
SLAVNOSTNI PREVZEM GASILSKEGA VOZILA  
Z DVIŽNO PLATFORMO

V petek, 15. junija so litijski gasilci skupaj z mnogimi gosti slavnost-no prevzeli 
novo vozilo, katerega so pričakovali vse od leta 2008, ko se je prvič porodila ideja  
o nakupu takšnega nadvse uporabnega vozila. Vozilo je blagoslovil vojaški vikar 

Jože Plut. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za obrambo g. Aleš Hojs.
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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.07.2012 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, 

C.D.K. 39, 1270 Litija.

Tokratna številka je predpočitniška, poro-
ča o zaključnih dejavnostih šol, uspešnih 
sezonah športnih klubov in počitniškem 
programu javnih zavodov in društev. Prvo 
poletno številko Občana je pospremilo tudi 
pravo poletno sonce, ki smo se ga gotovo 
razveselili tudi vsi, ki bomo na oddih morali 
še malo počakati.  Marko DJuKić

VABILO NA KONCERT

Festival Seviqc Brežice in Občina Litija vas v soboto 21.julija 2012 ob 20.30 uri 
vabita v cerkev sv. Nikolaja v Litiji na koncert stare glasbe, ki jo bo izvajala skupina 

Svetilen. Glasba skupine Svetilen je glasba menihov v njihovih celicah ter pravo-
slavnih vernikov, ki so slavili pravoslavne praznike.  Glasbeno skupino Svetilen so 
ustanovili leta 1989, zato da bi ohranili staro rusko tradicijo cerkvenega in posve-

tnega petja. Pesmi ponavadi izvajajo a capella, včasih pa jih spremljajo stara ruska 
glasbila (gusli, hurdi gurdi, duduk in hatamba), kar jim daje nenavaden zvok.                                  

PRiJAZNO VABLJENi , VSTOP JE PROST!

Vsem občankam in občanom 
čestitam ob 25. juniju -   
"Dnevu državnosti" in  

želim prijetno praznovanje.

Župan Občine Litija:
Franci ROKAVEC

PODPIS PISMA O NAMERI UREDITVE PROSTOROV 
MESTNEGA MUZEJA LITIJA

V soboto, 16. junija, smo bili v okviru pri-
reditev v počastitev občinskega praznika 
priča zgodovinskemu trenutku za mesto 
Litija. Župan občine Litija, Franci Roka-
vec, predsednik Mestne skupnosti Litija 
Gvido Kres in direktorica Javnega zavo-
da za kulturo Litija Helena Hauptman 
so podpisali pismo o nameri pri izvedbi 
projekta Mestni muzej Litija. Podpisniki 
pisma so se zavezali, da se v bližnji pri-
hodnosti v pritličju in kletni etaži stavbe 
nekdanje sodnije uredijo prostori za mu-

zejsko dejavnost. Ta dogodek je zelo pomemben korak naprej pri varovanja kulturne 
dediščine v naši občini in razvoju muzejske dejavnosti.

Ob 5. ObčINskeM PRAZNIku PODeLjeNA 
NAjVIšjA PRIZNANjA ObčINe LITIjA

Na slavnosti akademiji, ki je bila posvečena 5. občinskemu prazniku, je župan občine 
Litija Franci Rokavec podelil naziv Častni občan občine Litija, posmrtno, g. Francu 
Lesjaku, ki je svoje vizionarsko delo posvetil celotnemu razvoju Predilnice Litija ter 

ugledu občine Litija.
Priznanje Zlata Plake-
ta občine Litija za leto 
2012 je prejelo Kul-
turno  društvo  Pihal-
ni  orkester  Litija za 
dolgoletno ohranjanje 
in širjenje tradicije god-
beništva ter ohranjanje 
ljubiteljske kulture.
Priznanje župana ob-
čine Litija za leto 2012 
so prejeli: Nik Razbor-

šek, za odlične uspehe na področju tenisa in osvojeno srebrno ter bronasto medaljo 
na evropskem mladinskem prvenstvu; Nastja Kolar, za odlične uspehe na področju 
tenisa in osvojeno zlato medaljo na evropskem mladinskem prvenstvu; Džemo Ibiši, za  
30-letno aktivno trenersko delo v košarkarskem klubu Litija in strokovno vzgojo mla-
dih košarkarjev; Jožefa  Kežar, dr. med. spec. ginekologije 
in porodništva, za tridesetletno odlično strokovno delo gi-
nekologinje v Zdravstvenem domu Litija in za naziv Moja 
ginekologinja 2012; Andrej Namestnik, za 50 kratno daro-
vanje krvi in prostovoljno delo v območnem združenju RK; 
Nejc Grm, za odlične dosežke na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih v igranju harmonike, ter doseženo prvo mesto  
na nedavnem mednarodnem tekmovanju v Sydneyju v kate-
goriji solistov na harmoniki; Prostovoljno gasilsko društvo 
Polšnik ob 80 letnici delovanja društva; Ekipa prostovoljnih 
gasilcev PGD Litija, ki je vodila projekt nakupa novega vozila 
(Primož Kokovica, Blaž Kokovica, Matej Zupančič, Martin Pirc, 
Matevž Pestotnik, Lado Vaš, Janez Jurič, Marko Jan, Marko Zu-
pan, Marko Zgonc, Matej Žontar).

