja za 
podeželje pri Ministrstvu za 
Kmetijstvo, gozdarstvo in pre
hrano. Od njega smo prejeli 
pohvalo za uspešno delovanje 
društva in organizacijo poho
da. Predstavil pa je tudi Ra
zvojne programe in možnosti 
vključevanja Društva Laz pri 
črpanju sredstev za razvoj po
deželja. Navzoče sta pozdra
vila tudi župan občine Šmar
tno pri Litiji, g. Rajko Meserko 
in podžupanja občine Litija, 
ga. Lijana Lovše.
Za svoje zveste pohodnike je 
Društvo Laz pripravil presene
čenje. Predsednica društva, Mojca Hauptman je najbolj zvestim 
pohodnikom podelila simbolična darila. Prav tako, pa je društvo 
javno izpostavilo ponudnike ob poti in jim ob 15. jubilejnem po
hodu podelilo zahvale za uspešno soustvarjanje pri Jablaniških 
pohodih. Mojca Hauptman je še dodala, da brez prostovoljnega 
dela članov društva in ponudnikov ob poti, ter podpore prebi
valcev Jablaniške doline, društvo ne bi bilo tako uspešno. Preko 
leta Društvo Laz organizira 6 velikih dogodkov: Nočni pohod v 

Gradišče, Pohod po Jablaniški 
poti, Dan jagod in špargljev, 
Poletna muzejska noč, Dobrote 
Jablaniške doline in Štefanovo 
srečanje. Za vsak posamezen 
dogodek je potrebna dobra pri
prava na organizacijo, kvalitetna 
izvedba in učinkovita promocija. 
Vse skupaj je pogoj za uspešno 
izvedbo dogodka.
V kulturnem programu so sode
lovali člani KUD FS Javorje, pev

ke ŽPZ Laz in domači mladi godec Peter Ponebšek. 
Za zaključek so se pohodniki ob spustu v dolino ustavili še v  

VSE NAJBOLJŠE, SLS ZA 30 LET 

Kje je že 12. maj 1988 ? Kje je javna tribuna s pomenljivim naslovom »Ali mora 
kmet res ubogati«, ki se je zgodila istega dne v Unionski dvorani v Ljubljani. 

Da, tega dne je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza, ki je kasneje prerasla 
v Slovensko ljudsko stranko. Ta dan pomeni začetek nastajanja politične 
demokracije na Slovenskem in SLS letos praznuje že 30 let delovanja. Je 
najstarejša politična stranka v Sloveniji, ki se vsa ta leta zavzema za spoštovanje 
tradicije, njenih vrednot, Slovenstva, še zlasti pa je močno prisotna in vpeta v 
lokalno okolje. S SLS so povezane izjemne osebnosti; Ivan Oman, Marjan in 
Janez Podobnik, Radovan Žerjav, sedanji evropski poslanec Franc Bogovič in 
drugi. Brez SLS si težko predstavljamo osamosvojitev Slovenije, reforme lokalne 
samouprave, uvedbe vinjet, preprečitve nepremičninskega davka in, če bi imela 
SLS več moči v odločilnem času ne bi bilo divjega lastninjenja. Zagotovo je 
stranka SLS močno povezana z razvojem občine Litija v vseh treh desetletjih. 
Stranka je imela vzpone in padce, od 20% podpore na državnozborskih volitvah 
leta 1996 do izpada iz parlamenta leta 2014. To leto je SLS prvič dobila 
evropskega poslanca in več kot 40 županov v slovenskih občinah in postala 
tretja najmočnejša stranka na lokalni ravni. Kljub vsemu se stranka ni predala in 
nadaljuje z delom enako zavzeto naprej. Prav v tem se razlikuje od drugih 
strank zato se SLS LETOS VRAČA V PARLAMENT . V zadnjih štirih letih smo 
lahko ugotovili, da bi bil slovenski parlament lahko veliko bolj ljudski, če bi bila 
v njem zastopana tudi SLS, saj je povezovalna stranka, to kar Slovenija v tem 
trenutku najbolj potrebuje. Zato smo za letošnje državnozborske volitve v Litiji 
in Šmartnem pri Litiji, kot kandidatko izbrali podžupanjo občine Litija 
LIJANO LOVŠE, ki jo odlikujejo prav vrline in vrednote za 
katere se SLS že 30 let zavzema. 

30 – letnica je NOVA priložnost, da MODROST, TRADICIJA IN IZKUŠNJE 

p o v e ž e j o   SLOVENIJO ! 

Vse najboljše SLS ob 30 letnici in še na mnoga leta ! 

Franci Rokavec 

30 let slovenske ljudske stranke = 30 let DeMokracije

OO SLS LITIJA in OO SLS Šmartno pri Litija organizirata 
avtobusni prevoz na tabor. Informacije že lahko dobite 

na št. 041 272 825 in 051 44 34 14 . 

OO SLS LITIJA in OO SLS Šmartno pri Litiji  
vabita na PIKNIK 

na športno igrišče v VELIKO Štango,
v nedeljo 6.5.2018 ob 13.00 uri.

Vabljeni vsi prijatelji SLS!

ZAKAJ NAJ SE SLS 
VRNE V PARLAMENT ?

 ZAČETNICA DEMOKRACIJE NA SLOVENSKEM

 ZAGOVORNICA LOKALNIH INTERESOV

  ZAGOVORNICA UREJENEGA GOSPODARSKEGA 
POSLOVNEGA OKOLJA

  ZAGOVORNICA VARNEGA IN DOSTOJNEGA 
ŽIVLJENJA VSEH DRŽAVLJANOV

 ZAGOVORNICA SLOVENSKEGA PODEŽELJA

 ZAGOVORNICA SLOVENSKE IDENTITETE

  ZAGOVORNICA SPODBUDNE DRUŽINSKE 
POLITIKE

  ZAGOVORNICA ZDRAVE KMEČKE PAMETI V 
SLOVENSKEM PARALMENTU IN VLADI 

SPREGLEJMO IN VRNIMO SLS V PARLAMENT!

Ob »Dnevu upora proti okupatorju«  
in ob 1. maju »Prazniku dela«  

želimo vsem občankam in občanom  
prijetno praznovanje!

Domačiji spominov, kjer za
konca Samec vsako leto po
stavita tematsko razstavo, z 
naslovom »Naših prvih 100 
let«. Zakonca Samec sta kot 
po navadi s svojimi zgodbami 
in anekdotami navduševala 
obiskovalce razstave.
Tako organizatorji, kot poho
dniki smo bili z izvedbo pohoda zadovoljni. Posebna zahvala gre 
donatorjem in sponzorjem za podporo. 
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boris Doblekar    Dobra cesta in internet nič Manj poMeMbna kot pitna voDa
prometno 
varnostno 

neustrezen del 
šmarske ceste pri 

zdravstvenem domu
Pri Zdravstvenem domu Litija 
je prometno varnostna situ-
acija, vključno s cestiščem, 

zelo slaba in nevzdržna, zato si v svetniški skupini 
SDS ne moremo več zatiskati oči pred tem in predla-
gamo, da se s to težavo seznani vso javnost in tako 
tudi vsi prepoznamo problem in se ga resno lotimo. 
Zavedamo se, da so proračunska sredstva omejena, ven
dar je nujno potrebno najti rešitev. Pišemo in opozarjamo 
pa zato, ker se o tej problematiki že dolgo ve in tudi govo
ri. Na nas se obračajo tudi zaskrbljeni pešci in starši otrok 
in prav je, da o tem izrazimo svoje mnenje tudi javno, da 
ne bo kdo mislil, da se tega problema v naši svetniški sku
pini skupaj z našim podžupanom ne zavedamo. Bistveno 
je le, da vsi občani v čim večji meri prepoznamo problem 
in se ga vsi skupaj tudi kar najhitreje lotimo.
Na cesti iz Šmartnega v Litijo, v neposredni bližini zdra
vstvenega doma, sta dva zaporedna prehoda za pešce. 

Nobeden od njiju ni označen z nikakršno prometno signa
lizacijo, zato predlagamo, da:
■   se označita s prometnimi znaki za nevarnost – "pre-

hod za pešce", ki označujejo bližino mesta na cesti, 
na katerem je označen prehod za pešce,

■   se prehoda označita tudi s prometnim znakom za 
obvestila – "prehod za pešce",

■   se uredi še manjkajoči prehod za pešce na izvozu iz 
ZD in prehod v bližini pokopališča,

■   zaradi velike nepreglednosti ceste – še posebej iz 
litijske smeri in izvoza iz ZD na glavno cesto navkre-
ber, naj se omeji hitrost 30 km/h iz obeh smeri, ne 
samo iz ene, kot je to urejeno sedaj,

■   postavita se najmanj dva prometna znaka (iz vsake 
smeri) – "postaja prva pomoč",

■   prestavi se nadcestna opozorilna signalizacija z 
Zgornjega Loga, ki tam nima več koristne vloge.

Poleg tega je treba nujno takoj pristopiti k rešitvi za osve
tlitev prehodov za pešce in križišč oziroma celotnega ob
močja pri zdravstvenem domu, ki je ponoči v temi, kljub 
temu da je to neposredna bližina nujne prve pomoči zdra
vstvenega doma!
Na nepregledna bližnja križišča (za Litijsko Dobravo in Za
vrstnik) bi bilo zelo na mestu postaviti dve cestni ogledali. 
Izvoz s Partizanske na Šmarsko – da se vidi prihajajoči 
avto iz litijske smeri in na drugo križišče, ko se peljemo 
proti Litiji in zavijemo na Sitarjevško cesto proti Zavrstni
ku – da se vidi prihajajoče vozilo, ki pelje mimo pokopali
šča proti križišču.
Ne nazadnje pa je na tem odseku cestišče v katastrofal
nem stanju, polno lukenj in razpok. Zavedamo se, da je za 
celovito opisano rešitev tega dela ceste potreben večji po
seg, vendar je čakanje na to izredno nevarno in nevzdržno.

ceste v občini litija
Na našo pobudo so se že v zimskem času pokrpale velike 
udarne jame na cesti za Bitiče. V tem spomladanskem ob
dobju se je nujno potrebno takoj lotiti ureditve predvsem 
makadamskih cest, ki so po letošnji hudi zimi še posebej 
poškodovane; na Geossu proti gostišču Pr‘ Lavrič, za ka
tero je prispelo že nič koliko pripomb in prošenj za ureditev, 
pa DoleSuhadole, v Spodnjih Tepah od konca asfalta do 
kmetije Trelc in na Prevegu, na odseku do kmetije Ren-
ko, pa na Novi Gori do Zavrla ter do kmetije Pr‘ Posilnc. 
Mnogo pobud dobimo tudi za namestitev cestnih ogledal 
in hitrostnih ovir, čiščenja prepustov, postavitve nove pro
metne signalizacije itd. ter za ureditev odvodnjavanja, kar 
povzroča velike težave, od same varne vožnje, do stalnega 
ledu pozimi in v letnem času razjedanja bankin in asfal
ta. Ena večjih tovrstnih težav se je prav na naše mnoge 
prošnje rešila na cesti Podkraj–Podšentjur–Kresnice, kjer 

sta voda, pozimi pa 
led, ostala na več 
mestih preko cele
ga leta. Na ureditev 
čakajo še v Prapre-
ščah, pa v Zagorici 
pri Omahen Tran-
sportu in Sitarjev-
cu, kjer ob vsakem 
večjem nalivu zali
je hišo in dvorišče 
pri Koprivnikarju. 
Ne pozabimo tudi 
na večje poškodbe 
cest, ki jih povzroči 
divjanje narave, ko 
nastanejo plazovi, 
eden aktualnih je 
trenutno na cesti 
tik nad stanovanj
skimi bloki na Gr-

binski cesti v Litiji, ki je izjemno nevaren, ker se lahko 
odtrga del ceste.
Vsako leto se po občini položi nekaj asfalta, tudi lani so 
se ga razveselili nekateri krajani. Letos se bo med dru
gim tudi na naše vztrajanje končno preplastilo krajevno 
središče Dole ter nekaj odsekov javnih poti na Polšniku, 
Vačah, Spodnjem Logu, v Jevnici in Kresnicah, ter lo
kalna cesta Renke–Vodenik. Nestrpno že mnogo let na 
asfalt čakajo tudi na Mali Gobi in Preženjskih Njivah in 
še marsikje, vendar so usklajevanja po krajevnih skupno
stih še v teku. Zelo težko je določiti prioritete, pred vsem 
zaradi, po našem mnenju premalo namenjenih sredstev 
za ceste, vendar je trend v občini takšen žal že kar nekaj 
let, če ne desetletij.
V Litiji se bo semaforiziralo križišče pri SVCju in hkrati 
uredilo avtobusno postajališče, pri KGZju se bo končno 
uredil semaforiziran prehod za pešce in 170 metrov ploč
nika do krožišča pri Merkurju. Dolgo smo opozarjali na 
nevzdržno cesto Podšentjur–Pogonik–Kresnice; opra
vljen je bil popis del in prijava na razpis LUR (Ljubljanska 
urbana regija), kjer čakamo na ugodno rešitev. Opozorili 
smo tudi na cesto Veliki Vrh mimo Zgonca, kjer so kra
jani sami financirali asfaltiranje, ob modernizaciji glavne 
ceste na Veliki Vrh se je to cesto uporabljalo za obvoz in 
takrat je prišlo do poškodb. Priprave za preplastitev so v 
teku. Kmalu se bo popravil najbolj kritičen odsek ceste iz 
Kresnic na Kresniški vrh, in sicer ob urejanju vodovodne 
infrastrukture, del te pa se je popravil že lani pred zimo. 
Uslišana je tudi naša pobuda za popravilo pred leti asfal
tirane ceste s sredstvi krajanov na Spodnji Mamolj, ki je 
na nekaj delih tako udrta, da prihaja do kontakta podvozja 
avta, na nekaj delih pa je pokrpana kar s peskom. 

v občinskem odboru slovenske 
demokratske stranke (sDs) se 

zavedamo, kako pomembna 
je urejena in varna cestna 

infrastruktura
V občinskem odboru SDS in svetniški skupini SDS  
Litija se še kako zavedamo, da je prometna infrastruk-
tura v današnjih časih še mnogo bolj pomembna kot 
nekoč, bodisi za razvoj kraja, gospodarstva v njem, tu-
rizma in konec koncev tudi za vsakodnevne prevoze. 
Poleg tega se zavedamo, da se zaradi slabih cest naredi 
mnogo škode na prevoznih sredstvih, kar bremeni družin
ske proračune in ne nazadnje se močno zavedamo, da je 
človeško življenje neprecenljivo, zato je še kako pomemb
na prometna varnost voznikov in sopotnikov v vozilih, še 
bolj pa pešcev, kolesarjev, rekreativcev, otrok in sta-
rejših. Ker ceste vsi uporabljamo praktično vsak dan, je 
potrebno skrbeti, da so te v kar najboljšem stanju in da je 
s tem zagotovljena tudi najboljša prometna varnost. 
V SDS Litija bomo še naprej intenzivno vztrajali, da se 
zadeve s strani države čim hitreje začnejo premikati v 
Spodnjem Hotiču, kar zadeva ureditev križišča za Vače, 
varno prečkanje glavne državne ceste in potoka ter ure
ditev avtobusnih postajališč, vendar zato žal obstajajo 
objektivni razlogi, ki pa jih je potrebno čim hitreje premo

stiti, in projekt obvoznice 
za Zgornji Hotič, ki se po 
našem mnenju odvija pre
cej prepočasi, glede na to, 
da so prometne razmere 
tam dejansko nevzdržne. 
Prav tako se bomo še na
prej trudili in na vse mogo
če načine opozarjali drža
vo na nujnost obvoznice v 
Gabrovki in mestu Litija, 
kajti le s tehtnimi argumenti, vztrajnostjo in nepopustlji
vostjo pridejo rezultati, kot smo lahko priča pri dosedanjih 
različnih državnih cestnih projektih na področju naše ob
čine, od Zgornjega Loga, Gradca, še prej Ribč, Verneka 
in odseka Zgornji Log–Hotič, do najbolj svežega, Sopo-

te, za kar smo se začeli zelo resno zavzemati na začetku 
tega mandata in kot kaže bo ob koncu mandata tudi as
faltirana cesta v Sopoti, ki je strateškega pomena za ra
zvoj Oglarske dežele–Dol pri Litiji. Tudi naš drugi biser 
– Vače z Geossom, so dobile boljšo prometno povezavo, 
trudimo pa se, da bo državna cesta na Vače kar najbolj 
hitro urejena v celoti, kot se spodobi za tako pomemben 
turistični potencial v občini.

Za zaključek in v razmislek;  
naše prioritete, mačehovska država, 

spremembe, …
Mnogo je še problematičnih cest in prometnih ureditev v 
občini, navedli smo le del teh, brez zamere. V tem manda
tu k nam od občanov prihaja ogromno pobud in predlogov 
za cestno infrastrukturo in z različnih drugih področij, ki 
jih vzamemo še kako resno, vendar se žal ne da v istem 
trenutku ugoditi vsem, čeprav bi zelo radi. Se pa zaveda
mo resnosti težave in smo se doslej ter se bomo tudi še 
naprej kar najbolj potrudili, da se v ceste po občini vlo
ži bistveno več sredstev kot doslej, kajti še enkrat pou
darjamo, da so po našem prepričanju poleg zagotovljene 
najboljše vodo-oskrbe, tudi zelo pomembne dobre in 
varne prometne povezave, takoj zatem pa tudi celotna 
pokritost občine z dobrim LTE/4G telefonskim signa-
lom in hitrim internetom. Seveda pa je vse odvisno od 
finančnih zmožnosti Občine. Vsekakor se na področju in
frastrukture Občina trudi po najboljših močeh, z njo tudi 
mi, s svojimi občinskimi svetniki in našim podžupa-
nom, zelo je prizadevna tudi naša litijska komunala s 
podizvajalci, vendar vse v nekem okviru, ki ima določe
ne omejitve. Je pa prav, da izrazimo naša stališča, ki na 
področju gospodarske javne infrastrukture presegajo 
sedanje okvire, kar pomeni, da se vseskozi zavzemamo za 
večji poudarek temu zelo pomembnemu segmentu. Ven
dar več kot toliko za enkrat ne zmoremo, morda pa nam 
več uspe v prihodnosti, ko bodo naša prizadevanja v tej 
smeri morda naletela na širšo podporo. 
Vsekakor pa bo morala v tej smeri mnogo več storiti tudi 
država. Vedno manj sredstev za občine in mačehovski 
odnos do občin, ki lahko edine kar največ storijo za svo
je občane, nista dobra obeta za prihodnost, zato lahko 
le upamo, da se morda končno kaj spremeni v državi v 
dobro vseh nas že s prihajajočimi bližnjimi državnozbor-
skimi volitvami. Potrebno se bo le prav odločiti in ne 
pozabimo: prav vsak glas šteje in naj bo v našo sku-
pno korist in naše skupno dobro, ne pa za nespame-
tno razmetavanje, hranjenje korupcije, preživetje sta-
rih nenasitnih elit in krpanje njihovih bančnih lukenj, 
ki se bodo ponovno poskušale obdržati na površju z 
novimi triki. Ne smemo jim več nasedati. Toliko v raz-
mislek in lepo vabljeni k udeležbi na državnozborskih 
volitvah.