Slavnostni podpis pisma o nameri z leve: pred-
sednik MSL Gvido Kres, direktorica JZK Helena 
Hauptman, župan občine Litija Franci Rokavec.

VABILO
Društvo podeželskih žena 

in deklet Polšnik
vabi 

v soboto, 21. julija 
2012 ob 15. uri,

 na 
 12. KMEČKI DAN
»Čez dan smo lan trli in česali, 
zvečer pa za vole barantali.«

TIskOVNA kONFeReNcA Ob  
5. ObčINskeM PRAZNIku

Župan OBČINE  LITIJA, Franci Rokavec je ob 5. ob-
činskem prazniku povabil predstavnike medijev in 
jim predstavil aktivnosti, ki potekajo na različnih 
projektih, ki jih izvaja Občina Litija. Skupaj s pod-
župani in direktorico občinske uprave jim je pred-
stavil tudi načrte za prihodnje mesece. 
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REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE POLJANE 
GABRSKA GORA MORAVČE

OBNOVLJENO IGRIŠČE NA ULICI 25. MAJA

SREČANJE OBČINSKE UPRAVE LITIJE IN 
SEVNICE

Člani občinske uprave Sevnica, skupaj z županom Srečkom 
Ocvirkom so bili v četrtek, 31. maja na delovnem obisku na ob-
činski upravi Litija. Gostje so si ogledali staro mestno jedro Li-
tije, Gimnazijo Litija, JP KSP, Predilnico Litija ter gradnjo novega 
SVC. Srečanje so nadaljevali na Geoss - u, kjer so v pogovoru 
izmenjali izkušnje,dobre prakse in izpostavili problematiko na 
področju : sprejemanja OPN, organiziranja šolskih prevozov, go-
spodarske javne službe, delovanja krajevnih skupnosti, proble-
matiko javnih cest na zasebnih zemljiščih, ravnanja z odpadki, 
komunalnega prispevka ter s tem v zvezi pretekla vlaganja. Sre-
čanja sta se udeležila tudi direktorja obeh komunalnih podjetji 
tako iz Sevnice kot tudi iz Litije.
Namen takega srečanja je vzpostavljanje dobrega sodelovanja 
med občinama, ki jih povezuje reka Save, v bodoče pa tudi veri-
ga hidroelektraren na srednji in spodnji Savi.

POROčILO O sPRejeTIH skLePIH IN ODLOčITVAH 
na 13. redni seji Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 13.6.2012 ob 17.00 uri  