Slovenska demokratska stranka / SDS
Občinski odbor Litija

Svetniška skupina pri občinskem svetu

Makadamska cesta proti Geoss-u  
na Izletniško kmetijo Pr Lavrič.



OSNOVNA ŠOLA LITIJA

Zaplešimo v pomlad
Za učence tretje triade ter PPVI2 in PPVI3 

osnovne šole Litija in Podružnice s prilagojenim programom Li
tija so v sredo, 21.3.2018 organizirali šolski ples, ki so ga poime
novali »Zaplešimo v pomlad«. Ples so organizirali v okviru pro
jekta Zdrave šole. 
Učenci so se ime
li priložnost dru
žiti, zaplesati, se 
zabavati. Za glas
bo je poskrbel 
devetošolec Da
vid Vuletić, ki je 
svoje delo več kot 
odlično opravil. 
Glede na to, da so 
učenci že spraševali, kdaj bo naslednji ples, ga bomo ponovili 
naslednje leto v upanju, da bi postal tradicionalen.

Marca šestošolci OŠ litija veselo smučali 
Zimska šola v naravi za učence šestih razredov OŠ Litija je po
tekala od 12. 3. do 16. 3. 2018 v domu CŠOD Trilobit v Javorni
škem Rovtu. Glavna tema šole v naravi sta bila alpsko smučanje 
in smučarski tek. Smučanje in smučarski tek sta se izvajala v 

Kranjski Gori, 
kjer je bilo 
zaradi rado
darne zime še 
dovolj snega. 
Učenci so se 
učili smučati 
v 3 skupinah 
glede na za
četno znanje 
smučanja, te
kači pa so bili 

v eni skupini. Bilo je 18 smučarjev 10 začetnikov in 15 smučar
jev tekačev. Učenci so v znanju smučanja in teka hitro napre
dovali. Smučarji so se spuščali po kranjskogorskih strminah, 
tekači pa so tekli vse do italijanske meje. Ob popoldnevih smo 
spoznavali okolico doma, se seznanili z geologijo in orientacijo 
ter vlivali trilobite. Zvečer je bil čas za večerno animacijo, ki je 
prinesla obilo zabave in smeha. Šolo v naravi smo zaključili z 
ogledom planiške velikanke in obiskom Planinskega muzeja v 
Mojstrani.

neuradno zasačeni tokrat z muzikalom
Gledališka skupina OŠ Litija, Neuradno zasačeni, je v četrtek, 
29. 3. 2018, nastopila v Kulturnem centru Litija, koder je po
tekalo srečanje otroških gledaliških skupin v organizaciji JSKD 
Litija. Predstavili 
so se z  muzikalom 
Županova tamala. 
Besedilo je napisa
la Jana Štojs, kore
ografijo je dodala 
Tjaša Dražumerič, 
glasbo pa sta pri
redila Sandra Rih
ter in Vili Guček, 
zvočne posnetke je 
uredil Matjaž Bizilj. 
Skupina je letos 
presenetila z izbiro igre, odločili so se za muzikal, kar je ena 
najtežjih zvrsti. A jim je uspelo, vsaj po odzivu publike sodeč. 
Strokovni spremljevalec srečanja je bil Gašper Jarni, ki je pohva
lil sproščenost dramske igre, domiselno in uporabno sceno pa  
tudi izbor glasbe in koreografijo. Skupina se bo zopet predstavila 
na koncertu učiteljskega pevskega zbora, koder bodo kot gostje 
nastopili 18. aprila 2018.   Zbrala in uredila Petra PAVLICA

priznanja Društva specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov

27. in 28. marca 2018 je v Portorožu že tradicio
nalno, potekalo izobraževanje Društva specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. V sklopu izobraževanja 
je svoj prispevek predstavila Sandra Rihter, ki je prisotne sezna
nila s projektom Dnevi Samostojnosti. S predstavitvijo projekta 
Igrajmo se skupaj, pa se je predstavila Alenka Vidgaj.
Ob bogatem kulturnem programu so podelili priznanja sekcij 
Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Pri

znanje sta prejeli tudi 
defektologinji Sandra 
Rihter in Alenka Vid
gaj. V obrazložitvi je 
bilo zapisano takole:
Sandra Rihter je že 
23 let profesorica 
defektologije na OŠ 
Litija. Ima izostren čut 
za otroke z najtežjimi 
motnjami ter umir
jen in spoštljiv odnos 

do učencev, staršev, sodelavcev. Vodila je pevski zbor in Orf
fovo skupino otrok s posebnimi potrebami, vokalno skupino 
na večinski šoli, zbor članov Društva Sožitje in učiteljski pevski 
zbor. Je vodja strokovnega aktiva posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja ter pomembna članica vseh projektnih sku
pin, saj stremi k še kvalitetnejšemu izvajanju pouka, boljšemu 
počutju in samostojnosti otrok s posebnimi potrebami ter tim
skemu delu. 

NA ZALOGI TUDI: PEUGEOT 208 1.4 HDi Access, letnik 2014, diesel mo-
tor, 1398 ccm, 50 kW (68 KM), ročni menj. (5 pr.), bela barva, 6.580 €; 
OPEL CORSA 1.4 Color Edition, novo vozilo, bencinski motor, 1398 ccm, 
66 kW (90 KM), ročni menj. (5 pr.), temno siva kovinska barva, pokličite 
za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 
EcoFlex Enjoy  Letnik: 2013, prev. 117044 
km, srebrna kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

7.990,00 EUR

SEAT Cordoba Reference 1.4 16V 
Letnik: 2007, prev. 169251 km, beige kovin-
ska barva, bencinski motor, 1390 ccm, 63 kW 
(86 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

2.880,00 EUR
PEUGEOT 207 Sport 1.6 16V VTi Letnik: 
2007, teh. pregl. 1/2019, prev. 149120 km, beige 
kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm, 88 
kW (120 KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

3.490,00 EUR

OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 
Cosmo  Letnik: 2013, prev. 150316 km, temno 
siva kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 
81 kW (110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.280,00 EUR

CITROEN C3 1.4 HDi Attraction Let nik: 
2015, teh. preg. 3/2019, prev. 117517, bela 
barva, diesel motor, 1398 ccm, 50 kW (68 
KM), ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA.

6.990,00 EUR
OPEL Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy  
Letnik: 2014, teh. preg. 2/2018, prev. 133400, sre-
brna kov. barva, diesel motor, 1686 ccm, 81 kW 
(110 KM), ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA.

8.550,00 EUR

VRTEC LITIJA

Ej, NAROBNO  
noGavičko iMaš!

Ne, nismo se zmotili, ko smo v vrtcu v dveh različnih nogavičkah 
hodili. S preprosto in nadvse zabavno gesto smo obeležili sve
tovni dan Downovega sindroma. 
Vsakdo pride na svet z zapisom o tem, kakšen bo, ko odraste 
– bo velik, majhen, svetel ali temen? Včasih se narava poigra in 
kakšnemu otroku v tem zapisu da dodaten kromosom. Takrat 

se rodi otrok z 
Downovim sin
dromom. Od ljudi 
z običajnim števi
lom kromosomov 
se razlikuje po 
nekaterih tele
snih značilnostih, 
pa tudi njegovi 
možgani delujejo 
malo drugače. 
Otroci z Downo
vim sindromom 
obiskujejo obi
čajne vrtce in 
se lahko naučijo 
skorajda vsega, 
le da za to potre
bujejo več časa 
in pomoči. A še 
vedno lahko sli
šimo številne ste
reotipe o omeje
nih zmožnostih 
posameznikov, ki 
imajo en kromo
som več. Različ

ŠOLSTVO  /  VZGOJA APRIL 2018    7

Alenka Vidgaj že vrsto let poučuje kombinirani oddelek 1., 2. in 
3. razreda NIS na Podružnici s prilagojenim programom Litija. 
Delo opravlja strokovno, z izrednim čutom in spoštovanjem do 
otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. Že vrsto let je 
zelo uspešena vodja strokovnega aktiva. Zna poiskati močnej
ša področja otrok in otroku pomagati, da se na tem področju 
izkaže. Izvaja nastope za študente SRP PeF. Je mentorica štu
dentom, ki prihajajo na prakso, saj je izredno dober didaktik in 
metodik. S svojim odnosom do otrok, staršev in sodelavcev je 
vzor specialno pedagoški stroki. Iskrene čestitke!
  Marjeta MLAKAR Agrež

v šoli v naravi
V tednu od 12. marca do 16. marca, so se učenci vseh oddelkov 
Podružnice s prilagojenim programom udeležili naravoslovnega 
tedna v Domu CŠOD Radenci, ob Kolpi.
Naučili so se veliko novega. Spoznali so življenje in delo ob reki 
Kolpi. Seznanili so se z njihovimi običaji, narodno nošo in osta
lo kulturno 
dediščino, 
ki je značil
na za Belo 
K r a j i n o . 
Učili so se 
o orienta
ciji in kako 
preživeti v 
naravi. Iz
delovali so 
skulpture 
iz snega, 
pekli belokranjsko pogačo, barvali belokranjske pisanice, obi
skali bližnji rastlinjak,… Večeri so bili bogati z različnimi aktiv
nostmi od tombole, ustvarjalnih delavnic in sproščenega druže
nja ter na koncu še zaključni ples.
Športne aktivnosti so prilagajali vremenu. Na razpolago jih je 
bilo kar nekaj in sicer: plezanje, lokostrelstvo, pohodi, tek na 
smučeh in vaje v telovadnici. Preživeli so čudovit teden poln 
novih doživetij.  Vanja VARLEC

RODITELjSKI SESTANEK
V sredo, 21.3.2018 je potekal v avli šole, 3. roditeljski sestanek 
in proslava ob materinskem dnevu za starše učencev, ki obisku
jejo Podružnico s prilagojenim programom. Ob prihodu v šolo 
so starše, in ostale 
obiskovalce, priča
kali učenci z majhno 
pozornostjo. Starši 
so se proslave zelo 
številčno udeležili. 
Pozdravila jih je vodja 
podružnice Marjeta 
Mlakar Agrež. Miklavž 
Šef pa je izvedel pre
davanje, o varni rabi 
interneta. Scenarij za 
proslavo je pripravil 
Andrej Guček.
Po proslavi so star
ši odšli po oddelkih, 
kjer so se razredniki 
s starši pogovorili o 
delu v drugem ocenje
valnem obdobju.
  Vanja VARLEC

ne organizacije po vsem svetu 21. marca opozarjajo na diskrimi
natoren odnos do ljudi s posebnimi potrebami in njihov neenak 
položaj v družbi. 
V znak podpore 
in spoštovanja 
smo se otroci in 
vzgojiteljice iz 
skupin Zmajčki 
in Lučka, pri
družili obeleži
tvi svetovnega 
dne Downovega 
sindroma in se 
obuli v dve raz
lični nogavički. 
Na ta način smo 
pokazali, da je 
biti drugačen OK! Prav tako pa smo z druženjem otrok iz re
dnega (Zmajčki) in razvojnega (Lučka) oddelka, to geslo ude
janjili v praksi. Skupaj smo si ogledali številne zanimive pisane 
nogavičke in iskali skrito nogavico. Posneli smo še nekaj sku
pnih fotografij, ki smo jih delili tudi z Društvom Downov sindrom 
Slovenija in jim tako izrazili našo podporo v boju za lepši jutri 
ljudi, ki jim družba že ob rojstvu prilepi nalepko manjvrednega. 
Po druženju smo razigrani in zadovoljni sklenili, da naslednje 
leto v pisane nogavičke obujemo čim več skupin v našem vrtcu.

Vzgojiteljice oddelkov Zmajčki in Lučka

uspešni športniki v našem okolju
Prav vsi ljudje smo ponosni, če poznamo kakšno uspešno ali 
znano osebo. Če pa je le ta obiskovala naš vrtec, je ta ponos 
še toliko večji. 
Tako je vrtec Taček ob zaključku teme o zimskih športih, obiskal 
naš nekdanji varovanec, Rok Juvančič. Rok se že vrsto let ukvar

ja s smučarskimi skoki. Svoje 
prve otroške skoke je naredil na 
bližnji skakalnici v Kisovcu, sko
čil pa je tudi že v Oberstdorfu 
in v naši Planici. Seveda pa še 
na mnogo drugih skakalnicah. 
Zaupal nam je, da ga je bilo pri 
prvem skoku malce strah in da 
je za trenutek kar zaprl oči. 
Otrokom je pokazal svoje smuči, 
ki pa jih v igralnici zaradi veliko
sti ni mogel postaviti pokonci. 
Ogledali smo si lahko todi nje
gov dres, čelado, očala in nje
gove medalje ter pokal. Povedal 

nam je, kako poteka njegov trening in z nami naredil nekaj vaj. 
Ker pa Rok poleg skokov trenira tudi tek na smučeh, temu se 
reče nordijska kombinacija, smo lahko pogledali tudi opremo za 
tek. Otroci so tako imeli možnost primerjanja tekaških in ska
kalnih smuči. 
Roku se zahvaljujemo za obisk in mu želimo še veliko dolgih 
skokov in hitro pretečenih kilometrov.

Mojca GROŠELJ Radulovič, vodja enote Taček
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na približevanjih 
sta nas z obiskom 
počastila igor e. 

bergant in dr. barbara jaki
Gost marčevskih (12.3.) Približevanj Igor E. 
Bergant je odgovoril na marsikatero zanimivo 
vprašanje, delil z nami razmišljanja in izkušnje, 
ki jih kot zelo uspešen novinar in voditelj prido
biva na RTV Ljubljana. Je velik ljubitelj športa, 

poliglot in družinski človek. Slišali pa smo tudi 
o njegovih zanimivih in neobičajnih pristopih, ki 
mu prinašajo urjenje in učenje ter s tem pripra
vo na pomembne pogovore, ki ji opravlja med 
svojim delom. Spoznali smo komunikativnega, 
odprtega in zabavnega človeka. Hvala, g. Igor 
za obisk v Litiji.

9. aprila je bila gostja Približevanj direktorica 
Narodne galerije, dr. Barbara Jaki. Že tretji 
mandat vodi odlično obiskano ustanovo, ki 
hrani najbolj znana slovenska umetniška dela, 

ki jih pozna skoraj vsak Slovenec. Zaslužna je, 
da naše umetnike z gostovanji razstav spozna
vajo tudi izven naših meja in pri tem sodeluje 
z najbolj znanimi evropskimi ustanovami. Leta 
2015 je bila pod njenim vodstvom tudi končana 

kompletna prenova in povečanje Narodne gale
rije. Ikonska dela slovenske umetnosti se tako 
kar najbolje »počutijo«. Preživeli smo lep večer 
z resnično prijetno in zanimivo sogovornico.

Zaključna otroška matineja  
v sezoni – 12. maj

Sezono otroških matinej bomo za
ključili s Piko Nogavičko in sicer v 
soboto, 12. maja ob 10. uri! V go
ste prihaja Zavod enostavno prija
telji s predstavo Pika Nogavička in 

gusar Val – potovanje na otok zakladov. Kot se 
za zaključno predstavo spodobi, bomo za naše 
najmlajše obiskovalce pripravili tudi sladko 
presenečenje! Se vidimoooo!
V začetku meseca junija pa 
lepo vabljeni na TAČKOV FE-
STIVAL, ki bo tudi letos zelo 
pester! Več pa v naslednji 
številki Občana!

novost v Mestnem 
muzeju litija – 

VITRINA MESEcA
Od meseca aprila dalje 

bomo naše obiskovalce razveseljevali z novo 
pridobitvijo – vitrino meseca, kjer bomo vsak 
mesec predsta
vili kakšen pred
met in zanimivo 
zgodbo iz litijske 
preteklosti.
Tokrat smo ob 
obletnici povzdi
gnjenja Litije v 
mesto predsta
vili brošuro litij
skega učitelja in 
publicista Jožeta 
Župančiča, ki je 
bila izdana leta 
1952, vsebuje 
pa zanimive de
mografske, geografske, zgodovinske, gospo
darske in druge podatke o mestu in občini iz 
tistega časa.
Aprilsko vitrino meseca je možno pogledati 
vsak dan, tudi izven delovnega časa muzeja, 
do konca meseca aprila, zato toplo vabljeni k 
obisku! 
V mesecu maju pa za vas pripravljamo nekaj 
posebnega, zato ne zamudite majske vitrine 
meseca!

tačkov festival  
in natečaj  

v jubilejnem letu
V Knjižnici Litija se pripravljamo tudi na osre
dnji junijski dogodek, to je 5dnevni Tačkov 
festival, ki bo letos zelo slovesen, saj bomo 
obeležili še eno pomembno obletnico – in sicer 
100letnico rojstva Litijana Naceta Simončiča. 
Tačkov festival je vsako leto malo drugačen, 
nekatere stvari pa ostajajo stalne: ne manjka 
kužkov, radovednih obiskovalcev, pokaže se 
njihova ustvarjalnost in kulturna pestrost po
nudbe v ustanovah. 
In kaj bo letos izzivalno novega? Obiskovalcem 
bomo ponudili spominke, razširili ponudbo na 
zaključnem dogodku, Nace Simončič bo dobil 
svoj doprsni kip, pripravili mu bomo tudi spo
minsko prireditev ob rojstnem dnevu, 8. juniju 
– natečaj za likovne in literarne ustvarjalce 
že poteka: tema pa so pasji mladički. Vabimo 
vas, da pogledate na domačo stran knjižnice in 
preberete več o tem – kmalu pa bo zaživel tudi 
Tačkov profil na FBju, kjer bodo informacije še 
bolj sveže.

bralne majčke za pridne bralce
Marsikdaj slišimo, da bi ljudje več brali, ko bi 
le imeli več časa. A ni pomanjkanje časa tisto, 
kar nas zadržuje, pač pa odločitev, želja, žeja 
po branju. Slednje bi zelo radi privzgojili našim 
mladim – otrokom, učencem, ki jih kot vsako 
leto spodbujamo, da z nami sodelujejo v pro
jektu bralna značka. V šolskem letu 2011/12 
smo učencem prvič podelili bralne majčke, 
simpatične ilustracije nam je vsakič narisal 
ilustrator Gabrijel Vrhovec. Konec aprila se bo 
letošnja bralna značka počasi zaključila, počasi 
opozarjamo, prav tako tudi šolske knjižničarke, 
da bo treba zaključiti in poročati o prebranem 
gradivu. V knjižnici smo že pričeli z aktivnost
mi za bralne majčke. Duhovite misli že krožijo 
nad našimi glavami, v projektu pa nam bodo 
– vsaj upamo tako – znova pomagali radodarni 
donatorji, ki smo jih povabili k sodelovanju in 
podpori projektu. Sprejmemo pomoč kogar
koli, naša vrata in srca so odprta vsem, ki bi 
finančno sodelovali v projektu bralna majčka, 
ki je edinstven daleč naokoli. 

Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ

KNJIŽNICA LITIJA

Dopis krajanom KS Vače 
 

Vače, 18. 4. 2018 
 
Spoštovane krajanke in krajani! 
 
Dne 18. 4. 2018 smo se trije prvopodpisani tega dopisa pridružili ustanovni skupini 
»Civilna iniciativa Hotič,« kjer so nam njeni člani predstavili in razložili problematiko 
glavne ceste Litija – Ljubljana, in sicer odcep oz. sedanje križišče za Vače v Spodnjem 
Hotiču. 
Ker je ta cesta na relaciji Vače – Litija oz. Vače – Ljubljana za nas ključnega pomena, je 
smiselno, da se hkrati ustanovi tudi »Civilna iniciativa Vače,« ki bo vključena v vse 
nadaljnje postopke, kot so načrtovanje ustreznega in varnega krožišča v Sp. Hotiču, ki bo 
zagotavljalo varen in tekoč promet, služiti pa mora seveda tudi vsem, ki se vključujemo 
na glavno cesto. 
bistven pa se nam, krajanom Vač in okoliških krajev, zdi tudi začetek takojšnjega 
bolj dinamičnega reševanja povsem dotrajane ceste na relaciji Sp. Hotič – Vače, 
vse do križišča Slivna – Vače – Kandrše oz. točke, kjer Občina Litija meji na Občino 
Zagorje. Povsem nedopustno se nam zdi, da državni organi, zadolženi za to 
infrastrukturo, storijo popolnoma premalo oz. nič za tako veliko naselje, ki je hkati tudi 
turistično pomembna točka. Na cesti se redno vršijo avtobusni prevozi otrok, tovorni 
promet, promet obrtnikov, kmetov in zasebnikov, stanje ceste pa je neprimerno za 
današnji čas. 
 
Spoštovana krajanka – krajan, če želiš, se s svojim podpisom tudi ti lahko pridružiš 
»Civilni iniciativi Vače,« kajti ustanovni člani se bomo maksimalno potrudili, da se 
prebudijo občinski veljaki, državni uradniki in vsi ostali, ki morajo po svoji službeni 
dolžnosti skrbeti: 

- da so ceste, po katerih vozimo, varne, 
- da bodo naši otroci varni na poti v šolo, vrtec, na igrišče, na šolskih ekskurzijah, ... 
- da se tako domačini, kot tisti, ki cesto vsakodnevno uporabljajo za pot v službo, 

normalno pripeljejo na svoja delovna mesta, 
- da obrtniki in vsi ostali, ki opravljajo davkoplačevalske dejavnosti, lahko bolje 

funkcionirajo, 
- da turisti in obiskovalci Vač in okolice ne doživijo osebne travme preden se 

pripeljejo do znamenitosti našega kraja, hkrati pa s svojo vožnjo po naši neurejeni 
cesti spravljajo v težave tudi nasproti vozeča vozila. 
 

Dovolj imamo čakanja in nerganja, čas je da to uredimo! 
 
V Sp. Hotiču nasproti gasilskega doma se dobi tudi pisno gradivo glede trenutnega stanja 
dokumentacije in reševanja te problematike. Z vašim podpisom bomo številčno močnejši 
in na ta način bomo lažje dosegli zastavljene cilje, rešitve pa bodo bolj učinkovite. 
Podpisniki: 

1) Tomaž Smrkolj 
2) Andrej Vrhovec 
3) Janez Mesarič 

strokovna ekskurzija  
na kočevsko 

Kočevska regija pri marsikaterem Slovencu 
vzbudi podobe temnih gozdov in medvedov. 
Kdo bi verjetno ob omembi Kočevja pomislil 
tudi na zelo občutljivo temo povojnih pobojev, 
ki so se med drugim odvijali tudi na tem ob
močju. Da bi odkrili tančico kočevske kulturne 
dediščine, smo jo Mestni muzej Litija in člani 
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje 
Litija in Šmartno obiskali 23. marca.
Najprej nas je pot vodila do za javnost na novo 
odprtega vojaškega bunkerja Škrilj pri Koče
vski reki, je bil zgrajen v 50. letih prejšnjega 
stoletja za veziste in kriptografe jugoslovanske 
vojske. Bunker se nahaja globoko pod zemljo 
(72 m) in ima svoj prezračevalni sistem, sistem 
razsvetljave, sanitarije, kuhinjo in jedilnico, 
spalnice in delovne prostore, ki bi v primeru 
zunanjega napada vojakom zagotavljali preži
vetje več mesecev.
Zatem smo se odpravili v mesto Kočevje, na
tančneje do Pokrajinskega muzeja Kočevje, 
kjer smo si ogledali kratek dokumentarni film 
o zgodovini Kočevske regije, razstavo Izgub

ljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev, 
ki nam je približala zgodovino in končno uso
do te jezikovne enklave in razstavo Narod si 
bo pisal sodbo sam - Slovenija od ideje do  
države.
Na koncu smo obiskali še ribniški Rokodelski 
center in muzej. Malokdo še ni slišal za rib
niško suho robo, ki slovi po svoji kvaliteti da
leč naokoli. Spoznali smo strugarski proces 
ustvarjanja lesenih izdelkov in razstavo suhe 
robe na ribniškem gradu in se poučili o bogati 
zgodovine te obrti.
Hvala vsem udeležencem za čudovit dan na 
Kočevskem, hkrati pa vabljeni vsi zaintere
sirani na naslednjo ekskurzijo v jeseni, ko 
bomo obiskali naše zamejce na avstrijskem  
Koroškem!

Uradni čas ogledov:
ponedeljek in sreda: 10h – 12h in 17h  19h

sobota: 10h  12h

Informacije in najave skupin: 
Telefon: 070-430-202 ali epošta: 

mestnimuzej@zkmslitija.si

Podpis:  .....................................................



ŠOLSTVO  /  VZGOJA  /  ZANIMIVOSTI APRIL 2018    9

so to človeške Zavore ali 
PRIVZgOjENI ODZIVI?pomladno praznovanje v jevnici

12. marca se praznuje gregorjevo. Po starem koledarju se je na ta dan začela po
mlad. Ker pa je marec mesec, ko praznu
jejo tudi žene, dekleta, tete, babice in 
mamice, so učenci POŠ Jevnica in otroci 
vrtca Jurček pripravili posebno praznova
nje. Zbrali smo se na vrtčevskem igrišču, 
kjer smo vse obiskovalce presenetili s 
sladkimi dobrotami, nato pa so se otroci 
predstavili s kratko kulturno prireditvijo. 
Po prireditvi smo odšli do športnega igri
šča, ob katerem teče potok Jevniščica. 
Na poti je mamice pričakalo drugo pre
senečenje. Vrtčevski in šolski otroci so 
naslikali portrete svojih mamic, ki smo jih nato razstavili na šolskem eko vrtu, vse mamice pa 
so prejele še darilo – rožico, izdelano iz odpadnega materiala. Ob potoku smo se zbrali, ko se je 
že zmračilo. Vanj smo spustili gregorčke, izdelane iz naravnih materialov, da ne bi onesnaževali 
okolja. Z željo, da bi nas čim prej obiskala pomlad, smo spremljali pot nežnih lučk.
  Darja RAJŠEK

prireditev za mamice
Brez sonca roža ne cveti,
a nam brez mam živeti ni.
Zahvalim soncu se za cvet,
a tebi, ker ves moj si svet.

V soboto, 17. 3. 2018, so učenci POŠ Kre
snice pod mentorstvom učiteljic sodelovali 
na kulturni prireditvi, namenjeni celi dru
žini, še posebej pa vsem mamicam, babi
cam, ženam in dekletom.
Vsi učenci so se potrudili in vsem narisali 
na obraz nasmeh in srečo.
Učenci recitatorji so pod vodstvom učitelji
ce Tadeje Resnik na prikupen način opevali naše srčne mamice. Otroški pevski zbor pod taktirko 
Špele Lajovic pa je razigrano odpel pesmice Tri planike, Šopek za mamico in Rad imej. Mamicam 
smo rožice podarili kar skozi pesmice in sporočili, da smo srečni, če imamo radi tudi živali in 
rastline.
Otroški likovni izdelki so domiselni in pristni, tako šolski kot vrtčevski, in so res lepo popestrili 

prireditveni oder.
Z nastopom smo zopet 
potrdili, da je družina 
naša največja vrednota. 
Še naprej gradimo na 
prijetnih odnosih v druži
ni, naklonjenosti in med
sebojnem spoštovanju. 
Tako bo naše življenje 
bogato in polno zadovolj
stva. Taka misel naj drži 
vse leto, naslednje leto 
pa se spet srečamo in
 ogrejemo srca.  

Špela LAJOVIC

projekt pasavček

projekt voda
Četrtošolci matične šole že tretje leto zapored uspešno uresničujemo cilje razrednega projekta 
Voda. V ta namen obiščemo Komunalno stanovanjsko podjetje Litija. Ga. Marta Peršin nam naj
prej pojasni, zakaj je ločeno zbiranje odpadkov tako 
pomembno in kam naj jih odlagamo, razkaže nam vse 
zabojnike, tudi tistega za odpadna olja, potem pa nas, 
na naše veselje, še vse skupaj stehta. Z zanimanjem si 
ogledamo tudi Centralno čistilno napravo LitijaŠmar
tno. Zgroženi smo, ko slišimo, kakšni predmeti se po 
kanalizaciji naše občine še vedno pretakajo do čistilne 
naprave. Še dobro, da smo jo pred tremi leti dobili in da 
bo reka Sava v bližnji prihodnosti spet dobila rekreacij
ski namen. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo je vedno poučno in prijetno. Dogovorili smo se, 
da si bomo v naslednjih dneh skupaj pogledali notranjost vodohrana pod Svibnom.

Anita KUŠAR

Zaključek projekta poDajanje Znanja  
IZ RODA V ROD NA POŠ KRESNIcE

V soboto, 7.4. 2018 seje projekt zaključil z 
dnevom odprtih vrat, z delavnicami za otro-
ke in starše.
Celo leto so z nami sodelovali krajani Kresnic 
in nam prenašali svoje znanje. Gospa Marija 
Smolej je z učenci 1. In 2. razreda izvedla de
lavnico slikanje akvarelov in izdelava prepro
stih motivov s tiskanjem. V 3. razredu nas je 
gospa Brunček učila, kako se plete košara, iz
delovali pa so tudi slike iz posušenega cvetja in 
semen. Obiskala sta nas tudi gospod Tehovnik 
in gospod Koprivnikar, oba čebelarja. Pokazala 
sta nam izdelavo lesenega okvira za satje. V 
to delavnico so bili vključeni učenci 4. in 5. razreda. Prikazala sta nam tudi kako se iz čebeljega 
voska izdela dišeče sveče. 

Celoten dogodek se je pričel s kratkim kul
turnim programom vseh učencev na POŠ 
Kresnice. Obiskal pa nas je tudi Erik Setni
čar, ki nam je zaigral na trobento in nam 
malo povedal o svojem učenju igranja na 
trobento ter o svojih dosedanjih dosežkih 
na različnih glasbenih tekmovanjih, ki se 
jih je udeležil.
Starši so si ogledali tudi kratek filmček, ki 
je nastal ob obisku gospoda Koprivnikar, 
čebelarja iz Verneka.
Vsem, ki so z nami delili svoje znanje in nas 
nekaj novega naučili, se še enkrat v imenu 

podružnične šole POŠ Kresnice zahvaljujem, da so delili z nami svoje znanje in nam tako polepšali 
sobotni šolski dan.  Špela KOVIČ

OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Naneslo je, da 
sem spoznala že 
precej priznano ze
liščarico. Ko mi je 

nekoč prinesla kapljice na dom, je bila pri meni 
znanka, ki mi je rekla:

»To gospo pa poznam, a ne vem, od kod.«
»Mogoče s televizije,« sem rekla smeje.
»Aha, saj res. Kako se že piše?«
Povedala sem ji, a je še vprašala:
»Kaj pa je po poklicu?«
Odgovorila sem:
»Ne vem točno. Mislim, da je bila … , a zdaj 

se ukvarja z zeliščarstvom.«
Njen posmehljivi izraz na obrazu mi je pove

dal vse. Hotela sem spremeniti temo pogovora, 
pa me je presenetila:

»Ja, ja, saj danes že vsi pametujejo. Z 
rož‘cami!«

Nisem bila žaljiva, a sem ji lepo razložila:
»Veš kaj, ta gospa se je s tem začela ukvar

jati že pred mnogimi leti, takrat ko je njen mož 
zbolel zaradi hude okužbe z bakterijo in komaj 
ostal živ. Iskala je vse možne rešitve in naneslo 
je, da se je začela poglabljati v moč zdravilnih 
rastlin.«

Ob teh zadnjih besedah sem se spomnila na 
svojo prvo delavnico z naslovom Skrb za zdrav

je. Voditelj tega projekta nas je ob sprejemu 
nagovoril tako:

»Tu smo se zbrali, ker želimo slediti življenju. 
Če smo iskreni, moramo priznati, da imamo 
podobne potrebe: da nismo lačni, da se lahko v 
miru naspimo, da preživimo svoj delovni in pro
sti čas uspešno in v miru. Vem, da ste nekateri 
bolj, drugi manj izobraženi, a vendar imamo vsi 
enake želje: ljubiti in biti ljubljeni. Prav zato se 
tukaj spoštujemo in se tikamo. To se bomo uči
li s pomočjo mojih sodelavcev in tudi drug od 
drugega, ko se boste zvečer zbrali v krogu okoli 
mene.«

 Poslušali smo ga resni in resno smo vzeli 
njegove besede. Med seboj smo se pogovarja
li sproščeno, veselo in si izmenjavali izkušnje 
in védenja. Nihče se ni spraševal, kaj je kdo, 
koliko ali kaj ima. Vsaj zdelo se mi je tako, do
kler nisem nekega večera slučajno izvedela, da 
je Marjeta, s katero sva se veliko družili, zelo 
ugledna in spoštovana odvetnica. Ne da bi se 
zavedala zakaj, so v meni nastale zavore. Ta
krat ne, po tistem pogovoru pa sem se spra
ševala:

»Le kdaj bomo uspeli svoje misli usmeriti 
vase, se učiti in se medsebojno bogatiti. Osno
va sodelovanja je sprejemanje enakosti in hva
ležnost za vsako uro življenja. 

Le kdaj bomo tako modri, da ne bomo po
smehljivo ali celo žaljivo gledali na tiste, ki 
ljubijo življenje, so pogumni in si upajo stopiti 
na novo pot? In kdaj bomo to zdravo miselnost 
prenesli na naše otroke?

Le kdaj se bomo nehali ponašati z diploma
mi, ampak se bomo znali izkazati z uspešnim in 
poštenim delom?« 

Še to: imena tokrat namenoma nisem spre
menila. Če bi kdo slučajno ugotovil, za katero 
Marjeto gre, in ji pokazal to pisanje, vem, da bi 
me ta Marjeta pričakala z velikim in močnim 
objemom. 

tekst in foto: Darinka KOBAL

V šoli velik poudarek pripisujemo prome
tni vzgoji otrok. V okviru projekta Pasavček 
učence seznanjamo s pravili varne vožnje v 
avtomobilu in s pravilnim pripenjanjem v otro
škem varnostnem sedežu. 
Učenci 1. razreda so med drugim izpeljali prak
tično vajo pripenjanja v otroški varnostni se
dež, z lično in domiselno pripravljenimi plakati 
pa opremili okolico šole. Ti sedaj opominjajo 
voznike na dosledno uporabo varnostnega 
pasu. 
Učenci 2. razreda so dvakrat opazovali promet 
in beležili uporabo varnostnega pasu pri mimo 
vozečih ter uporabo varnostne čelade na kole
su ali motorju. Po opravljeni analizi smo dobili 
rezultat, ki prikazuje, da se približno 20 % po

tnikov v vozilih ne pripenja ali pa svoje otroke 
vozi na neustrezen način. Ravno tako smo za
sledili nedosledno uporabo varnostne čelade 
pri vožnji s kolesom oz. z motorjem. 
Z izvajanimi dejavnostmi želimo učence pripra
viti na čim bolj varno in odgovorno ravnanje 
v prometu, odrasli pa ne smemo pozabiti, da 
otrok opazuje naše ravnanje in ga posnema. 
Zavedati se moramo, da hote ali nehote pro
metno vzgajamo otroka vsak trenutek, ko smo 
z njim v prometu. 
Zahvaljujemo se pomočnici komandirja Poli
cijske postaje Litija, gospe Klavdiji Mlakar, ki 
nam je pripravila zanimivo predavanje in kviz 
na temo prometne varnosti ter tako odlično za
ključila naš projekt.  Sandra ŽELEZNIK

čistilna akcija poti na janče
Mladi pohodniki OŠ Gradec, POŠ Kresnice in POŠ Hotič smo se pridružili čistilni akciji, ki jo v 
sodelovanju s PD Litija organizira KS Jevnica. Idejni vodja akcije je g. Jani Jerant, podpredsednik 
KS Jevnica. Na lepo, sončno nedeljsko jutro, 8. aprila 2018, smo se zbrali na železniški postaji v 
Jevnici, si nadeli rokavice ter se z vrečami za smeti začeli vzpenjati proti Jančam. Med potjo smo 
pridno pobirali odpadke, ki jih je bilo na žalost kar precej. Skupaj smo namreč pobrali za 10 veli
kih vreč smeti. Kaj vse se najde v naravi, človek kar težko verjame. A to nam ni pokvarilo vzdušja, 
pač pa smo še bolj pridno za
grizli v delo in pobrali čisto 
vsako smet, ki smo jo opazili 
na naši poti. Na cilju smo si 
vzeli čas za počitek, igro in 
topel obrok. Predsednica PD 
Litija, ga. Alma Jere, nas je 
namreč pogostila z ričetom in 
slastnim jabolčnim zavitkom, 
ki so ju pripravile spretne 
roke zaposlenih v Planinskem 
domu na Jančah. Dan je minil 
v sproščenem vzdušju in v do
lino smo se odpravili prijetno 
utrujeni ter odločeni, da se 
prihodnje leto zberemo v še 
večjem številu. 
 Maruša KRNC

LITIJA - STARO MESTNO JEDRO
sobota / 5. maj 2018 / ob 10h
pred mestnim muzejem litija

LITIJA - MESTO OB REKI
sobota / 12. maj 2018 / ob 10h 
pred mladinskim centrom litija

preberite več o urbanih sprehodih jane’s walk na facebooku /janeswalk in /urbanisprehodi



Majhni koraki Do velikih ciljev
Včasih nas birokracija, obrazci, štetje, ter usklajevanje odvrnejo 
od pravega, ciljnega pomena nekega projekta. Včasih, se nam 
zazdi, da se bomo v vseh papirjih kar »utopili«. Potem pa ne

nadoma in nepričakovano 
zasije tista drobna zahvala, 
misel ali dejanje katerega 
od naših uporabnikov ali pa 
telefonski klic gospe, ki je 
navdušena nad našim pro
gramom Večgeneracijskega 
centra Zasavje. In čudoviti 
so trenutki, ko doživiš spre
membo in ko vidiš kako si 
nekomu polepšal dan. 
Nekaj takšnih trenutkov 
smo lahko doživeli konec 
meseca marca, ko je VGC 
Zasavje skupaj s Kinolo
škim društvom Zagorje 
obiskal Dom Tisje Šmartno 
in Osnovno šolo Litija. V 
domu starejših se je zbrala 
do sedaj največja skupina 
udeležencev. Z velikim za
nimanjem so prišli poslušat 

gospoda Alojza Klančišarja, ki je starejšim pripovedoval o soži
tju med človekom in psom, o pozitivnem vplivu živali na počutje, 
ter jih popeljal v spomine, ki so jih imeli sami s svojim štirino
žnim prijateljem. 
Psička Ota se je v njihovi družbi zelo dobro počutila, čez ne
kaj časa pa se je ulegla k nogam gospe, ki je sedela na vo
zičku v ospredju. Čas, ki 
je prehitro minil nama je 
narekoval, da obiščeva 
še otroke iz posebnega 
programa osnovne šole 
Litija, ki so naju pričakali 
že na hodniku. Tudi otroci 
so se veselili najinega 
obiska, razen enega 
fanta, ki pa se je kužkov 
bal, zaradi slabe izkušnje 
iz preteklosti. V šoli je 
delavnica potekala na 
nekoliko drugačno temo 
in otroci so izvedeli kako 
prepoznati in brati mi
miko psa, kaj nam kužki 
lahko sporočajo in kako 
do kužka pristopiti. Otro
ci so Oto nagradili z pri
boljškom in jo pobožali. 
Razen fanta, ki jo je stra
homa gledal. Ob koncu delavnice, pa se je tudi sam opogumil 
in Oto na rahlo pobožal. Da je bil dogodek res nekaj posebnega 
sem zaznala tudi iz reakcij učiteljev, ki so bili prisotni na delavni
ci. In to so tisti drobni bombončki vseh nas, ki delamo za dobro 
drugih, ki se z malimi koraki trudimo narediti velike spremembe. 