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Člani občinskega sveta so obravnavali 16 točk dnevnega reda med katerimi pov-
zemamo:
Odlok o občinskih cestah v občini Litija - drugo branje
Občinski svet je sprejel Odlok o občinskih cestah v Občini Litija, ki je usklajen z 
veljavno zakonodajo, predvsem novega Zakona o cestah.
Odlok določa: občinske ceste in postopek njihove kategorizacije, upravljanje in gradi-
tev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih, ureditev lokalnih go-
spodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest« in določitev njihovih izvajalcev, 
postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva, 
inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev odloka.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Litija – drugo 
branje
Poglavitnejše spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Litija 
so sledeče: občinski svetniki ne uporabljajo več gradiva za seje v papirni obliki tem-
več se jim ga posreduje elektronsko, ureja odločanje svetnika v primeru nasprotja 
interesov, prav tako ureja izločitev zaradi pristranosti in določa imenovanje podžu-
panov.
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, po-
stavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v občini Litija – prvo branje
Vzdrževanje javne razsvetljave je na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v 
občini Litija izbirna gospodarska služba, ki jo trenutno opravlja JP KSP Litija d.o.o.
Sprejem odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v občini Litija je posledica 
sprejemanja Odloka, ki ureja to javno službo. Bistvena finančna elementa podelitve 
koncesije sta: zagotoviti investicijska sredstva za vlaganje v prenovo javne razsve-
tljave s strani koncesionarja in s tem razbremenitev tekoče proračunske porabe 
ter izpolnitev program prenove JR v skladu z razpisnimi pogoji javnega razpisa za 
sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave 2011 
– 2013, izvajanje koncesije v prvih 6 letih po prenovi je z vidika proračuna nevtral-
no, dolgoročna posledica pa bo bistveno znižanje tekočih stroškov za izvajanje in 
upravljanje sistema javne razsvetljave v višini najmanj 35% iz naslova občinskega 
proračuna po izteku 6 letne koncesijske dobe. 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino, kulturo in šport Litija – prvo branje 
Občina Litija želi združiti Javni zavod za kulturo in Mladinski center v novi zavod, 
kateremu bi priključili še področje športa, ki zdaj nima svoje organizirane oblike. 
Glavni razlog za združitev obeh zavodov je večji kadrovski potencial skupnega zavo-
da, področje športa bo končno dobilo strokovno osebo, ki bo skrbela za izvedbo in 
koordinacijo športnih prireditev, povezovanje športnih društev in šol ter za uporabo 
javnih športnih objektov in športne infrastrukture. Večja skrb se bo namenila mu-
zejski dejavnosti, usklajenosti programov dejavnosti in večji komunikaciji med po-
dročji dejavnosti. Z enotnim zavodom bo tudi lažja in optimalnejša organizacija dela 
in razporejanje človeških virov, možna bo skupna računovodska in administrativna 
podpora, večja bo možnost pridobivanja sredstev iz razpisov. 
Odlok o turističnem vodenju na območju Srca Slovenije – prvo branje
S tem odlokom se na turističnem območju Srce Slovenije, ki v skladu s sprejeto 
Strategijo razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije, ki ob-
sega občine Dol pri Ljubljani, Domžale, ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trzin (v nadaljevanju 
turistično območje Srce Slovenije) določa program turističnega vodenja, pogoje za 
opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in vodenja registra turističnih vodnikov. 
Lokalno turistično vodniško službo na turističnem območju Srce Slovenije nadzira 
lastnik znamke Srce Slovenije, Center za razvoj Litija d.o.o.. Za turistično vodenje 
in izobraževanje vodnikov lastnik znamke pooblasti lokalni turistični organizaciji, Za-
vod za turizem in šport v občini Kamnik in Zadruga za razvoj podeželja, Jarina z.o.o., 
ki aktivnosti izvajata v sodelovanju z lastnikom znamke.
Soglasje k organizaciji in izvajanju predšolske vzgoje v občini Litija za šolsko 
leto 2012/2012
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Občinski svet Občine Litija soglaša, da javni vrtci v šolskem letu 2012/13 na 
območju občine Litija organizirajo delo in izvajajo programe predšolske vzgoje v 
naslednjem obsegu:
VRTEC VRSTA iN ŠTEViLO ODDELKOV
1. VRTEC LITIJA 32 oddelkov
Enota Medvedek
(v prostorih vrtca na Bevkovi 
ulici 1 in privat prostorih  
g. Majnardija) 

- 3 homogeni oddelki i. st. skupine 
- 2 kombinirana oddelka (2-4 leta ) 
- 4 homogeni oddelki ii. st. skupine (4-5 ali 5-6) 
- 1 heterogeni oddelek ii. st. skupine
- 1 razvojni oddelek 

Enota Najdihojca
(v prostorih vrtca na CKS 6 
in privat prostorih g. Janeza 
in ga. Nežke Pirc)

- 1 homogeni oddelek i. st. skupine 
- 2 heterogena oddelka i. st. skupine 
- 1 kombiniran oddelek
- 3 homogeni oddelki ii. st. skupine 
- 2 heterogena oddelka ii. st. skupine

Enota Jurček (Jevnica) - 2 homogena oddelka i. st. skupine 
- 2 heterogena oddelka ii. st. skupine 

Enota Kresnička (Kresnice) - 2 kombinirana oddelka 
Enota Kekec (Sava) - 1 kombiniran oddelek 

- 1 heterogeni oddelek ii. st. skupine 
Enota Taček (Hotič) - 2 kombinirana oddelka 
Enota Sonček (Vače) - 2 kombinirana oddelka 

2. Vrtec Čebelica Gabrovka 4 oddelki
Enota v Gabrovki
- v prostorih vrtca na 
naslovu Gabrovka 61
- v prostorih OŠ

1 kombiniran oddelek 
1 kombiniran oddelek

1 heterogen oddelek ii. st. skupine
Enota na Dolah 1 kombiniran oddelek

3. Vrtec Polhek Polšnik 2 oddelka
v prostorih POŠ Polšnik 1 heterogen oddelek i. st. skupine

1 heterogeni oddelek ii. st. 