Mateja OCEPEK,  
Večgeneracijski center Zasavje, Zasavska ljudska univerza

PONED. 7.5.2018, ob 16.uri

novice iz  
planinskega društva litija

V soboto 10.3.2018 je skupina tridesetih po
hodnikov sekcije »Sokol« prehodila 12 km dol
go krožno pot, ki so jo začeli v vasi Voglje pri 
Sežani. Obiskali so še kraške vasi Vrhovlje, Col 
 Repentabor in Veliki Repen. Del poti je pote

kal tudi po italijanskem ozemlju. V Grahovem Brdu so jim 
pripravili pravo kraško malico: joto in pršut. Občnega zbora 
društva 18.3.2018 se je udeležilo 51 članov. Zbor je vodil de
lovni predsednik Roman Ponebšek. Društvo je izdalo glasilo 
Prusik, kjer so zbrana vsa poročila in programi, ki so jih tudi 
soglasno sprejeli. Ogledali so si tudi fotografije, ki so prika
zovale delovanje društva v letu 2017. Video je pripravil Brane 
Mrzelj, fotografije pa so prispevali člani društva. 24.3.2018 
se je 15 pohodnikov sekcije Sokol odpravilo na Zasavsko 
Sveto goro in Roviški vrh. Vzpon so opravili po strmi poti 
preko Tirne, sestopili pa so preko Leš. 24.3.2018 so se sa
vski Kojoti podali na Križno goro in Sveti Duh, vzpetini nad 
Podkrajem v Vipavski dolini. Izleta se je v lepem vremenu 
udeležilo 17 pohodnikov. Za težje delo od načrtovanega je 
poskrbel sneg, saj ga je bilo na poti do Svetega Duha tudi do 
30 cm. Zaključek izleta so imeli v Hrušici, kjer so se v gostilni 
Stara pošta okrepčali in nazdravili slavljencem.
Načrtovani izleti in akcije v aprilu in maju 2018. 
- 14.4.2018 – Kopitnik in Gore (sekcija Sokol)
- 21.4.2018 – izlet v neznano (sekcija Sava)
- 21.4.2018 – Uršlja gora (sekcija Sokol)
- 5.5.2018 – Čaven (sekcija Sokol)
- 12.5.2018 – Hleviška planina (sekcija Sokol)
- 26.5.2018 – Pleterje – Javorica (sekcija Sokol)
- 26.5.2018 – Kojca (sekcija Sava)
Program je okviren, več informacija o izletih pa dobite na 
društvu in na spletu http://www.pdrustvolitija.si/ 

Po Obvestilih PD Litija povzel Aleš PREGEL

občni zbor članov
Zbor članov MDI Litija – Šmartno, socialno podjetje je bil 
22.3.2017 v Gostilni Kovač. 
Vsebinske točke zbora so bila poročila predsednika društva, 
predsednikov izvršilnega in nadzornega odbora, predsednice 
socialne komisije, finančno poročilo, vodje športnih sekcij, 
poročilo predsednika častnega razsodišča ter poročilo aktiva 
delovnih invalidov.
Kot vsako leto, so bile tudi v letu 2017 naše dejavnosti v okvi
ru posebnih socialnih programov dobro obiskane, saj se sre
čanj, izletov in organiziranega poletnega letovanja na morju 
množično udeležujemo. Srečanja težkih invalidov v juniju se 
je udeležilo 111 invalidov in njihovih svojcev, ekskurzije v Be
gunje na Gorenjskem 38, dvodnevne ekskurzije na Dunaj in 
Bratislavo 46 udeležencev in ekskurzije na Štajersko 84 ude
ležencev, 53 članov se je udeležilo jesenskega srečanja ter 
prednovoletnega srečanja v Gostilni Kovač 105 udeležencev. 
Poletnega letovanja v mesecu juniju na Dugem otoku se je 
udeležilo 26 udeležencev in letovanja avgusta v Biogradu 94 
udeležencev. 
Prav tako so bili aktivni tudi naši športniki, ki so se redno 
udeleževali območnih in državnih tekmovanj v okviru ZDIS 
in ZŠISPOK. Kot vsako leto, so tudi v letu 2017 dosegali vr
hunske rezultate. 
Povečalo se je tudi število članov (konec meseca decembra 
2017 je bilo v društvo včlanjenih 926 članov).
Načrte za tekoče in prihodnje leto smo strnili v ugotovitev, 
da bomo skušali ohraniti dosedanji obseg in kakovost stori
tev ob upanju na finančno podporo dosedanjih financerjev 
in desetin prostovoljcev ter zagotoviti stalni vir sredstev za 
delovanje. V ta namen smo v letu 2016 tudi ustanovili so
cialno podjetje. Kljub začetnim težavam smo poslovno leto 
2017 uspešno zaključili. Prednostna naloga v letu 2018 pa 
še vedno ostaja dokončanje Novega doma.

Bili smo organizatorji državnega 
prvenstva v šahu

Državno prvenstvo v šahu za invalide je potekalo v soboto 
17. marca v prostorih Gostilne Kovač, pod okriljem Zveza za 
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠISPOK). 
Državno prvenstvo je otvoril predsednik MDI LitijaŠmartno, 
so.p. Bogomir Vidic. V nadaljevanju sta navzoče tekmovalce 
in ostale udeležence pozdravila tudi predstavnik ZŠISPOK 
Muri Emil in Podžupanja občine Litija Lijana Lovše. Glavni so
dnik Marko Jurič je pojasnil tudi pravila hitropoteznega šaha.
Na državnem prvenstvu je sodelovalo 34 šahistov in 12 ša
histk.
Tekmovanje sta vodila in sodila glavni sodnik Marko Jurič in 
pomočnik Bernard Perič iz Zagorja (oba sodnika ŠZS). So
jenje je bilo korektno in v skladu s Splošnim pravilnikom za 
izvedbo tekmovanj ZŠIS – POK, določilih Tehničnega pravilni
ka za organizacijo in izvajanje posamičnega hitropoteznega 
šahovskega prvenstva in določilih državnega prvenstva.
Odigranih je bilo 11 kol za moške in 11 kol za ženske.
Po končanem tekmovanju je bila razglasitev rezultatov in po
delitev kolajn. Kolajne sta podelila predstavnik ZŠIS – POK 
Muri Emil in vodja šahovske sekcije pri MDI LitijaŠmartno, 
so.p. Mirko Plaznik.
Prvo mesto med moškimi je zasedel Juvan Jaka (DI Muta), 
med ženskami Košir Pavla (MDI Kamnik).
 MDI LitijaŠmartno, so.p.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
LITIJA - ŠMARTNO

Z DRUŠTVOM LOjTRA SE gREMO 
twister Malo DruGače

Ste se kdaj igrali družabno igro Twister? Verjamem, da je bila 
pred leti bolj popularna kot sedaj, v svetu digitalnih iger. Na dru
štvu Lojtra želimo to nadvse zabavno igro, v poučni preobleki, 
pripeljati nazaj med mlade. Pri tem nam lahko pomagaš ti! V 
okviru projekta Globalno učenje Agora smo igro priredili in ji dali 
novo, izobraževalno razsežnost. S pomočjo Twisterre boste z  
mladimi spoznavali povezave med surovinami, proizvodi, po
dročji in mednarodnimi korporacijami. Igra je odlična iztočni
ca za pogovor o vplivu potrošništva, prekomernega razvoja in 
monopola ter spodbuda za akcijo v smeri trajnostnih praks.
Kaj pa Globalno učenje Agora? To je projekt v katerem smo 
združeni društvo Lojtra, društvo Humanitas, Sensibiliz´Action in 
Officine Cittadine. Z adaptacijo, razvojem in povezovanjem me
tod globalnega, uličnega in neformalnega učenja želimo mladim 
približati globalne izzive in jih z njimi nasloviti na ulici. Projekt je 
financiran s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji, katerega 
nacionalna agencija v Sloveniji je Movit.

Ti je ideja všeč? Za več podobnih prispevkov nas spremljaj na 
FB: https://www.facebook.com/lojtradrustvo/ ali spletni stra
ni: www.drustvolojtra.si . Če boš metodo uporabil/a v razredu, 
na ulici, mladinskem centru, bomo veseli kakršnihkoli povratnih 
komentarjev in slikovnih gradiv. Kontaktiraš nas lahko na info@
drustvolojtra.si 

Tina TRDIN
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odgovor g. Grošlju  
in Mestni skupnosti litija

Zelo me je presenetil tako buren odziv na dve 
besedi, ki sta se nanašali na pohvalo sedanjemu županu. Ver
jemite, da že kar štiri desetletja spremljam delo in dogajanje v 
občini Litija, še v sestavi zadnje skupščine in nato dva mandata 
kot občinska svetnica. Spremljala sem delo od g. Dernovška na
prej. Vse župane sem spoštovala, saj je vsak izmed njih skušal 
narediti čim več za občane. Verjamem in vem, da se ni, po oce
nah nekaterih svetnikov, pri nobenemu županu delalo vse tran
sparentno, kot to rečejo v modernem političnem jeziku. Vem 
tudi, da če se je kaj gradilo, se je občina zadolžila. Da pa so se 
naenkrat gradili trije tako zahtevni projekti, za katere pravijo, da 
so stoletni, pa je jasno, da, ni bilo lahko, kar tako dobiti kredite. 
Vem s kolikimi težavami in raznimi nasprotovanji se je soočal 
župan pri izgradnji teh projektov. Se spomnite v kakšnih dolgo
vih je bila kar dolgo nazaj občina, ker so se asfaltirale številne 
ceste? Bivši župan, g. Kaplja je dejal: »V občini Litija je 560 km 
makadamskih cest. Trudil se bom, da vsaka krajevna skupnost 
dobi asfaltno prevleko«. Seveda je to stalo veliko denarja. Ceste 
so se gradile in tudi krediti so bili poplačani, tako pa se bodo 
poplačali tudi sedanji. Verjamem, da je tudi pri sedanjemu žu
panu prišlo do kakšnih napak, saj smo vsi zmotljivi. Vendar, če 
smo pošteni in damo na tehtnico delo vseh županov in ocenimo, 
kaj je bilo slabega in kaj dobrega je vedno prevladovalo dobro. 
Če Vi ne vidite niti zrno dobrega pri sedanjem županu, potem pa 
ste tudi Vi bolj slepi od slepe kure, kakor Vi meni očitate.
Mestni skupnosti pa bi rekla tako. Ni res, da se za ureditev ka
pelice ni nihče trudil in dajal pobude. Že več kot pred dvajsetimi 
leti so se nekateri trudili, da se to popravi, pa ni bilo nikoli in 
nikjer nobenega posluha. Če bo mestna skupnost res to ure
sničila do volitev, vam pa že sedaj rečem: »Kapo dol« res vam 
je uspelo. Če pa so za vas dobronamerne kritike sprejemljive 
samo od visoko izobraženih ljudi, pa rečem samo tole. Pogo
sto sem že slišala v samem parlamentu, da je med poslanci 
velikokrat premalo kmečke pameti in modrosti. Ker so tam v 
večini sami doktorji in magistri, smo tam kjer smo. Sama sem 
še vedno aktivna v politiki in sodelujem v odboru za kmetijstvo, 
gospodarstvo in turizem. Sem kmetica in na to sem ponosna, 
čeprav nimam nobene visokošolske izobrazbe. Če pa v mestni 
skupnosti ocenjujete ljudi po izobrazbi in nas predalčkate kot v 
Indiji ljudi v »kaste«, potem pa res ne vem ali smo še v Sloveniji. 
Lep pozdrav in vse dobro 

Ne Zajec ampak Zajc Marija



člani območnega Združenja za vrednote 
slovenske osamosvojitve litija, šmartno pri litiji 
že tradicionalno na Dnevu slovenske zastave na 

Geoss-u v spodnji slivni
V nedeljo, 8. aprila 2018 je v zemljepisnem središču GEOSS v Spodnji Slivni potekala tra-
dicionalna domoljubna prireditev Dan slovenske zastave. Letos se spominjamo 170-letni-
ce, od kar je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 

ulici 8 v Ljubljani. 
Prireditev se je pričela s himno RS in 
EU v izvedbi pihalnega kvinteta SV 
ter s slovesnim dvigom slovenske 
zastave. Uvodoma nas je nagovori
la Anka Kolenc, podpredsednica 
društva GEOSS, in spomnila, da je 
potrebno slediti svojim narodnim ko
reninam. Navzoče je pozdravil tudi 
župan občine Litija Franci Roka-
vec. Povezovalec prireditve je spo
mnil na pomembno obletnico  na 
ta dan, 8.4. mineva 28 let od prvih 

večstrankarskih volitev po II. svetovni vojni v takratno skupščino, na katerih je zmagala koalicija 
Demos. 
Pozdrav in zahvalo vsem, ki so pomagali 
pri soorganizaciji prireditve je namenil 
predsednik Društva Heraldica Slove-
nica Aleksander Hribovšek ter v svo
jem govoru povzel dogajanje 7.4.1848, 
ko je Lovro Toman prvič izobesil slo-
vensko trobojnico in navedel dosežke 
društva. Slavnostni govornik je bil 
predsednik VSO Aleš Hojs, ki je spo
mnil na pomen nacionalnih simbolov, 
identitete in domoljubja. Dejal je, da ni 
dovolj le obeleževanje leteh, potrebno bo spremeniti izobraževalni sistem. Svoj nagovor pa je 
imel tudi Marko Pogačnik, avtor grba in zastave RS, ki je orisal izdelavo državnih simbolov. V 
kulturnem programu so z domoljubno pesmijo nastopili Mešani pevski zbor Jevnica in z bese-
dilom Ivana Cankarja „Jaz, bratje, pa vem za domovino!“ domoljub in pesnik Tone Kuntner. 
Med praporščaki in zastavonošami so nastopili tudi praporščaki VSO.
Prireditve sta se med drugim udeležila tudi podžupan Občine Litija in predsednik našega Ob
močnega Združenja VSO Litija, Šmartno pri Litiji Boris Doblekar in Evropska poslanka Romana 
Tomc.

Območno Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve  Litija, Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO UPOKOjENcEV LITIjA VABI NA TEDEN 
upokojencev, ki bo od 19.5.2018 do 25.5.2018

PROGRAM TEDNA UPOKOJENCEV DU LITIJA
Datum Ura Dogodek Lokacija

Sobota 19.5. 17.00 – 19.00 Razstava slik, fotografij in društvenih izdelkov Kulturni center

Nedelja 20.5. 16.00 20. revija Upokojenskih pevskih zborov  
Zasavja in Posavja Kulturni center

Poned. 21.5 9.00 Prijateljsko srečanje z DU 
Maribor Tabor Litija

Torek 22.5 19.30 Koncert citrarskega orkestra  
»SREBRNE STRUNE« Kulturni center

Sreda 23.5 9.00–11.00 Kegljanje Nad trg. Špar

Četrtek 24.5 9.00 
9.00

Obisk otrok iz vrtca Ribice
Balinanje (ženske, moški)

Društv. prostori
Balinišče pri invalidih

Petek 25.5 14.0 DRUŽABNO SREČANJE Prostor pri Ribiški 
družini

Preko celega tedna bomo obiskovali starejše in bolne člane društva.
Vljudno vabljeni člani in simpatizerji našega društva!

volilni Zbor članov Društva upokojencev litija
Člani Društva upokojencev Litija smo se zbrali na volilnem zboru članov 29. marca 2018. 
Pregledali in ocenili smo delo društva v preteklem letu in poročilo o finančnem poslovanju, ter 
sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje 
leto. Sprejeli smo tudi smernice za delo društva za 
obdobje 2018 do 2022.
Na zboru smo izvolili nove organe društva za priho
dnji 4 letni mandat. Za predsednico društva je bila 
ponovno izvoljena Irena Kramar, za podpredsednika 
Mirko Plaznik in za tajnico Nuša Rozman. Izvolili smo 
tudi 6 članov upravnega odbora (Milena Dimec, Iva 
Slabe, Milka Rogelj, Alojz Kavčič, Milena Urbič in Mar
tina Kralj) ter nadzorni odbor in častno razsodišče.
Na zboru članov smo podelili 10 priznanj društva: pi
sno zahvalo Socialni sekciji ob 20. letnici delovanja,  
2 priznanji častnega člana, ki sta jih prejela Mila Gro
šelj in Viktor Čebela, 2 srebrni plaketi za Ani Poneb
šek in Ivo Slabe, ter 5 bronastih plaket za Mimi Kokalj, Marijo Penčur, Heleno Nemeček, Ani 
Merčon in Janeza Mladeniča.  Irena KRAMAR, predsednica DU Litija

naš teden prireditev
V Literarni skupini se srečujemo že 8 let in vsako leto pripravimo tudi nekaj javnih prireditev. 
Osrednja je vedno v mesecu marcu v počastitev 8. marca in materinskega dne.
Letos je bila ta osrednja prireditev v sredo, 14. marca, v Mestnem muzeju Litija, poimenovali pa 
smo jo Literarna mavrica. In zakaj?
Srečujemo se že osmo leto in se že kar dobro poznamo. Vemo kaj koga veseli in ugotovila sem, 
da tega ni malo. Člane literarne skupine sem zato poprosila, da na letošnji prireditvi predstavijo 
sebe, da povedo, zapojejo ali pokažejo, kaj imajo poleg pesmi in proze še radi, kje vse so uspešni. 
In res je bilo vseh dejavnosti za celo mavrico.
Zaključek prireditve je bil še posebej lep. Ogledali smo si film s fotografijami iz narave in planin
skih pohodov v letu 2017, ob nežni citrarski spremljavi. 
V istem tednu pa smo pripravili še dve posebni prireditvi in z njimi razveselili stanovalce Doma 
Tisje in Šmelca. Tudi tu je bilo veliko petja, glasbe, smeha . V posebno veselje nam je bilo spon
tano sodelovanje oskrbovancev in vsem nam je postalo naše delo smiselno in koristno, ne le za 
nas in našo dušo, temveč tudi za vse tiste, ki sami ne zmorejo več.  Iva SLABE

NAPOVEDNIK: 5.5. Pohod Primorska  Dutovlje; 10.5. Izlet v San Marino; 19.5. Pohod Škofja 
Loka  Lubnik; 20.5. 20. srečanje UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV Zasavja in Posavja v Kultur
nem centru ob 16 h; 22.5. Citrarski koncert v Kulturnem centru ob 19.30 h 
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Redko pišem. Besedokleparstvo ni moje močno 
področje. Bližje so mi kratke objave na različnih 
omrežjih. Vendar se mi vseeno zdi prav, da vas 
tudi preko občinskega glasila na kratko sezna
nim s tem kar trenutno počnem... politika je (včasih 
tudi) kul!