2. Občinski svet Občine Litija soglaša, da se število otrok v oddelkih, ki izpolnju-
jejo prostorske normative, lahko poveča glede na zakonski normativ za največ dva 
otroka v vseh oddelkih vrtcev na območju Občine Litija. 
3.Občinski svet Občine Litija podaja soglasje Vrtcu Litija k zaposlitvi 97,31 delav-
cev, Vrtcu Čebelica Gabrovka k zaposlitvi 13,384 delavcev in Vrtcu Polhek Polšnik 
k zaposlitvi 5,702 delavcev za izvajanje obsega dejavnosti programov predšolske 
vzgoje iz sklepa 1. 
4. Občinski svet Občine Litija pooblašča župana občine Litija, da med šolskim letom 
2012/13 v imenu občine ustanoviteljice poda soglasje k začetku delovanja dodatnih 
oddelkov v okviru Vrtca Litija in Vrtca Čebelica Gabrovka Dole v primeru pridobitve 
ustreznega prostora ter posledično k povečanemu številu zaposlenih v novem od-
delku v skladu z zakonsko določenimi normativi.
5. Občinski svet Občine Litija soglaša, da vrtci poslovni čas določijo glede na potre-
be staršev, pri čemer morajo upoštevati, da se le-ta lahko začne oziroma konča:
-  v vrtcu ali enoti vrtca, ki ima do 2 oddelka otrok, ko so v oddelku najmanj 3 otroci,
-  v vrtcu ali enoti vrtca s 3 oddelki, ko je v oddelku najmanj 5 otrok ter
-  v vrtcu ali enoti vrtca s 4 ali več oddelki, ko je v oddelku najmanj 10 otrok.
6. Občinski svet Občine Litija določa, da vrtci v času šolskih počitnic poslujejo, 
v kolikor je izkazan interes staršev po vključitvi najmanj 5 otrok v vrtcih oziroma 
enotah vrtca, v katerih delujeta do dva oddelka oziroma za najmanj 10 otrok v vrtcih 
oziroma enotah vrtca s tremi ali več oddelki. 
7. Občinski svet Občine Litija soglaša, da se bo staršem iz proračuna Občine Litija v 
vrtcih na območju občine Litija v enakem deležu kot 9 urno varstvo (so)financiralo tudi 
stroške 10 urnega varstva otroka pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki 
je od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe pred-
šolske vzgoje več kot 9 oz. 10 ur, so starši sami dolžni pokriti stroške podaljšanega 
varstva. Enako velja za starše, če ne pridejo po svojega otroka do konca poslovnega 
časa vrtca. Ceno podaljšanega varstva otroka po končanem poslovnem času vrtca in 
ceno vključitve otroka v vrtec nad 9 oziroma 10 ur, določi svet zavoda vrtca. Vrtec je 
dolžan o ceni za podaljšano varstvo obvestiti starše pred začetkom šolskega leta. 
8. V primerih, ko za otroke, ki so že vključeni v vrtec, s strani Centra za socialno 
delo še ni izdana odločba o določitvi plačila vrtca, občina nima pravne podlage in ne 
prevzema obveznosti za doplačilo do polne cene programa. 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Litija in znižanju 
plačil staršev
Od 1.9.2012 dalje bodo cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na obmo-
čju Občine Litija znašale mesečno na otroka:

v Vrtcu Litija:
1. Dnevni program 
    - oddelek prvega starostnega obdobja 428,95 EuR
    - oddelek drugega starostnega obdobja 342,00 EuR
2. Posebni programi
    - razvojni oddelek 818,18 EuR
v Vrtcu Čebelica:

1. Dnevni program 
    - kombinirani oddelek 345,82 EuR

v Vrtcu Polhek Polšnik: 
1. Dnevni program 
    - oddelek prvega starostnega obdobja 441,49 EuR
    - oddelek drugega starostnega obdobja 365,35 EuR

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
-  Vrtec Litija 1,95 EuR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EuR, dopoldanske 

malice (sadne) 0,09 EuR, kosila 1,17 EuR in popoldanske malice 0,35 EuR). 
-  Vrtec Čebelica in Vrtec Polhek Polšnik 1,38 EuR (v tem znesku znaša vrednost 

zajtrka 0,33 EuR, dopoldanske malice (sadne) 0,16 EuR, kosila 0,61 EuR in popol-
danske malice 0,28 EuR).

Na podlagi sprejetih določil Občinskega sveta bo Občina Litija še naprej nudila 
staršem subvencijo za koriščenje rezervacije v primeru najmanj enomesečne od-
sotnosti zaradi bolezni med letom ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa 
od enega do največ dveh mesecev. Prispevek staršev v tem primeru znaša 50% od 
plačila, ki so ga dolžni plačati v skladu z izdano odločbo o višini znižanega plačila za 
programe predšolske vzgoje v vrtcu. 
Soglasje k znižanemu prostorskemu normativu v vrtcih 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
1. Občinski svet Občine Litija soglaša, da se programi predšolske vzgoje v Vrtcu 
Litija in Vrtcu Čebelica v Gabrovki izvajajo na manjši notranji igralni površini kot 
to predvideva 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca, vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do drugega 
leta starosti oziroma ne manjši od 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretje-
ga leta starosti oziroma ne manjši od 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta 
starosti do vstopa v šolo.
2. Občinski svet Občine Litija soglaša, da se v šolskem letu 2012/13 v skladu s 
potrebami po dodatnih prostorih za izvajanje predšolske vzgoje izvajajo naslednje 
aktivnosti:
- nadaljuje pridobivanje gradbenih dovoljenj za projekta »Večnamenski objekt za 
medgeneracijsko druženje v KS Gabrovka« in »izgradnja večnamenskega objekta za 
medgeneracijsko druženje na območju KS Dole pri Litiji«, s katerima bodo zagoto-
vljeni dodatni prostori za vrtec na območju KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji, 
- nadaljujejo se aktivnosti za projekt SVC Litija, kjer bo Občina Litija konec leta 2012 
pridobila prostore za tri nove oddelke vrtca.
Občina Litija bo potrebna sredstva za izvedbo teh investicij poskušala zagotoviti s 
sredstvi proračuna Občine Litija na področju Pu izobraževanje oziroma iz sredstev 
Evropskega sklada in proračuna RS.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva 
otrok v Občini Litija
Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev pravilnika so do subvencioniranja 
upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnju-
jejo vse naslednje pogoje:
- da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija, 
-  da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
- da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uve-
ljavlja subvencija,
- da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litije v re-
dnem razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje 
od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na 
območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnoko-
li drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
- da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta,
- da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati 
svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebi-
vališča staršev oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega 
prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.
Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o dejanskem varstvu 
otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko plačujejo »zasebno« varstvo (zasebni 
vzgojitelj, varuh predšolskih otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo prejeli 100 EuR 
mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustre-
zno pogodbo ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa 
bodo prejeli 50 EuR mesečne subvencije.
Na podlagi dopolnitve pravilnika pa subvencije ni več mogoče uveljavljati med šol-
skim letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne glede na to, če je otrok izpolnil predpisani 
starostni pogoj za sprejem v vrtec in če so starši od vrtca med šolskim letom dobili 
zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec. 
upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 2012/2013 uveljavljali 
z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni strani občine www.litija.si oziroma na Občini 
Litija, Oddelku za družbene dejavnosti. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo vrtca, s 
katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev 
oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, da 
imata starša status dijaka oziroma študenta. K vlogi pa bo potrebno predložiti tudi 
ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 2012/13 in sicer od na-
slednjega meseca dalje, ko bodo oddali popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za 
vse informacije v zvezi s subvencijo se upravičenci lahko obrnete na tel. 01/8963-
438 - Karmen Merela.
Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet občine Litija je sprejel predlog Razširitve letnega načrta razpolaganja 
in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. ukine se status javnega 
dobra na nepremičninah s parc. št. 1578/2 k.o. 1835 Hotič, s parc. št. 2067/5, k.o. 
1842 – Dole pri Litiji in s parc. št. 2250/13, k.o. 1832- Vače. 
Dopolnitev investicijskega programa za OŠ Litija
Občinski svet Občine Litija je sprejel dopolnitev investicijskega programa za projekt 
Osnovna šola Litija, štev. 032-3/201, z dne 30.03.2011, ki ga je izdelal FiMEX-N 
d.o.o., Ljubljana, s katerim se občina Litija zavezuje izvesti in financirati investicijo iz 
lastnih sredstev, kreditov in s sofinancerskem deležem države v višini 2.290.332,00 
EuR v letih od 2012 do 2016 in predlagal županu, da se v skladu s predvidenim 
financiranjem investicije za projekt OŠ Litija uskladijo viri financiranja v NRP. Gle-
de na spremembo višine dinamike sofinanciranja države je bilo potrebno izdelati 
ustrezno dopolnitev investicijskega program v delu, ki se nanaša na financiranje 
investicije, pri čemer občina Litija ne spreminja terminskega plana izvedbe del.. 
Sofinanciranje države, ki je predvideno v iP v obdobju 2012-2014 se bo podaljšalo 
do leta 2016, kar pomeni, da bo občina Litija morala premostiti manjkajoče vire 
financiranja v času izvedbe investicije s pomočjo lastnih sredstev.
Soglasje k poravnavi v pravdni zadevi tožeče stranke Občine Litija proti tože-
ni stranki Republiki Sloveniji (Ministrstva za okolje in prostor), zaradi plačila 
1.299.286,82 €
Člani občinskega sveta so soglašali s sklenitvijo poravnave v pravdni zadevi tožeče 
stranke občine Litija proti toženi stranki Republiki Sloveniji (Ministrstvo za okolje in 
prostor)zaradi plačila 1.299 286,82 EuR. S sklenitvijo pogodbe bo Republika Slo-
venija dolžna občini Litija plačati glavnico v višini 1.299.286,82 € v roku 30 dni po 
sklenitvi poravnave. V kolikor pravdna poravnava ne bo veljavna do 15.06.2012, 
teče pravdni postopek naprej v katerem Občina Litija zahteva od Republike Sloveni-
je poleg glavnice tudi zakonske zamudne obresti in stroške postopka.
Kadrovske zadeve
Občinski svet Občine Litija je sklenil, da podeli priznanje »Zlata plaketa Občine Liti-
ja« za leto 2012 kulturnemu društvu Pihalni orkester Litija.
Občinski svet Občine Litija je sklenil da, podeli priznanje »Častni občan Občine Litija 
za leto 2012«, posmrtno, Francu Lesjaku.
Občinski svet Občine Litija za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo 
Litija, imenuje Heleno Hauptman, stanujočo Grbinska 66a, Litija do vpisa novou-
stanovljenega Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija v sodni register 
oziroma najdlje za obdobje enega leta, pri čemer mandat vršilcu dolžnosti direktorja 
prične teči s 1. 9. 2012.
 Seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja svetnikov, ki pa jih 
tokrat ni bilo, celotno gradivo 13. seje, kakor tudi vsa gradiva za ostale seje občin-
skega sveta si lahko ogledate na spletni strani www. litija.si.