KAR SAMI SMO NAPISALI ODLOK O MLADINI
Kot občinska svetnica sem v zadnjih treh letih 
vztrajno opozarjala, da naša občina še nima Odloka 
o mladini, ki bi celovito opredeljeval področje mla
dinskega dela. Premikov s strani občine ni bilo. 
Zato sem motivirala skupino lokalnih mladinskih 
delavcev ter aktivistov ter s skupnimi močmi smo 
pripravili predlog besedila odloka.
Odlok je zelo abstrakten in je le droben korak pri 
vključevanju mladine, vendar nujno potreben, da 
občina uradno prizna svoje dolžnosti do področja 
mladine ter ustrezno definira mladinske organizaci
je. Kot najbolj oprijemljivo stvar iz odloka o mladini 
bi izpostavila oblikovanje Odbora za mladino, kot 
stalnega posvetovalnega odbora občinskega sve
ta. S tem bi občina pridobila mnenje mladih, ki je 
mnogokrat drugačno in bolj inovativno. Mladina pa 
bi končno prišla do tega, da bo njihov glas v občini 
lahko bolj slišan in upoštevan.
Kot že rečeno, odlok je le manjši premik, veliko večji 
korak pa bo, ko bo odbor dejansko zaživel in bo po
dajal svoja stališča na posamezne vsebine obravna
vane na občinskem svetu.
Na občinski spletni strani občine (zavihek  uradne 
objave) do 4. maja poteka javna razgrnitev našega 
odloka. Vabim vas, da podate svoje pripombe in 
dopolnitve!

ZGOVORNE ŠTEVILKE
Poleg sodelovanja in odločanja na sejah občin
skega sveta imamo svetniki možnost, da na vsaki 
seji podamo svoja vprašanja in pobude... Prilagam 
tabelo s številom zastavljenih vprašanj glede na 
svetniško skupino v tem mandatu.
svetniška 
skupina

število 
svetnikov

število vprašanj in pobud  
v aktualnem mandatu

SLS 9 2
SDS 3 1
SMC 3 6

DESUS 2 4
SD 2 0

NL DH 2 7
NSI 1 0

LEVICA 1 129

ENKRATNO JE STVARI UPORABLJATI  
VEČKRATNO

Rada imam rabljene stvari in zato pogosto obisku
jem centre ponovne uporabe po Sloveniji. Želim si, 
da bi imeli tak prostor tudi v Litiji, zato sem kot po
budnica povezala občino in socialno podjetje Knof, 
v okviru katerega že delujejo podobne prodajalne v 
Sevnici, Krškem, Brežicah in Trbovljah.
Trik je, da občani donirajo stvari, ki jih ne potrebu
jejo več, a so še uporabne: oblačila, knjige, gospo
dinjsko in otroško opremo, pohištvo... Te stvari se 
potem po simboličnih cenah prodajajo v trgovini. Z 
dobičkom se pokrije prodajalca in stroške trgovine. 
Projekt ima super učinke:
•  ekološki vidik  ponovna raba starih stvari
•   socialni vidik  možen nakup po nizkih cenah
•  zaposlitev vsaj ene težje zaposljive osebe
•  je zanimiv za zbiratelje starih predmetov

•    rabljena oblačila so bolj zdrava od novih (barvila)
•   popravljalnica oblačil, delavnice reciklaže...
Več o tem boste lahko prebrali že v eni od naslednjih 
številk.

URBANI SPREHOD JANE’S WALK
Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in 
pol dolgi vodeni sprehodi po mestih, ki ozaveščajo 
o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in pou
darjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje 
mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju pre
bivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju pripa
dnosti območju bivanja. Obenem sprehodi odpirajo 
priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se 
stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo obliko
vanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in 
prijetnejše za življenje.
Projekt mi je všeč. Mislim, da se premalo povezu
jemo in pogovarjamo. Zato sem za soorganizacijo 
urbanega sprehoda v Litiji navdušila Mestni muzej 
Litija. Skupaj smo pripravili dve zanimivi trasi in 
k sodelovanju povabili kar nekaj zanimivih gostov. 
Pridite se sprehajat z nami:
•   sobota 5. maj ob 10. uri: LITIJA - STARO ME-

STNO JEDRO (zbor pred Mestnim muzejem Li
tija)

•   sobota 12. maj ob 10. uri: LITIJA - MESTO OB 
REKI (zbor pred Mladinskim centrom Litija)

OTROCI ASFALTA GOJIMO ZELENJAVO
Prehranska varnost je osnova preživetja človeštva. 
Zagotovitev ustreznih količin in kakovosti hrane za 
prebivalstvo ter ohranjanje naravnih virov so med 
najpomembnejšimi trajnostnimi izzivi vsakega go
spodarstva in družbe v celoti. Zato je pomembno, 
da smo v največji možni meri samooskrbni.
S skupino kolegov smo se povezali s socialnim pod
jetjem NDP TOZD (zavod za trajnostno družbeno 
gospodarstvo) in pripravljamo pilotni projekt sku
pnostnega vrta. Asfaltni dečki in deklice že imamo 
svojo njivo, pridno kalimo semena ter premetavamo 
gnoj:)
Bi imel svoj vrt, bi jedel lastne pridelke  pa nimaš 
dovolj časa / znanja / prostora? S sodelovanjem 
je vse lažje. Delo si razdelimo, časovno se prilago
dimo... te zanima? Vabljen v ekipo!

TOVARIŠE VABIM V RDEČI KOTIČEK
Od leta 1923 pa do prepovedi društva leta 1940 je 
v Litiji obstajalo Delavsko društvo Svoboda, v ka
terem se je zbiral najnaprednejši del delavskega 
razreda iz Litije. Poleg številnih aktivnosti so imeli 
tudi “rdeči kotiček” v okviru katerega so organizirali 
razna politična predavanja.
V počastitev zgodovine in zaradi ponovne pereče po
trebe po povezovanju delavskega razreda se bomo 
začeli srečevati na neformalnih srečanjih tovarišev in 
sindikalistov. Že letos bomo pripravili tudi nekaj po
litičnih predavanj, ki bodo bolj poglobljeno obdelala 
težave sodobnega delavca: nujnost dviga minimal
nih plač in pokojnin, obdavčenje kapitala, delavsko 
samoupravljanje v podjetjih, udeležbo delavcev pri 
dobičku, ukinitev agencijskega dela, problematiko 
prekernega dela...

KAJA MLAKAR AGREŽ
občinska svetnica

P.S.  Najdete me na facebooku, instagramu, lahko mi 
pišete na maktito@gmail.com ali me pokličete na 
041 388 661. ali me pokličete na 041 388 661.

V okviru zavoda Živi na polno v Litiji nudimo: individualno, 
zakonsko – partnersko in družinsko terapijo, psihoterapevtsko 

svetovanje, pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,  
pomoč depresivnim in žrtvam zlorab in psihosocialno  

podporo zaposlenim.

Terapije in svetovanja potekajo v diskretnem in varnem okolju.

Več na tel.: 040 632 208 (od ponedeljka do petka med 10. in 16. uro) 
ali na mail: psihoterapevtsko.svetovanje@gmail.com 

in na spletni strani 
www.zivinapolno.com/psihoterapevtsko svetovanje 

projekt srce evrope »he-art« 
Društvo Gledališče Kolenc v sodelovanju z Društvom GEOSS od meseca januarja 2018 vodi projekt 
Srce Evrope »He-art«. Pri projektu, ki ga podpira Evropa za državljane sodelujejo partnerske organi
zacije iz osmih držav (poleg Slovenije torej še sodelujejo: Italija, Francija, Albanija, Bolgarija, Švedska, 
Španija, Grčija). Projekt je namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju 
trajne mreže srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSSa. Vsaka medna
rodna kulturna srčna točka bo ustvarjalno središče, v katerem se načrtujejo, oblikujejo, izvajajo in 
odvijajo kulturni dogodki, ki promovirajo srčne vrednote, kot so sprejemanje različnosti, razumevanje, 
človeškost, prijateljstvo in solidarnost, sočutje in trajnostno preživetje na Zemlji – na zasebni, narodni 
in mednarodni ravni. Z mrežo HEART bomo ustvarili zgled kulturnega turizma in vzpostavili utrip srčne 
točke, ki bo delovala za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje. Ob srečanju 
bomo obravnavali tudi teme kot so problemi mladih, brezposelnost, globalizacija, imigracija, evropsko 
državljanstvo,...
Prvi dogodek tega projekta bo v Sloveniji že od 20. do 22. aprila. Med trajanjem projekta se bodo tudi 
v partnerskih državah odvijali številni dogodki, ki bodo trajno spodbujali k vsemu, kar je poslanstvo 
našega skupnega srca.
V sklopu tega dogodka bo tudi premierna projekcija filma Prihaja Jemima, ki bo v POŠ Vače 21. 
aprila ob 19.30. Filmu bo sledilo neformalno druženje in voden pogovor o tematiki migrantstva. 
Vstop bo prost.
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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

OŠ GABROVKA - DOLE PODRUŽNIČNA ŠOLA POLŠNIK

VRTEC POLŠNIK

KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIKnapo svetuje
»Napo v kraljestvu nevarnih snovi« ter »Hrup je za ušesa strup!« sta izobraževalni predsta
vi, ki ju je v sredo, 28. 3. 2018, na OŠ Gabrovka – Dole izvedel dipl. dramski igralec Aleš Kolar, 
financiralo pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Napo osvešča mlade in spodbuja k 
varovanju zdravja v različnih življenjskih situacijah, še posebno pri opravljanju dela. Pomembno 
je, da o vsebinah, ki vplivajo na naše ravnanje za ohranjanje zdravja, pogosteje razmišljamo, ohra
njamo znanje in poskrbimo za svoje zdravje in varnost. Priporočamo ogled animiranih filmov, v 
katerih nastopa junak Napo. Do njih lahko dostopate na povezavi: http://www.napofilm.net/sl/.
  Maja PLAZAR

prireditvi ob dnevu žena in materinskem dnevu
Mesec marec je mesec naših deklet in žena, mamic, babic, prababic, pa tudi kakšne 
praprababice. Učenci OŠ Gabrovka in POŠ Dole, naši najmlajši iz vseh oddelkov Vrtca 

Čebelica ter gostje, so v petek, 23. marca na Dolah in soboto, 24. marca v Gabrovki, pripravili 
dva prijetna večera. S pestrim in prisrčnim programom, 
petjem in plesom, so se želeli zahvaliti vsem zbranim ter 
jim tako polepšati praznika.
V Gabrovki so v uvodu nastopili MPZ KUD Fran Levstik 
Gabrovka pod vodstvom Marjane Kolar, članice Društva 
podeželskih žena Gabrovka pa so v preddverju šole pri
pravile razstavo peciva, kruha in potic z naslovom Spla
ča se pustiti sledi, s katero so obeležile 25 let delovanja. 
Vse dobrote z razstave in vezene voščilnice so namenile 
kot dobitke za srečelov. 
Po končanem programu je na obeh prireditvah sledil srečelov v organizaciji članov UO Šolskega 
sklada. Z izkupičkom srečk nam je uspelo zbrati 785,10 €. Znesek je v celoti namenjen Šolskemu 
skladu. Vsem, ki ste pomagali pri pridobivanju dobitkov za srečelov, jih prispevali in z nakupom 
srečke ali denarnim prispevkom darovali v šolski sklad, se najlepše zahvaljujemo. Prireditvi na 
Dolah in v Gabrovki sta dopolnili pogostitvi KS Dole in KS Gabrovka.

Jana MAROLT in Aleksandra KOKALJ

vključevanje učencev v aktivnosti promoviranja zdravja
Tretješolci in njihovi starši so v letošnjem šolskem letu sodelovali v mednarodni raziskavi o ka
kovosti zraka v notranjih prostorih (InAirQ). Učenci so se v času meritev kakovosti zraka v svoji 
učilnici v OŠ Gabrovka (4.–8. 12. 2017) naučili veliko novega. Vir informacij je bil g. An Galičič, 
strokovni sodelavec z NIJZ, ter literatura, ki so jo v tem času pregledovali in se o prebranem po
govarjali z učiteljico Ireno Koci. Znanje, ki so ga pridobili, so predstavili učencem 1.–9. razreda 

in učiteljem v šoli v Gabrovki, svojim staršem na 
roditeljskem sestanku ter učencem 1.–9. razreda 
in učiteljem na podružnični šoli na Dolah pri Li
tiji. Kakovost notranjega zraka vpliva na počutje 
in zdravje ljudi ter pomembno vpliva na delovno 
uspešnost. Preprosti in najpomembnejši ukrep 
za izboljšanje kakovosti notranjega zraka je re
dno prezračevanje ter zmanjševanje časa, ki ga 
preživimo v zaprtih prostorih (čim več delamo in 
se gibamo na prostem). Hkrati so nas spomnili, 

da se v zaprtih prostorih predvsem v zimskih mesecih hitro širijo kapljične okužbe (nahod, gripa, 
ošpice, škrlatinka, mumps, pljučnica …), še posebno tam, kjer se zadržuje veliko število ljudi (vrt
ci, šole, trgovine …). Kapljične okužbe pa preprečujemo, če skrbimo za higieno kašlja in rok ter 
higieno prostora (prezračevanje, čiščenje tal in drugih površin).
Tretješolci so pridobili znanje in ga uspešno posredovali staršem, učencem in učiteljem. Svojo 
vlogo mladih promotorjev zdravja so odlično opravili, urili veščine nastopanja pred velikimi sku
pinami ljudi, premagovali tremo in zaupali sebi ter drug drugemu. Z zadovoljstvom in nasmehom 
na obrazu so sprejeli zahvalo in pohvalo občinstva.  Maja PLAZAR

VRTEC ČEBELICA - GABROVKA

sMučanje, ZiMske raDosti, Za Zaključek  
spust GreGorčkov

Letošnja zima je bila bogata s snegom in nam prinesla veliko zimskega veselja. Imeli smo veliko 
možnosti za igre na snegu, postavljanje snežakov, kepanje, vožnje z bobi, uživali smo v igluju, ki 
ga je naredil Marušin oči 
… Starejši smo imeli odlič
ne pogoje za prve korake 
na smučeh. Začeli smo na 
tekaških in nadaljevali na 
alpskih. Ob koncu smo bili 
že zelo spretni, tako v spu
ščanju po strmini, kot hoji 
na hribček, vstajanju ob 
morebitnih padcih … Bili 
smo pripravljeni, da bi se lahko spustili po pravem smučišču. Tudi vsega lepega je konec. Prišlo je 
gregorjevo in skupaj s starši smo po potoku spustili gregorčke in pregnali zimo. A smo tudi v tem zelo 
uživali. Zdaj se je začela pomlad, ki bo prinesla novo veselje in radosti.  Marinka L. in Simona R.