Zaradi prekomernih obremenitev lokalnih cest in javnih poti s 
težkimi tovornimi vozili, ki so potrebna za izgradnjo daljnovoda 
2 X 400 kV Beričevo – Krško, je občina Litija podpisala spora-
zum z Elektro-Slovenija d.o.o. o plačilu stroškov za rekonstruk-
cijo lokalnih cest in javnih poti za območje krajevne skupnosti 
Gabrovka. Občina Litija je že pristopila k sanaciji ceste Poljane 
– Gabrska gora – Moravče. izveden je bil izkop, nasutje z gra-
mozom in odvodnjavanje. Ko se bodo zaključila dela na daljno-
vodu, pa se bo cestišče tudi asfaltiralo. 

Obstoječo igrišče ulica 25. maja v Litiji je bilo v zelo slabem 
stanju, tako okoliški otroci niso imeli primernega prostora za 
igranje. Občina Litija je skupaj z MS Litija pristopila k ureditvi 
igrišča. Postavila so se igrala, ki jih je izdelalo podjetje Neros 
d.o.o., ureditev okolice pa je prevzelo JP KSP Litija.

Občina Litija je v soboto, 16.06.2012 pripravila kratko slove-
snost ob otvoritvi, na klateri so sodelovali otroci vrtca Medvedek 
in učenci osnovne šole Gradec, moderatorka je bila Aleksandra 
Mavretič. Vsem se v imenu vseh prisotnih iskreno zahvaljujemo 
za pester in živahen program.



ODGOVOR NA VPRAŠANJA 
CIVILNE INICIATIVE

V zvezi z odprtim pismom CI, naslovljenim na 
direktorja KSP Litija d.o.o. Vam posredujem 
sledeče:

Brezplačen prevzem embalaže s strani javnih podjetij opredeljuje 19. 
člen uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki določa da 
mora izvajalec javne službe oddati odpadno embalažo, ki je komunalni 
odpadek, družbi za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno in brez 
zahteve za plačilo zaradi njene morebitne vrednosti ……..
Kritje stroškov nabave zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov določa 
22. člen odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija, ur. 
list 2/02, ki določa, da prvo nabavo posode za odpadke zagotovi izva-
jalec in nabavo zaračuna povzročitelju. 
Delo javnega podjetja torej temelji na strokovnih podlagah, zapisanih 
v zakonodaji RS in lokalne skupnosti, kjer so vsebovani tudi evropski 
predpisi, tako da v bodoče Ci vabimo, da naslovi strokovna vprašanja 
direktno na podjetje, naše odgovore pa lahko preveri pri pristojnem mi-
nistrstvu. Torej  želimo komunicirati  neposredno  in  na  strokovno 
vsebinskem nivoju z namenom opominjanja kot izboljšanja naših 
storitev  in  napredka  dejavnosti,  nikakor  pa  ne  preko  lokalnega 
glasila. 
Tako se bomo izognili širjenju nepotrebnih dezinformacij v našem 
okolju, kar vse lahko prispeva tudi k pozitivnemu odnosu občanov do 
podjetja, ki želi z občani vzpostaviti dobro sodelovanje, tako v smislu 
ravnanja z okoljem kot tudi poravnavanju stroškov javnih služb s strani 
občanov. Drug drugemu moramo biti torej zgled v ravnanju z okoljem 
in poštenem pristopu k plačilu za koriščenje storitev. Na ta način bodo 
tekoče zagotovljena prepotrebna sredstva za izboljšanje storitev in 
uvedbo napredka na tej enoti naše dejavnosti. 
Na vprašanje, kdaj bomo plačevali nižje položnice za odpadke, pa je 
v tem trenutko težko odgovoriti. Zagotovo takrat, ko bomo spremenili 
potrošniške navade, ki smo se jih pustili vsiliti od trgovcev in bomo 
kupovali povratno embalažo in jo vračali, ko bomo vsi skupaj zmanjšali 
količino odpadkov in s tem število odvozov in ne nazadnje, ko bomo vsi 
redno poravnavali svoje obveznosti za opravljene storitve.

Direktor: Roman CiGLAR, dipl.inž.str. 

PASJI IZTREBKI, SPET IN SPET  
IN SPET…. 

Nič kolikokrat že viden prizor: kuža kaka, lastnik/
lastnica zavzeto gleda v nasprotno smer, ko kuža 
opravi svoje, pa odhitita s kraja dogodka. Tako ob-

našanje lahko pomeni le eno – lastnik/lastnica psa je neuvideven/a in 
neodgovoren/a. Ne smemo pa vseh lastnikov psov metati v isti koš. 
Mnogim je pobiranje iztrebkov nekaj povsem samoumevnega. Seveda 
pa vsi v mestu z obsojanjem gledamo prizore, kot je prej opisan.
Uvidevnost do drugih
Samoumevno nam je, da ne mečemo smeti kar po ulicah in zelenicah 
(oz. jih naj ne bi) in da ne lulamo in kakamo vsepovprek po vogalih in 
ulicah. Tako bi moralo biti tudi lastnikom psov samoumevno, da po-
čistijo, kar ''pridela'' njihov kuža. Natakniti vrečko na roko in pobrati 
iztrebek je mnogo lažje, kot s čevlja, avtomobilske sklopke, domačih 
tal ali česa podobnega obrisati posledice neprevidnega koraka.
Lastniki psov, ne silite sokrajanov, da hodijo po nečem, kar ste malo-
marno pustili na javni površini. To velja tako za pločnike, ceste, potke, 
kot tudi za cvetlične gredice in zelenice. Velja pa tudi za pašnike in trav-
nike, na katerih kosijo krmo za živino. Če je krma ''onesnažena'' z iz-
trebki, je živina v najboljšem primeru ne bo želela zaužiti, v najslabšem 
pa se od tega lahko celo zastrupi. Zato vas tudi na podeželju na nekate-
rih površinah ne bodo veseli, če boste v ključnem 
trenutku prizadevno zrli v napačno smer.
Ukrepi
Ci Litija je lani predlagala županu, KSP in MSL po-
stavitev košev za pasje iztrebke po mestu. Tako je 
KSP v preteklih tednih postavila nekaj košev na 
najbolj izpostavljena mesta v Litiji. MSL pa je dva 
koša že opremila z ljubkima tablama, ki bodo la-
stnike opozarjale na njihovo dolžnost. Predlogo za 
tablo je izdelovalcu tabel posredovala Ci Litija. 
Kazni
Občinski odloki določajo, da morajo lastniki počistiti za svojimi lju-
bljenčki in predvidevajo tudi kazni za neupoštevanje teh določil. Tudi 
Litija ni izjema. Odlok o javnem redu in miru občine Litija (ur.l.33/96) 
določa, da je prepovedano puščati iztrebke domačih živali, katere je 
lastnik dolžan tudi takoj odstraniti z javnih površin, za neupoštevanje 
pa je določena tudi denarna kazen. 
Lastniki domačih ljubljenčkov, zavedajmo se naših dolžnosti do njih in 
to ne samo tistih prijetnih, ampak tudi tistih manj prijetnih, a nujnih, 
kot je pobiranje iztrebkov! 
Litija naj s skupnimi močmi postane in ostane ljudem in domačim lju-
bljenčkom prijazno mesto!  CiViLNA iNiCiATiVA LiTiJA 
Več o našem delu si lahko preberite na spletni strani www.civilna-ini-
ciativa-litija.si.