SAj POMLAD NAPRAVI TO, DA NAM jE LEPO ...
Tako smo na Polšniku poimenovali prireditev ob materinskem dnevu, v petek, 23. marca 2018.
Voditelja sta bila tokrat učenec 3. razreda, Tadej Martin Povše, ki je svojo vlogo več kot odlično 
opravil in Barbara Kunc, vzgojiteljica v vrtcu Polhek. Skupaj sta bila voditeljski par  „dream 
team“, ki nas je s simpatičnimi domislicami in nežnim ter prisrčnim zbadanjem popeljal skozi ču
dovito pripravljeno pomladno prireditev. 1. in 3. razred sta pripravila misli o mamah. Učenci so bili 
pravi mali akrobati, saj so si za nastop izbra
li visoko cvetoče sadno drevo, kjer so viseli 
kot vrabci po vejah in pripovedovali svoja 
razmišljanja o mamicah. Najmlajši iz vrtca 
Polhek so pripovedovali pesmico o mami, 
kako pridna je in kako skrbi za svojo družino 
in malega otroka iz vrtca, ki se brezskrbno 
igra in še ne pozna tegob odraslih. Drugo
šolci so navdušili s plesom, ki ima naslov 
Lepa si, kjer v originalu Nina Pušlar poje o 
ženskah ter o njenih lepotah. Med pesmijo 
so z odra odplesali do svojih mamic in jim s poljubčki povedali, kako radi jih imajo, kar je bil za 
vse nas v dvorani res ganljiv trenutek. Nato so zapeli pevci Moškega pevskega zbora Polšnik, ki s 
svojim petjem radi razveseljujejo ženski svet. Presenetil pa nas je tudi njihov pevec Zvone Jelenc, 
ki je premierno zaigral na harmoniko. Učenci 4. in 5. razreda so pripravili dramatizacijo o lepem 
obnašanju, ki je nosila naslov Šola lepega vedenja. Ljudske pevke in pevci so zagodli, da je bilo 
veselje. Ob koncu pa so se predstavili tudi mladi pevci naše šole, ki so zapeli zimzeleno pesem 
Zvončki in trobentice ter prikazali res pravo pomladno razpoloženje. Večer smo zaključili s prije
tnim druženjem in zakusko. V nepozabnem večeru, nabitim s pozitivno energijo, smo se spomnili 
vseh mamic in žena in se tako poklonili poslanstvu ženske v tem svetu. Katarina JUVAN

POMLADNE DELAVNIcE NA POLŠNIKU
Komunikacija in sodelovanje s starši je zelo pomembna in tega se zavedamo. 
Otroci so naše največje bogastvo in zato skušamo na neformalnih srečanjih, otrokom in tudi 

njihovim staršem, vrtec ter šolo približati na čim bolj pri
jeten način. V ta namen smo zopet skupaj s šolo pripravili 
pomladne delavnice. S sodelavkami iz šole smo pripravile 
4 delavnice, na katerih so se izdelovali različni izdelki – ka
zala za knjige, rožice, voščilnice. Otroci so skupaj s starši 
sproščeno prehajali med delavnicami in se družili med se
boj. Skupne dejavnosti jih še bolj povežejo. Starši in otroci 
tako ustvarjajo trdne vezi in zaupanje. 
Nasmehi na otroških obrazih in zadovoljstvo staršev pa 
nam daje občutek, da delamo dobro in da je potrebno tak

šna druženja vzdrževati, saj nam vsem skupaj polepšajo dan.  Barbara KUNC

Gasilske s polšnika so Državne poDprvakinje
V soboto, 17. 3. 2018, smo se gasilci s Polšnika odpravili na gasilsko državno tekmovanje, tokrat 
malo bližje kot ponavadi, v Trbovlje. Ko smo prišli, smo se zavedali, da smo že sedaj zmagovalci, 
saj smo prišli tako daleč. Pred samim začetkom 
so sledile besede gostov, nato pa se je začelo. 
Mladince in pionirje je najprej čakal teoretični 
del tekmovanja (požarna preventiva, zgodovina, 
prva pomoč in nova naloga  poišči besede). 
Po teoriji je sledila še tako pričakovana praksa 
(gasilska spretnost in vezanje vozlov), saj smo 
imeli na vajah odlične čase. Mladinci v sesta
vi Lana Vozelj, Dominik Sladič in Gaj Juvan so 
pod mojim mentorstvom svojo nalogo opravili 
več kot odlično. Vsak se je odrezal po svojih 
najboljših močeh in dosegli smo vrhunsko 12. 
mesto od 39 ekip na tekmovanju. Morda smo 
bili najprej malo razočarani, a smo ugotovili, da 
je to za nas vse pravi uspeh. Pionirke v sestavi Hana Simončič, Klara Femc in Manja Nograšek 
pod mentorstvom Katarine in Boštjana Juvana so pokazale, kdo so. Tako vozle kot vajo spretnosti 
so opravile odlično, zato smo vsi verjeli v njihov odličen uspeh. Po praksi je sledilo zasluženo kosi
lo. Na zaključku je ponov
no sledila beseda gostov, 
ki so se pridružili na novo 
in še kratek kulturni pro
gram. Nastopila je glasbe
na skupina Gala kvintet in 
najmlajši iz vrtca Barbara. 
Obiskal nas je tudi Perk
mandeljc (navihani škrat 
iz rudnikov), ki je pomagal 
podeliti medalje in pokale. 
Na razglasitvi so prvi bili 
na vrsti pionirji. V njihovi 
kategoriji je nastopilo kar 
38 skupin in naša dekle
ta so zasedla 2. mesto, 
kar pomeni, da imamo na 
Polšniku državne podprva
kinje. Za zaključek dneva 
smo se še odpravili v Go
stilno Juvan, kjer so nam 
pripravili okusno kosilo.
Zahvalila bi se vsem star
šem, ki so svoje otroke 
podpirali v času priprav 
na tekmovanja. Hvala tudi 
vsem ostalim, ki so kakor
koli pomagali, da smo pri
šli do tako lepega uspeha. 
Čez dober mesec in pol 
nas čaka novo tekmovanje 
in komaj čakamo še na ka
šen pokal, ki se bo svetli
kal v gasilskem domu.

 Barbara BUČAR

VETERANSKO DEjANjE
To je simbolno veteransko 
de janje miru – svobode – ne-
uklonljivosti – zmage – ponosa 

– spomina – opomina.
Ta miza s štirimi nogami je simbol trdnosti in 
dokončne vpetosti Slovenije v zemljevid Evrope 
in sveta.
Prazen stol je 
simbol veteranov 
vojne za Slove
nijo, ki jih ni več 
med nami. Spo
mnite se jih in 
prisluhnite bitju 
svojega srca, ki 
naj utripa v tem 
trenutku za njih, ki jih več ni. Naj bodo večno 
v našem spominu. Bel prt na mizi je simbol 
čistosti in neomadeževanosti naših misli ter 
dejanj. Ta kamen z našega očaka Triglava je 
simbol naše trdne odločnosti, da na tem slo
venskem prostoru ostanemo. Rdeč nagelj je 
simbol spomina na vse tiste, ki so v vsej zgo
dovini prelili kri za slovensko domovino, vaza 
čiste vode pa je simbol solza njihovih najdraž

jih. Ščepec soli in vejica pelina sta simbol 
bolečine in grenkobe družin padlih. Bodalo je 
simbol boja, poguma, hrabrosti in zvestobe ti
stih, ki so se bojevali za samostojno Slovenijo. 
Kozarec rdečega vina je simbol spomina na 
vse, ki so se bojevali za Slovenijo, zato:
  prva zdravica naj velja vsem, ki so padli, umr

li in prelili kri za domovino, za solze njihovih 
otrok, žena, mater in očetov;

 druga zdravica naj velja vsem, ki so v vsej zgo
dovini delovali v dobro slovenstva;
 tretja zdravica naj velja vsem tukaj zbranim.
Ostanek vina je žarek upanja veteranov, da 
nam bosta čas in prostor vendarle dala vsaj del 
topline in priznanja za naša dejanja, dosežke in 
posledice.
Spoštovani! To veteransko dejanje je pogosto 
predstavljeno na zborih veteranov vojne za Slo
venijo. S tem se želi obuditi spomin na pretekle 
dogodke in izpostaviti odnos do zgodovine na
šega naroda in domovine.
Predpostavljam, da mnogi ne poznajo besedi
la in pomena tega veteranskega dejanja, zato 
smo ga ob tej priliki tu povzeli, da se lahko se
znanite z njim.  Karlo LEMUT
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Dan za spremembe
Dan za spremembe 2018 je po-
tekal v soboto, 7. aprila.

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spre
membe je nastala z namenom spodbujanja 
ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju po
treb določene skupnosti. Slovenska filantropi
ja spodbuja aktivno participacijo pri projektih 
ter razvijanje medsebojnega sodelovanja. Tako 
že vse od leta 2010 v začetku pomladi skuša
jo prebivalce Slovenije nagovoriti, da stopijo 
iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en 
dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se o pro
stovoljstvu ne le pogovarjamo, ampak se lote
vamo konkretnih dejanj.
V Litiji smo se tudi letos lotili urejanja okolice 
Mladinskega centra Litija. Uredili smo parkiri
šče, na novo zasadili jagode, prebarvali smo 
škarpo ob Savi in jo pripravili za poletne ustvar
jalne delavnice. Prebarvali smo tudi ograjo na 
stopnišču pred našim vhodom in ga polepšali 
z zasaditvijo rožic. Naša Majdi je zopet pripra
vila odlično skupnostno kosilo. Hvala vsem 
prostovoljcem, ki ste se nam pridružili, še 
posebej varovancem VDCja, mi smo se imeli  
super. 

Na novo zasajene jagode v koritih, ki so prav 
tako dobili novo podobo (avtorica fotografije: 
Sabela Porto) 

tekaški torki
S koncem meseca aprila se zaključi večerno 
gibanje z MCjem v telovadnici gimnazije Litija. 
Da pa se ne bomo preveč navadili domačega 
kavča se vračajo tekaški torki. Pod vodstvom 
Alana Hajrića, se bo tekaška skupina dobivala 
vsak torek ob 16.00 na dvorišču pred MCjem. 
Treningi bodo prilagojeni skupini, zato naj te 
nikar ne skrbi, če si čisti začetnik oz. še raz
mišljaš ali je tek prava oblika rekreacije zate. 
Alan te bo zagotovo znal motivirati in vključiti 
v skupino. Vsako leto se skupina prijavi tudi na 
Ljubljanski maraton. Vabljeni vsi tekači in tisti, 
ki to želite postati. 

nacionalna konferenca v okviru 
projekta koalicija mladih

mreža MaMa vabi vse mlade in mladinske cen
tre, da se udeležite Nacionalne konference 
strukturiranega dialoga, ki bo v okviru pro

jekta Koalicija mladih potekala v sredo, 9. 5. 
2018, od 10.00 do 14. ure, v Hiši Evropske uni
je (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana).

Zakaj je pomembno, da si na nacionalni 
konferenci prisoten tudi ti?
Nacionalna konferenca, ki jo Mreža MaMa 
pripravlja v okviru projekta Koalicija mladih, 
je edinstvena priložnost za mlade, da svo
ja razmišljanja, izzive in predloge, naslovi
te neposredno na tiste odločevalce, ki vam 
lahko prisluhnejo in pomagajo k ustvarjanju 
boljših priložnosti za mlade na področju za
poslovanja ter  življenja mladih v Evropski  
uniji.

Več o projektu Koalicija mladih in nacional-
ni konferenci
Projekt Koalicija mladih je del procesa struk
turiranega dialoga, inštrumenta, s katerim se 
mladi aktivno vključujejo v dialog z odločeval
ci. Mreža MaMa je v sklopu projekta Koalicija 
mladih izvedla 12 dogodkov v vseh slovenskih 
regijah in skupaj z mladimi oblikovala predlo
ge in ukrepe, ki bodo pripomogli k izboljšanju 
položaja mladih. Na konferenci, ki bo organizi
rana na Dan Evrope, bodo mladi odločevalcem 
predstavili predloge in ukrepe, ki so jih zbrali 
skupaj po različnih dogodkih in srečanjih po 
vsej Sloveniji. Konferenca, na kateri bo tudi 
interaktivna delavnica o prihodnosti mladih, 
omogoča  dialog in izmenjavo mnenj med mla
dimi iz različnih lokalnih okolij in odločevalci na 
nacionalnem nivoju, na temo 6. cikla struktu
riranega dialoga v zvezi s strategijo prihodno
sti Evropske unije “Kaj prihaja?”; Prihodnost 
mladih in aktivno državljanstvo, prihodnost 
mladinskega polja v Evropski uniji ter priho
dnost zaposlovanja mladih. Vabljeni, da se 
udeležite nacionalne konference in izkoristite 
prostor, kjer bodo vaša vprašanja in predlogi  
slišani!

Prijava
Udeležba na konferenci je brezplačna, za ude
ležence do 29 let in spremljevalce večjih sku
pin je možno kritje potnih stroškov. Prijava na 
konferenco je obvezna. Prijave se zbirajo do 
četrtka, 3. 5.2018 na elektronski naslov info@
mrezamama.si.
Dodatne informacije: Mreža MaMa; info@mre
zamama.si; 030 618 628.

rojstni dan  
Mladinskega centra litija

Dvanajsti rojstni dan Mladinskega centra Litija 
bomo praznovali v soboto, 26. maja 2017. Na 
dvorišču pripravljamo Štafeta kulture, v okviru 
katere se bodo predstavile organizacije in dru
štva za mlade. Da pa bo večer tudi glasbeno 
obarvan bodo poskrbeli fantje in dekleta iz na
šega MC Kluba. 

Več o programu praznovanja pa na naši spletni 
strani in na našem FB profilu. 
Spremljajte nas!

23. MeDnaroDni velikonočni košarkarski 
turnir v ostravi na českeM

Košarkarice in košarkarji mlajših kategorij Košarkarskega kluba Litija so se ude
ležili 23. mednarodnega Velikonočnega turnirja v Ostravi (Češka). Turnir se je 
odigral v času od 29.3.2018 do 1.4.2018. Košarkarski klub Litija je redni ude

leženec mednarodnega turnirja in se ga je letos udeležil že četrtič. Na turnirju so sodelovale 
ekipe iz naslednjih držav: Češka, Poljska, Nemčija, Litva, Madžarska, Slovaška, Latvija, Slovenija.  
Slovenijo je letos 
zastopal le KK Liti
ja, ki je sodeloval s 
petimi ekipami.
Za igralke in igralce 
je vedno pomemb
no srečanje in dru
ženje z udeleženci 
iz drugih držav, 
pred vsem pa je za
nimivo spoznati ko   
šarkarsko igro z 
malo drugačnimi 
pravili, kot veljajo 
na slovenskih ko
šarkarskih igriščih. 
Vse ekipe KK Litija 
so uspešno nasto
pile na tekmah, prikazale borbeno in zavzeto igro ter na igrišču pustile dober vtis. Temu primerni 
so bili tudi rezultati, ki so zabeleženi na koncu prispevka.
Košarkarski klub Litija čestita vsem igralkam in igralcem za športna in borbena srečanje ter 
uvrstitev. Klub se zahvaljuje tudi staršem, skrbnikom, donatorjem in sponzorjem za pomoč pri 
organizaciji. Posebna zahvala gre trenerjem in spremljevalcem mladih športnikom. Več o turnir
ju lahko preberete na spletni strani: : http://www.sbsostrava.cz/turnaje/eastertournament
ostrava2018/, o delovanju kluba pa na spletni strani: http://www.kosarkarskiklublitija.net/. 

Košarkarski klub Litija letos praznuje 65 let delovanja, ustanovljen je bil leta 1953.

Športni rezultati:

Fantje U16:

MATERINSKI DAN  
NA KONjŠIcI

Kot vsako leto smo tudi letos 24.3.2018, v or
ganizaciji KORK Konjšica pripravile prireditev ob 
materinskem dnevu. Poleg osnovnošolcev, pod 
vodstvom Andreje Fele je v kulturnem programu 
sodeloval tudi ljudski pevec Viktor Kotar, za kar 
se jim lepo zahvaljujem, da nas s svojim nasto
pom vedno razveseljujejo.
Članice KORK KONJŠICA pa smo poskrbele za 

pijačo in jedačo. Tako je popoldan hitro minil v prijetnem druženju. Hvala vsem.

upriZoritev županjin Micek
Ko je Anton Tomaž Linhart leta 1789 postavil na oder komedijo 
v slovenskem jeziku, gotovo ni slutil, kakšna inspiracija bo pri
hodnim rodovom. Preprosta nemška dvodejanka, ki jo je Linhart 
umestil pred kmečko hišo in vanjo, je uglašena na preproste be

sede, robate kretnje, dobro mero humorja, 
a z velikim in pomembnim sporočilom, saj 
je položil temelj za izpopolnitev materinske
ga jezika in ga napravil uporabnega tudi za 
gledališče. 
Režiser Marko Plantan, pa je komedijo pre
oblikoval, eno žlahno gospo Tulpenheimovko 
igra Nika Terlep, vdovca Šterfelda Viktor 
Tomc, prijateljico Monkofico Eva Lavrič. 
Županja Jakica je Tatjana Obolnar in ravno 
ona želi omožiti sinka Miceka, ki ga je odlič
no upodobil Simon Rogelj. Vlogo neveste 
Agate je prevzela mlada osnovnošolka Tina Hribar, šribarske veščine Glažka pa je upodobil 

Tomaž Linhtenvalner. 
Preprostega podeželskega Micka je z obljubo poroke 
hotela premamiti žlahtna gospa Tulpenheimovka, ven
dar je bila sama že zaročena in ravno zaročni prstan jo 
je izdal. Spletke in prevare, le kdo si je domislil boljše, 
preprosti podeželski ljudje ali goljufiva gospoda?
Režiser je omenjeno gradivo predelal v popolnoma novo 
obliko, pravzaprav mu je uspelo različne svetove pove
zati med seboj. Je splet klasične Linhartove komedije in 
družbene realnosti, ko nekako niha med jezikom tistega 
razsvetljenskega obdobja in sodobne govorice. 
Če je Linhart potreboval pogum, da je na oder postavil 

komedijo v slovenščini, je Marko Plantan potreboval ogromno ustvarjalnosti, da je komedijo pre
oblikoval, a pri tem ostal zvest originalu. Vse pohvale njemu kot režiserju kot igralcem in članom 
ter predsedniku KUDa Venčeslav Taufer, ki nas vsakoletno razveseljujejo z domačimi uprizoritva
mi. Želim jim veliko kulturno gledališkega užitka tudi na gostovanjih.  Jožica VRTAČNIK

Litija : BK Snakes Ostrava 56:55
Litija : Kretingos SM (Litva) 65:42
Litija : KobanyaiBudapest 31:41
Litija : BK Flames Ostrava 66:49
Litija : Kretingos SM 51:41

KK Litija je osvojila 5. mesto.
Za KK Litija so igrali: Soni Ajdonik, Matevž 
Skender, Nejc Pavliha, Ažbe Železnik, Nik 
Zgonc, Fedja Bavdek, Miha Zupan in Aljaž Gro
šelj. Trener: Sebastjan ISKRA 

Fantje U12:
Litija : KobanyaiBudapest 52:35
Litija : BK Snakes 97:22
Litija : Žiar nad Hronom (Slovaška) 62:36
Litija : Plunges SRC (Latvija) 49:51
Litija : Mažeikiy SM 61:27
Litija : BK Snakes 65:43

KK Litija je osvojila 5. mesto. 
Za KK Litija so igrali: Alex Bo
žič, Gal Blatnik, Ažbe Turko
vič, Matej Jovič, Nik Savšek, 
Ožbej Sakač, Lenard Sakač, 
Žiga Sončar, Aljaž Grošelj, Be
njamin VrtačnikHorvat, Da  
vid Lovše. Trenerja: Gregor 
ANŽUR in Tom ŠRAJ

Fantje U11:
Litija : Flames Ostrava 40:28
Litija : Klaipedos B (Litva) 
25:49
Litija : VictoriaŽilina (Slova
ška) 54:24
Litija : Karlovka Bratislava 
(Slovaška) 56:28
Litija : Pardubice 39:30
Litija : KobanyaiBudapest 
28:30

KK Litija je osvojila 4. me-
sto. 
Za KK Litija so igrali: Alek Mla
denovski, Adrijan Nrecaj, Edis 
Bilič, Rok Kobe Župančič, Svit 
SlokanTopolinjak, Igor Pri
jatelj, Tristan Pavelič, JakobI 
bišiBercieri, Alex AnželLara, 
David Koprivnikar, Žan Lamo
všek, Tai Kos, Žan Rajh. Tre
ner: Džemo IBIŠI 

Trener: Dragi ŽONTAR
Košarkarski klub Litija

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
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v športneM Društvu sava ne počivaMo;  
članska ekipa »štarta« na prvaka olMn

V Zasavju je mnogo društev, med njimi največ športnih. Skoraj ni vasi ali pre-
dela mesta, ki ne bi imelo svojega športnega društva. V društvih se združu-

jejo in družijo ljudje, ki imajo en skupni cilj; da delajo vsi za enega in eden za vse ter da 
s skupnimi močmi naredijo nekaj dobrega za skupnost. Eno takšnih društev je tudi naše 
Športno društvo Sava iz občine Litija, ki je zelo dejavno in člani zelo prizadevni že kar preko 
20 let.

smučanje
Izvedli smo že tradicionalno smu
čanje. Tudi letos smo bili, kot že 
vrsto let, na smučanju na kulturni 
dan, tokrat na Voglu. Smučanja se 
je udeležilo le 27 udeležencev. Ra
zlog manjše udeležbe je bilo napo
vedano slabše vreme, vendar se je 
kaj hitro izkazalo, da so bili strahovi 
neupravičeni, kajti imeli smo lepo 
sončno vreme s suhim snegom in 
lepo urejenimi delujočimi progami. 
Po smučariji smo se odpravili na 
kosilo v picerijo Ema v Srednjo vas 
v Bohinj.

predsednik društva Denis Furman o nogometu 
Predsednik društva Denis Furman: »Članska nogometna ekipa ŠD Sava že pridno trenira in 
se pripravlja na novo sezono. Ker doma niso primerni pogoji, smo izvedli del priprav v Umagu, 
kjer smo moči nabirali v fitnes centru, treninge z žogo 
smo imeli na umetni travi, relaksacija pa je bila v ba
zenu. Odigrali smo tudi tekmo na velikem igrišču z Av-
strijskim četrto ligašem TSV Pollau. Rezultat je bil 
sicer 5:1, vendar smo se jim zelo dobro upirali, glede 
na to, da je polovica naših igralcev prvič stala na veli
kem igrišču. Gol za Savo je Avstrijcem zabil mladi Nik 
Vozel, kar je dober obet tudi za njegov nadaljnji pri
spevek našemu klubu,« je za glasilo Občan opisal no
gometno dejavnost v društvu in dodal: »Trening nam 
bo še kako koristil pri nadaljevanju spomladanskega 

dela lige OLMN Litija, v kateri po jesenskem delu zasedamo sam vrh lestvice in imamo veliko željo 
osvojiti naslov prvaka lige OLMN 2017/2018. Dobro kaže tudi veteranski ekipi.«

čistilne akcije, nogometni turnir, kresovanje 
Na vrsti so spomladanske čistilne akcije igrišč in prostorov društva, sledijo aktivne vključitve v 
igranje nogometa v ligah in nogometni turnir »Štirih dežel« s kresovanjem. Kot vsako leto se po
novno obetajo borbene tekme za prestižno lovoriko prvaka. Sodelujejo štiri ekipe; dežele Sava, 
Ponoviče, Leše in Spodnji Log.

Zahvala tajnika društva borisa Doblekarja
Tajnik društva Boris Doblekar izkorišča priložnost za javno zahvalo: »Vodstvo Športnega 
društva Sava se v imenu vseh članic in članov za zgledno sodelovanje iskreno zahvaljuje Krajevni 
skupnosti Sava, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sava, bližnjim in okoliškim obrtnikom in 
podjetnikom ter vsem krajankam in krajanom Save in bližnje okolice, ki dajejo podporo in pomoč 
ŠD Sava, ki se stalno prizadeva, da popestri dogajanje v kraju in da je v vsemogoče aktivnosti 
društva vključenih čim več mladih.« 
Ob tem pa še prijazno povabilo na nogometne tekme, tako na domačem travnatem igrišču, kot 
na tekme zagorske TRIM lige, pa tudi na vse turnirje v Zasavju in drugod, ki se jih že mnogo let 
radi udeležujemo. 

Športno društvo Sava
Upravni odbor

raZličnost je Zakon na oš GraDec
Dnevu zaščite in reševanja, ki so ga na Osnovni šoli 
Gradec pripravili 7. aprila 2018, se je reševalcem, 
gasilcem, policiji, Rdečemu križu in Gorski reševalni 
službi s projektom »Različnost je zakon« pridružilo tudi 
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. Učenci in 
tudi učitelji so zvedeli vse o poškodbah hrbtenjače in 
vzrokih za njihov nastanek. Otroke smo opozorili na 
obnašanje v prometu (pripenjanje pasu, nošenju če
lade, tudi na kolesih, in zaščitne opreme na motorjih), 
plezanja po drevesih ter skokih na glavo v vodo.

Izvedeli so tudi kakšne programe izvaja dru
štvo in s čim vsem se paraplegiki in tetraplegiki 
ukvarjamo. Na poligonu so se poizkusili v vo
žnji z vozički čez različne ovire, v telovadnici pa 
so se srečali s košarko na vozičkih in igranjem 
namiznega tenisa. V obeh športih so se seveda 
tudi sami poizkusili. Z prikazanim so bili učenci, 
učitelji in tudi mi zelo zadovoljni. 
Po končanih delavnicah pa so pred šolo upri
zorili še reševalno akcijo  reševanje voznika iz 
ukleščenega vozila. Program sofinancira Javna agencija RS za varnost prometa.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Servis in popravilo  
avtomatskih menjalnikov!

Menjava olja po  
tIM-eckARt metodi

OD SEDAj 
TUDI 

SERVIS 
hibriDnih in 
električnih 

AVTOMOBILOV

šilt tekači Dejavni DoMa in v tujini
Zima se je končno poslovila in začela se je spomladanska tekaška sezona. Sicer je 
tudi tek pozimi po svoje čaroben in navdihujoč, a topli sončni žarki tekače nekako 
bolj dvignejo.
Ker pozimi nismo počivali, smo se nekateri že udeležili 11. marca maratona v Bar
celoni, ki je  kar trda preizkušnja po dolgi in mrzli zimi, doživetje teka v toplem in 

sončnem vremenu. V tudi deželi in med tujimi ljudmi. Kjer nas nihče ne pozna in si kljub veličini 
trenutka, tako neusmiljeno majhen med ogromno množico tekačev iz celega sveta. A vsem nam 
je skupno eno, DA RADI TEČEMO. In to cel maraton s slovensko zastavo, ki je ponosno plapolala 

v naših rokah vse do cilja.
8. aprila smo uživali v naši ljubi Izoli na Istra maratonu. 
Spet številčna udeležba na vseh treh progah in uživa
nje v prijetnem druženju s prijatelji, navijači in ožjimi 
družinskimi člani. Konec aprila gremo tri maratonke 
na Rijeka maraton. V mesecu maju so trojke v Ljublja
ni, pa Radenci, junija pa obvezna udeležba na litijskem 
teku. Litijski tek je vsako leto lepši, bolj obiskan in med 
nami najbolj priljubljen, saj nas vedno razveselijo gle
dalci z bučnim navijanjem in glasnim vzpodbujanjem. 
Naši ljudje, to je bistvo. Naj vas ta stavek prepriča, da 
se tudi letos srečamo, če ne na tekaški progi, pa ob 
njej. Velja?

Še vedno imamo vsak ponedeljek ob 18. uri pred OŠ Šmartno zborno mesto in skupen trening. 
Vsi, ki se nam bi radi pridružili in ste popolni začetniki, imamo posebno skupino POLŽKI, meni 
osebno najbolj ljubka skupini
ca članov, ki te nasmejejo do 
solz. GOSENICE IN RISI, pa 
tečejo malo hitreje, tako da 
vsak novi član sam izbere svo
jo skupino, v kateri bo lahko 
tekel in užival. 

tekaški pozdrav, Mia LOC

NAjBOLjŠI LITIjSKI PLESALcI – NLP LITIjA
Najboljši Litijski Plesalci plešejo tudi v mesecu marcu in aprilu. Po novem 
tekmovalnem koledarju se turnirjev udeležujejo skoraj vsak drugi vikend, 
zato so polno zaposleni s treningi in pripravami na tekmovanja. Tekmo
valci so se v kategorijah jazz, hip hop in street dance udeležili pokalnega 

turnirja v modernih tekmovalnih plesih, ki je 24. 
in 25.3. potekalo v Ljubljani in turnirja prav tako 
v Ljubljani v vikendu 7. in 8.4.2018. Zaplesali so 
otroški in mladinci solisti in dvojice v vseh treh di
sciplinah, predstavili pa so se tudi člani v katego
rijah dvojic in malih skupin. Na svoj prvi nastop se 

pripravlja tudi skupina 
hip hop odraslih, ki se 
bo tekmovanja udele
žila v sredini maja. 
Naši mlajši plesalci, ki 
se ne udeležujejo tek
movanj pod okriljem 
Plesne zveze pa so se 
v teh dneh udeležili nastopa na reviji, ki jo organizira JSKD. Več o ple
sni reviji v naslednji številki glasila, kjer bomo strnili vtise in rezultate 
iz mednarodnega tekmovanja v Sarajevu. 



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

ZAHVALA
Zapustila me je moja draga

MARIJA PAVLIHA
iz Litije

17.8.1936 – 2.3.2018

Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom CKS 7 in 
znancem za darovano cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku za 
opravljen obred, pevcem, trobentaču, KSP Litija in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoč Jože Kotar

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

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi

JOŽE GRM
iz Gabrske Gore pri Gabrovki

2.2.1932 – 17.3.2018

Ob izgubi dragega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za iskreno izrečene 
besede sožalja in tolažbo. Vsem iskrena hvala za darovano cvetje, 
sveče, in svete maše. Hvala pevcem za ganljivo zapete pesmi, gos-
podu župniku za lepo opravljen obred, pogrebcem in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovo zadnjo pot. Še posebno se zahvaljujemo gospe 
Heleni za lep, ganljiv govor in prijaznost.

Vsi njegovi domači

Utihnil je tvoj glas,
obstalo je tvoje srce,
ostale so sledi pridnih rok
in kruto spoznanje,
da se ne vrneš več!

ZAHVALA
Zapustila nas je draga žena, mami, babi, sestra in teta

NEŽA KASTELIC
22.1.1941 – 9.3.2018
iz Klanca pri Gabrovki

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala 
pogrebcem in Ivanu Sotlarju, gospodu župniku Stanislavu Škufci 
za lepo opravljen obred in sveto mašo, govorniku Otu Meserku za 
ganljive besede slovesa in pevcem Lipe Litija. Hvala družini Kastelic 
iz Gabrovke in Darinki Kastelic za vso pomoč. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas naprej živi.
Gospod, daj mu večni mir 
in večna luč naj mu sveti.

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar nas je zapustil naš dragi

JANEZ PIRC
16.6.1953 – 30.3.2017

Hvala vsem, ki ga ohranjate 
v lepem spominu.

Vsi njegovi

Prisrčna hvala, mama, da si nas sprejela,
ko dobri Bog si nas je zaželel.
Da že pred rojstvom si nam nežne pesmi pela,
skrbela z atom sta za srečni dom.

ZAHVALA
Mirno k Bogu je zaspala naša draga mami, babica in prababica

ANA PERME
iz Lupinice

19.9.1934-28.3.2018

Hvala vsem znancem, prijateljem, sodelavcem za izrečena sožalja, 
hvala za darovane svete maše, cvetje in sveče, hvala Prijateljem za 
lepo zapete pesmi, hvala g. župniku Janezu Kvaterniku za sočuten 
obred na dan Velikega petka, hvala pogrebni službi KSP Litija. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

 (Simon Gregorčič)

V SPOMIN
Minila so tri leta, odkar nas je zapustila mama,

stara mama in prababica

IVANA PLANINŠEK
21.6.1943-10.3.2015

Veliko srce naše mame Ivice ne bo pozabljeno, dokler bomo v 
vsakem delu hiše, njive in travnika na Konju videli del nje.

Hvala vsem, ki se je spominjate.

Sinovi Marjan, Franci in Janez z družinami

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
     (T. Pavček)

V SPOMIN
13. aprila je minilo 5 let 

odkar si nas za vedno zapustila naša draga 

MARIJA KLOBČIČ
rojena Rebolj

27.12.1939 – 13.4.2013

Vedno bolj te pogrešamo naša draga Mari.

Vsi njeni

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih živel
za vedno boš ti.

V SPOMIN
Mineva 10 let odkar nas je zapustil naš dragi mož, 

oče, dedek in pradedek

STANISLAV SERNEL
iz Velikega vrha pri Litiji

Hvala vsem, 
ki ga hranite v lepem spominu 

in postojite ob njegovem grobu.

Vsi, ki te pogrešamo.

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

ZAHVALA
ob izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka in tasta.

IVAN KRALJ
23.12.1928 – 27.2.2018

iz Konja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala pevcem in gospodu župniku ter vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Zaspala je naša ljuba mami in stara mama

MAJdA BIZJAK
rojena 6. 10. 1937,
s Prisojne 3, Litija

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, se z njo družili in ji 
pomagali v zadnjih letih in v času njene bolezni. Hvala njenim zvestim 
prijateljicam, hvala dobrim sosedom iz Prisojne in Vegove ulice, hvala 
sočutnim negovalkam, hvala patronažnim sestram ZD Litija, hvala 
skupini za ALS Nevrološke klinike pri UKC Ljubljana. Zaradi vas je bilo 
njej veliko lažje in nam v uteho. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti, hvala za izražena sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Hvala tudi, ker jo boste tudi vi ohranili v spominu.
Zelo jo pogrešamo. 

Vsi njeni

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

V SPOMIN

JANEZ MORELA
iz Kresniških Poljan

V aprilu mineva deset let, odkar se je od nas poslovil 
predragi mož in ati. Hvala vsem, ki se ga spominjate 

z radostjo v srcu, postojite ob njegovem grobu 
in mu prižigate sveče.

 Marija, Uroš in Maja

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za vaju gori,
ker v naših srcih živeli
za vedno bosta obe.

V SPOMIN
Mineva dve leti odkar sta nas zapustili naši dragi

mama                        

 in

                         žena

Hvala vsem, ki se ju spominjate, postojite ob njunem grobu in 
prižigate svečke ali prinesete cvetje.

ata Tone, mož Tone, Mateja, Tadej, Slavko, 
Val, Nel, Mai in ostali sorodniki

JOŽA
BAJEC
8.5.2016

FRANČIŠKA
BAJEC
8.2.2016
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TENIS KLUB AS

NIK RAZBORŠEK POPELjAL SLOVENSKO TENIŠKO 
DAVIS cUP REPREZENTANcO DO ZMAgE

(Nadaljevanje s 1. strani)

RAZMIŠLjATE O gRADNjI, 
prenovi ali urejate 

DOKUMENTAcIjO ?
 Potem smo pravi naslov za vas -

PROJEKTIVNI BIRO AS TEPROM d.o.o. Litija.
 Z vami smo od ideje do izdelave projekta.

Najdete nas na Savski cesti 5 Litija  
(Teniški center AS )

in na spletu www.teprom.si.

naDaljujejo se tekMe Za naslov Državnih 
PRVAKINj V ROKOMETU

NOgOMETNA TEKMOVANjA V POLNEM TEKU
Članska ekipa NK Kresnice sezono ni 
pričela najboljše. Po štirih tekmah ima dva 
poraza, en neodločen izid in eno zmago. 

Cicibani U10 so gostovali v Ihanu in pokazali dopadlji
vo igro. Doma jih čaka ekipa Domžal. 
Cicibani U8 čaka turnir na Ježici pri Interblocku.
Tekmovanje je oviralo slabo vreme in razmočena trav
nato igrišče. Na igriščih se že opravljajo spomladanska 
dela, valjanje površine, gnojenje in tudi prve košnje. 
V NK Kresnice z optimizmom zremo v prihodnost. Vse 
mlade, ki se še niso odločili s katerim športom se bodo 
ukvarjali jih vabimo, da se nam pridružijo. 

NK Kresnice

Spomladanski del sezone se 
je začel že v marcu in tako so 
sedaj v tekmovalnem ritmu že 
vse ekipe.
Članska ekipa se kljub večji re
organizaciji uspešno sestavlja, 

z veliko pomočjo mladincev. Potrebno je še 
malo uigravanja in še malo sreče, pa bo vse 
postavljeno na stare tirnice.
Mladinska ekipa se je zelo dobro ujela in dose
ga dobre rezultate. Pozna se redno in uspešno 
delo trenerja Maleševiča in pomočnika Ko
šmerla, ki sta svoje fante zelo dobro pripravila.
Vse ostale selekcije uspešno nastopajo v svo
jih ligah., tako da so vse v zgornjem delu le
stvice. Največje veselje pa je pogled na naše 

najmlajše saj se z toplejšimi dnevi povečuje 
število igralcev, ki veselo tekajo in brcajo,žogo 
po igrišču. Vse bolj pa nas skrbi izgradnja no
vih garderob, ki se kar noče začeti in je čedalje 
več izgovorov zakaj ne. Ker imamo v rednem 
procesu že preko 100 igralcev imamo resen 
problem, kje in kdaj se lahko preoblečejo v 
naših treh garderobah. Tako se nekateri mlajši 
preoblečejo kar pred športnim domom in svoje 
stvari pustijo na klopeh pred njim.
Vabimo vas na ogled tekem v športnem parku 
Jevnica. Obvestila o tekmah so na oglasnih ta
blah v Jevnici in okolici.

za NK Jevnica
Marjan MEDVED  Medo

litijani prvič nastopili na juDo tekMovanju
V soboto, 3. marca 2018 so se vrata Osnovne šole Moste pri Komendi odklenila in gostila Medob
činsko tekmovanje v judu za vrtce in šole. Tekmovanje je organiziral domači Judo klub Komenda, 
na tatamiju pa se je zbralo več kot 60 mladih judoistov, ki so se pomerili v igrivih začetniških 
borbah. Za nekatere je bilo to prvo srečanje s tekmovanjem nasploh. Vrtčevski otroci od štirih let 
naprej so se pomerili v sumo borbah, kjer se nasprotnika potiskata iz označenega prostora, prvo

šolci pa so že pokazali nekaj pravih judo metov, 
saj so se borili v judo borbah s prilagojenimi pra
vili. Dogodek je otvorila maskota Judo Panda, ki 
je otrokom razdelila bonbone. Skupaj so se ogre
vali na poligonu ter z različnimi zabavnimi igrami. 
Tekmovanja so se udeležili tudi judoisti iz Litije, ki 
so se komaj letos februarja prvič srečali z judom. 
Takrat smo namreč prvič pripeljali to plemenito 
borilno veščino tudi v Litijo in začeli z redno vad
bo za vse osnovnošolce v Športni dvorani Litija. 
Tekmovala sta Ema Kraševec in Nikola Stjepa-
nović in oba zasedla 2. mesto. Ne glede na to, 

da trenirajo zelo kratek čas, so se Litijani odlično odrezali, čestitke gredo tudi vsem mentorjem, 
ki so v zelo kratkem času uspeli pripraviti male športnike, da se samostojno borijo in nastopijo.
Naslednjo soboto, 10. marca 2018 pa sta se Judo 
pokala v Žireh udeležila dva tekmovalca iz Litije in 

sicer Tevž Kristan in 
Nikola Stjepanović. 
Tevž je tekmoval v 
kategoriji U12 (mlajši 
dečki), ki je štela za 
uradni slovenski po
kal. Glede na to, da je 
bila to njegova prva 
judo tekma v življenju 

je osvojil odlično 8. mesto. Nikola se je spopadel v 
konkurenci U8 (mlajši cicibani) in prav tako pokazal dobre borbe ter osvojil vrhunsko 2. mesto. 
 Katarina KUMER

USPEŠNA OTVORITEV TEKMOVALNE SEZONE  
ZA TAEKWNODO KLUB ŠMARTNO LITIjA

Mesec februar smo zaključili z najpomembnejšim tekmovanjem za slovenski taek
wnodo, 10. Odprtim prvenstvom Slovenije, ki je potekalo med 24. in 25. febru

arjem v Mariboru. Ker je to tekmovanje za svetovni pokal in torej namenjeno zbiranju točk na 
svetovni in olimpijski lestvici, je bila udeležba več kot veli
častna. Tekmovalo je 1062 tekmovalcev s tako rekoč vse
ga sveta, v okviru slovenske reprezentance pa sta tekmo
vala tudi dva člana našega kluba, Pia Smrekar v mladinski 
konkurenci in Domen Pirc med člani.
Prvi dan tekmovanja je nastopil Domen Pirc v kategoriji 
članov do 74 kg, v kateri je bilo 32 tekmovalcev. Prvo bor
bo je prepričljivo premagal tekmovalca iz Litve, drugo bor
bo ravno tako pokazal premoč nad Poljakom, v tretji borbi 
pa klonil pred Hrvatom Markom Mutkom, ki je bil tudi prvi 

nosilec tekmovanja in na koncu zasedel prvo mesto. Tako se je Domnu medalja sicer izmuznila, je 
pa kljub temu dosegel odlično peto mesto.
Drugi dan tekmovanja so se borili mladinci in 
med njimi tudi Pia Smrekar v kategoriji mladink 
do 63 kg, kjer je bila konkurenca enaindvajsetih 
tekmovalk. V prvi borbi je Pia močno nadkrilila 
tekmovalko iz Hrvaške. V drugi borbi pa po napeti 
in precej izenačeni borbi izgubila proti Avstrijki za 
zgolj eno točko. Tako je žal zaključila s tekmo
vanjem na vseeno odličnem devetem mestu in z 
dodatno dozo samozavesti za naslednja tekmo
vanja.
12. Taekwondo pokal Šmartno Litija, ki je po
tekal 4.3.2018 v Šmartnem pri Litiji, je za tek
movalce domačega taekwondo kluba številčnejše tekmovanje, kajti borilo se je kar 17 naših 
tekmovalcev. Tekmovanje ima poudarek na mlajših kategorijah, saj je namenjeno predvsem 
njim, pa vseeno tudi izkušenejšim borcem. Tekmovanje je bilo odlična priložnost, da taekwondo 
spozna širše občinstvo in sorodniki mladih taekwondoistov, ki se s tem športom šele spozna
vajo. Zato upamo, da se bo tradicija tekmovanja nadaljevala. Na tekmovanju so se poleg tek
movalcev v trenerski vlogi odlično odrezali tudi starejši člani kluba Polona Saje, Domen Pirc in  
Tadej Pirc.  Eva ŠTANGAR

Začelo se ni prav obetavno, saj je v soboto 
Mike Urbanija izgubil uvodno srečanje za Slo
venijo. Po pričakovanju je rezultat izenačil na 
1:1 Aljaž Bedene. Pred našimi je bila peklenska 
nedelja, ki se je začela še slabše kot sobota 
– namreč s porazom dvojice Bedene,Kočevar
Dešman in Turčija je bila v vodstvu z 2:1. Jasno 
je bilo, da mora Slovenija zmagati obe preosta
li tekmi posameznikov. Prvi je stopil na igrišče 
Aljaž Bedene in zmagal ter poravnal izid na 2:2. 
Sledila je 5., odločilna tekma. Selektor je 
na igrišče poslal najmlajšega v reprezen-
tanci, našega Nika Razborška, da proti več 
kot 300 mest višje uvrščenemu nasprotni-
ku, pokaže vse svoje znanje in željo in reši 
Slovenijo pred padcem v nižji rang tek-
movanja. Kar se je zgodilo v nadaljevanju 
je enkratno ! Nik Razboršek je po uvodnem 
zaostanku z 0:2 v prvem nizu dejansko pustil 
dušo in srce na igrišču, zmagal prvi niz 7:5 
potem, ko je nasprotniku ubranil žogico za niz 
in nato drugi niz dobil prepričljivo s 6:3. Igral 
se svoj najboljši tenis in dosegel svojo prvo in 
daleč najpomembnejšo zmago v svoji karieri. 
Zmago, ki je pomembna ne samo zanj, am-
pak za celoten slovenski tenis, zmago, ki je 
Slovenijo obdržala v 2. evroafriški skupini. 
ČESTITAMO, NIK!

Odličen uvod v poletno teniško sezono so za
beležili tudi ostali igralci Tenis kluba AS Litija.
Zmagovito je svojo turnejo na ITF turnirjih z na
gradnim skladom 15.000 $ nadaljevala Nastja 
Kolar, ki je v Egiptu zmagala že svoj tretji ITF te 
kategorije letos zapored in ostala neporažena 

že 15 tekem. Zadnje zmage so jo precej dvi
gnile tudi na lestvici WTA, kjer je zdaj na 370. 
mestu in je četrta najvišje uvrščena slovenska 
tekmovalka. Nova uvrstitev na lestvici ji bo zno
va omogočila igrati na turnirjih višje kategorije.
Nov naslov državnega prvaka in sicer ekipne-
ga državnega prvaka do 18 let si je na final
ni tekmi v Mariboru priigral Tom Ašič Kovač. 
Tom je nastopal kot prvi igralec in ugnal prvega 
igralca ekipe ŽTK Maribor ter tako celotni ekipi 
priboril končno zmago s 4:3 v igrah. Čestitamo! 
V Kopru je na turnirju do 16 let na najvišji sto
pnički znova stala Pia Poglajen. Pia je bila to
krat najboljša v konkurenci dvojic in je zasluže
no osvojila pokal za 1. mesto. Pia je bila odlična 
tudi v igrah posamezno, kjer se je uvrstila v 
četrtfinale. Bravo Pia! Na turnirju do 16 let je 
nastopila tudi Rina Grošelj, ki se je v prvem 
krogu morala pomeriti s 7. nosilko turnirja, ki 
je za zmago nad borbeno Rino potrebovala tri 
nize.
V Mengšu je na turnirju do 18 let nastopil Vo-
dnik Luka, a mu žreb ni bil naklonjen, saj se 
je že v 1. krogu pomeril s 6. nosilcem in žal 
izgubil.
Znova je bil suveren in neporažen na Round 
Robbin turnirju do 12 let v Krškem devetletni 
Žiga Šeško, ki se se je s tremi gladkimi zma
gami uvrstil v finalni A turnir do 12 let, ki bo 
21. in 22. aprila v Litiji, v Tenis centru AS in 
na katerem bodo nastopili najboljši v kategoriji 
do 12 let v Sloveniji. Zato vse ljubitelje tenisa 
vabimo na ogled in navijanje za našega Žigo!
Teniška zveza Slovenije je objavila tudi nove 
aktualne lestvice. Med TOP 20 so uvrščeni: 
Bor Artnak je na 1. mestu do 14 let, Tom Kovač 
Ašič na 2. mestu do 18 let, Nastja Kolar na 4. 
mestu pri članicah, Nik Razboršek na 4. mestu 
pri članih, Tina Kristina Godec na 6.mestu pri 
članicah, Pia Poglajen na 9.mestu do 16 let, 
Grošelj Rina na 11. mestu do 14 let , Tomažin 
Jaka na 12. mestu do 14 let, Mesarič Mark na 
17. mestu pri članih in Žiga Šeško na 17. mesto 
do 12 let in 1. mesto do 11 let. Na meji dvajse
tirice je tudi Laura Cerovšek na 22. mestu do 
18 let. ČESTITAMO !

Redni del prvenstva je za 
mlajše ekipe ŽRD Litija za
ključen. Do sredine marca 

so mlajše selekcije odigrale vse tekme redne
ga dela prvenstva, v nadaljevanju pa jih čakajo 
tekme za končne razvrstitve v državnem prven
stvu. 
Članice igrajo v 1.b 
članski rokometni ligi v 
konkurenci šestih ekip. 
Na zadnjih petih tek
mah, ki so jih odigrale 
so dosegle tri zmage, en 
poraz in en neodločen 
rezultat. Trenutno so na 
tretjem mestu. Do kon
ca prvenstva jih čaka še 
šest tekem. Dekleta pri
dno trenirajo in na tek
mah dokazujejo da s pravim pristopom lahko 
premagajo katerokoli ekipo 1.b ligi. 
Kadetinje so si z zmago proti ekipi Zagorja, na 
zadnji tekmi rednega dela prvenstva, zagoto
vile igranje v ligi za naslov državnih prvakinj. 
Za naslov državnih prvakinj se bodo do sredi
ne maja pomerile z ekipami ŽRK Z´dežele, RK 
Krim Mercator, ŽRK Izola in DRŠ Alen Mihajl. 
Starejše deklice A so redni del prvenstva za

ključile na petem mestu. Za končno razvrstitev 
se bodo na štirih turnirjih pomerile proti eki
pam ŽRK Izola, ŽRK Sežana, ŽRK Ptuj in ŽRK 
Velenje.
Mlajše deklice A, ki so najmlajša selekcija, ki 
igra v državnem prvenstvu, si resne tekmoval
ne izkušnje šele pridobivajo. Na zadnji tekmi 

so si z zmago proti 
ekipi ŽRK Krka za
gotovile drugo me
sto v svoji skupini 
center, in s tem 
igranje v ligi za na
slov državnih pr
vakinj. Za naslov 
državnih prvakinj 
se bodo pomerile 
proti ekipam RK 
Zelene doline Ža

lec, RK Piran, ŽRK Velenje, RK Šempeter Vrtoj
ba in RK Krim.
Željni novih rokometnih veščin pa so tudi naj
mlajši rokometaši in rokometašice, ki dvakrat 
na teden pridno vadijo na OŠ Litija in na OŠ 
Gradec.
Spremljajte tekme naših ekip. Koledar tekem 
in druge informacije najdete na spletni strani 
društva www.zrdlitija.si.  Športni pozdrav!

POLETNA TENIŠKA SEZONA
Tenis klub AS Litija vabi vse ljubitelje tenisa, 
da si rezervirajo svoj termin igranja v poletni 
sezoni. Tudi letos je, poleg izredno ugodne 
cene, na voljo še cel kup drugih ugodnosti, 
najpomembnejša je prav gotovo možnost 

igranja v dvorani v primeru slabega vremena 
brez doplačila za imetnike poletnih kartic. Za 
rezervacije in dodatne informacije se obrnite 
na Tenis klub AS Litija: 031 693 330.
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nePReMIčnIne
PRODAM parcelo na sončni legi, na 
Ustju, zazid ljiva, v izmeri 1.500 m2

(mož na delitev parcele).
Informacije: GSM: 031 630 931

Javno glasilo OBČAN
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

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

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

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

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

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

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA FOSFOR

PREGLED 
POSLOVANJA

VODJA 
OSEBJA NA 

VLAKU

MESTO PRI 
BENETKAH 
(ITALIJA)

PETI  
MESEC  
V LETU

MOŽ GRŠKE 
BOGINJE 
NEFELE

JOSIP 
IPAVEC

FILOZOFI  
IZ ELEE

SLOVENSKI 
POLITIK 

KLAVORA

GAMSJI 
BIVOL Z 
OTOKA 

CELEBES

BALETNIK 
OTRIN

MIHA 
ANŽEL

JEZIK ČRN CEV 
BANTU

VAŠKI 
PASTIR

PREBIVALEC 
IZOLE

MESTO V 
TOSKANI 
(ITALIJA)

RT V 
SEVERNI 
ŠPANIJI

7. GRŠKA 
ČRKA

MESTO V 
NEMČIJI

17. ČRKA 
ABECEDE

IRSKI 
SKLADATELJ 

(KEVIN)

ŽUPAN 
MERIJE

OČE
REKA  

NA 
TAJSKEM

SUMERSKI 
BOG GROMA IME 

IGRALCA 
COSTNERJA

IME 
PISATELJICE 

ČERNEJMESTO V 
MAVRETANIJI

AVTORELI 
VOZNICA 
ZRNEC

ŠVICARSKI 
ALPSKI 

SMUČAR 
(CARLO)

SOL 
OCETNE 
KISLINE

SLOVENSKI 
RAPER

ŽENSKA  
OBLIKA 
IMENA 
ZORAN

DRUGO IME 
ZA RESO

STARO ITALSKO 
LJUDSTVO

KAR SE 
NAMAŽE

OZNAKA ZA 
NEZNANCA

LATINSKO 
IME  

ZA KOCKO

OTOK V 
ALEUTIH

NEMŠKI 
PISATELJ

IVAN 
CANKAR

NIGERIJSKI 
ATLET

PEVEC 
NABER

VELIKO 
FINSKO 
JEZERO

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA RADIJ

PRILOGA 
DELA

ČEŠKA PRI-
TRDILNICA

ESTONSKI 
POLITIK 
(TUNNE)

MUSLIMAN-
SKI 

VERSKI 
POGLAVAR

DUŠAN 
IVKOVIČ

ANTON 
NOVAČAN

ORODJE ZA 
DOLBENJE

DRŽAVA V 
SEVERNI 
AMERIKI

IME 
PISATELJICE 

PEROCI

KEMIJSKI 
ZNAK 

ZA VODIK

ŠPANSKI 
PISATELJ

Izžrebanci križanke iz meseca marca 2018, ki bodo  
prejeli knjigo BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Knjigo bodo 
prejeli v Tiskarni ACO v Litiji.

1. Tanja Mahkovic, Zgornji Hotič 10m, Litija 
2. Mira Bokal, Grbinska 2, Litija
3. Peter Fuss, Jelenska reber 39, Dole pri Litiji

Težje besede:  ATAR, ALEA, ADAD, EKVI, AZORIN, 
IESOLO, OCONNELL

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 209

Rešeno križanko pošljite do 8.5.2018 na naslov ured -
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
knjigo BOJ ZA LASTNO ZDRAVJE. Knjigo bodo prejeli v 
Tiskarni ACO v Litiji.

KUPIM razne stare pred
mete, odlikovanja, meda
lje, značke, bajonete, čela
de, sablje, uniforme, stare 
razglednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige in 
druge starejše drobnarije, 
ki jih morda ne potrebuje
te več.

 051 740 430

MALI OGLASI

šahovski kotiček
Izbira, Goce MitrevskiNA KMETIJI 

ŠRAJ IMAMO 
NAPRODAJ 

JARKICE
(mlade kokoši 
nesnice pred 

nesnostjo). Trenutno 
so na voljo rjave 
in bele Leghorn. 

Živali so pod stalnim 
veterinarskim 

nadzorom, cepljene 
proti osmim 

boleznim, so mirne 
narave in navajene 
na ljudi. Nudimo 
tudi brezplačno 

dostavo v Litijo in po 
dogovoru v okoliške 

kraje.
Tel. 031 751 675

ZVEZA SLOVENSKIH ČASTNIKOV
OBMOČNO ZDRUŽENJE OBČIN LITIJA 

IN ŠMARTNO PRI LITIJI

PODELjENI VISOKI 
PRIZNANjI ZVEZE  

slovenskih častnikov
Na redni letni konferenci Zveze slovenskih častni
kov na Igu pri Ljubljani je predsednik, general major 
dr. Alojz Šteiner, podelil visoko priznanje Zlato pla
keto ZSČ višjemu štabnemu vodniku, g. Ladislavu 
Muzgi, za dolgoletno aktivno in uspešno delo pri 
izvajanju letnih programov in projektov ZSČ na lo
kalnem nivoju in širše v regiji. Na redni Letni konferenci leta 2017 je enako visoko priznanje prejel 
poročnik Anton Plankar. Oba prejemnika priznanj sta dolgoletna člana Območnega združenja 
slovenskih častnikov občin Litija in Šmartno pri Litiji in opravljata nalogi predsednika in sekretar

ja združenja. Z aktivnim delom in 
pristopom do izpolnjevanja ciljev 
in vseh zadanih nalog, sta pripo
mogla k širjenju ugleda združenja 
v javnosti. Vzpostavila sta pogoje 
za odlično sodelovanje s prijatelj
skimi častniškimi združenji Novo 
Mesto, Brežice, Metlika, Maribor, 
Nova Gorica, z Zvezo slovenskih 
častnikov, veteranskimi združenji 
in predstavniki občinskih vodstev 
Litije in Šmartna pri Litiji, so še za
pisali v predloga za podelitev pri
znanj Zveze slovenskih častnikov.

Anton PLANKAR

MLADA DRUŽINA
išče zapuščeno  

kme tijo, 110 hekta
rov, sončna lega.

040 168 454
Klemen



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

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

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

SOBOTA: 7.00-17.00

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

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

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

NED.-PRAZ.: 7.30-12.00
Dobrodošli v 

trgovinah KGZ Litija!

TC SUPERMARKET Litija, PC Šmartno, Senožeti, Kresnice, Jevnica, Vače, Sava in Kostrevnica
»TOP PONUDBA ŽIVILSKIH TRGOVIN«

DASH 1,75 L
5,99 €

* cena velja ob paletnem odjemu, z upoštevano člansko boniteto

CVETAL 1 L
3,90 €

NUTELLA 1 Kg
5,59 €

ZEMLJA ZA SAJ.  45 L
3,29 €

BARCAFFE 400 g
3,99 €

ECO ORGANIK 10 kg
7,59 €

RIŽ ZA RIŽOTO 800 g
1,59 €

ZEMLJA N8  70 L
9,45 €

LENOR 930 ml
1,99 €

BIOKILL RAZPR.  500 ml
3,99 €

LOPATA PREKOPNA
9,99 €

VREČKA GARDENO
0,59 €

ČEBULČEK 500 g
0,99 €

VREČKA BIG PACK
1,29 €

OLJE OLMA 10 L
25.99 €

BALIRNA FOLIJA 750
78,65 €*

AKCIJSKE CENE
UMETNEGA GNOJILA

PESNI REZANCI
230 €/t bddv*

TESTEROL 4 L
7,99 €

KOPRENA 2,1 X 10 m
2,29 €

»TOP PONUDBA TEHNIČNIH TRGOVIN«

DOM TISJE

V okviru 9. prostovoljske akcije Dan za spremembe, ki jo organizira Slovenska fi
lantropija smo v soboto 7. aprila  na enoti Grajske Gospe Doma Tisje Šmatno pri 
Litiji,  otvorili Aktivno pot za stanovalce, svojce in prostovoljce. Rdeča nit akcije je 

»Povezujmo skupnost«. Aktivna pot je sestavljena iz  osem
najstih  različnih aktivnostih, na
menjena vadbi in druženju, pred
vsem pa krepitvi psihofizičnih 
spodobnosti. Pot se nadaljuje v  
zunanji park, kjer so aktivnosti 
prepoznavanja zelišč, bralni koti
ček in prostor za meditacijo. Pri 
projektu so poleg stanovalcev in 
strokovnih delavk doma  sode
lovali še: Vrtec Šmartno, enota 
Petelinčki,  s kreativno delavni
co izdelovanje zlatih ribic in Osnovna šola Šmartno, z zbiranjem knjig 
za bralni kotiček.

Utrinki iz dogodka Dan za spremembe dan za povezovanje: 

Dejavnost se vsakodnevno izvaja. Udeleženci Aktivne poti so navdušeni, ker je ponujena dodatna 
aktivnost, ki vedno popestri dan. Pridružite se!

Branka PIHLER, diplomirana fizioterapevtka, višja svetovalka,  
Renata OZIMEK, diplomirana delovna terapevtka, višja svetovalka