RESOLUCIJI O NORMATIVNI DEJAVNOSTI  
SE TUDI V OBČINAh POSVEČA PREMALO 

POZORNOSTI 
V četrtek, 7. junija 2012, je v okviru Stičišča NVO osrednje Slo-
venije potekal posvet z nevladnimi organizacijami o sprejemu 
Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem obmo-
čju Srce Slovenije. Resolucija o normativni dejavnosti, ki naj 
bi pripomogla k pripravi boljših predpisov, je stopila v veljavo 
leta 2009. Ta predvideva vključevanje zainteresirane javnosti 
pri pripravi predpisov, vendar pa  temu v občinah posvečajo 
premalo pozornosti.
Tako smo na pobudo planinskih društev in v sodelovanju s Planin-
sko zvezo Slovenije organizirali posvet z nevladnimi organizacijami, 
ki delujejo na področju turizma v občinah Dol pri Ljubljani, Dom-
žale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin, glede predlogov 
dopolnitve odloka. Odlok so nekateri župani navedenih občin že 
predložili občinskim svetom v sprejemanje, ne da bi se predhodno 
posvetovali z zainteresirano javnostjo, kot to predvideva Resolucija 
o normativni dejavnosti. 
Glede na odziv društev, ki so se obrnila na Mrežo NVO osrednje 
Slovenije, da pomaga pri izpeljavi pobude za spremembo odloka, bi 
se tovrstnim zapletom lahko izognili z vključitvijo civilne javnosti, ki 
je najbolj aktivna ravno v okviru nevladnih organizacij prav na vseh 
področjih našega bivanja, ki bi svoje mnenje in pomisleke glede 
odloka izrazila že v času njegove priprave.
Da bi se kakovost priprave predpisov izboljšala, je državni zbor v 
resoluciji določil tudi minimalne standarde posvetovanj z javnostjo, 
med drugim tudi minimalen čas trajanja posvetovanja od 30 do 60 

dni. Ker pa takšni postop-
ki trajajo več časa, jih 
marsikateri pripravljavci 
predpisov raje presko-
čijo, čeprav bodo tako 
sprejeti predpisi in poli-
tike zagotovo na koncu 
bistveno bolj kakovostni 
in uravnoteženi s priča-
kovanji javnosti. Da se 
resolucija v veliki meri 
ne upošteva, prav gotovo 
pripomore tudi dejstvo, 

da v primeru njenih kršitev ne predvideva niti sankcij za kršitelje 
niti pravnega varstva za državljane.
Na CNVOS-u so v ta namen postavili števec kršitev resolucije, kjer 
od 1. 3. 2012 štejejo kršitve na nacionalni ravni. Danes je naštetih 
že 81 kršitev, ko so vlada in ministrstva prekršila Resolucijo o nor-
mativni dejavnosti. 

Klara KRŽiŠNiK, Društvo Geoss- Stičišče NVO osrednje Slovenije

STRATEGIJA RAZVOJA NEVLADNEGA  
SEKTORJA OSREDNJESLOVENSKE REGIJE

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo pripravili Stra-
tegijo  razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske  regije 
za obdobje 2014 - 2020. Namen izdelave strategije je obliko-
vati dokument, ki bo predstavil možen razvoj nevladnega sek-
torja v Osrednjeslovenski regiji in sprejeto strategijo umestiti 
v regionalni razvojni program.
Vabimo vas, da sodelujete v javni razpravi osnutka Strategije razvo-
ja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije za obdobje 2014 
- 2020. V osnutku so predstavljeni ključni strateški izzivi, ki izhajajo 
iz analize stanja sektorja v regiji in na osnovi delavnic ter posvetov 
s ključnimi akterji iz nevladnih organizacij, ki so potekale med okt-
obrom 2011 in majem 2012.
Do osnutka Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslo-
venske regije za obdobje 2014 - 2020 lahko dostopate na spletni 
strani www.srce-me-
povezuje.si, kjer je 
tudi objavljena ana-
liza stanja sektorja v 
regiji. 
Vaše predloge in pri-
pombe sprejemamo 
do vključno 22. ju-
nija 2012. Predloge 
in pripombe podajte 
tako, da navedete 
naslov po kazalu in 
njegov ožji del ter 
predlagano besedilo z utemeljitvijo oziroma s pripombami. Pošljite 
nam jih na e-naslov: info@srce-me-povezuje.si.

Klara KRŽiŠNiK, Društvo Geoss - Stičišče NVO osrednje Slovenije

POLICIJA OBVEŠČA
25.5.2012 so bili policisti obveščeni o goljufiji, storjeni preko svetovne-
ga spleta. Neznanec na spletnem portalu Facebook, ki se predstavlja 
kot ženska oseba, kontaktira praviloma z moškimi in jih nato nagovarja, 
da glasujejo zanjo s pomočjo mobilnega telefona. »Glasovanje« poteka 
tako, da oškodovanec v čimkrajšem času, ko mu storilec posreduje 
kodo ki se začne *108*???# (? pomeni določeno številko), le to vpiše v 
mobilni telefon. Ko oškodovanec v mobilni telefon vtipka kombinacijo 
številk in pritisne kliči, dobi povratno SMS sporočilo, k katerim je ob-
veščen, da je s pomočjo monete opravil nakup v določenem znesku in 
v določeni trgovini. Zneski pa se gibljejo od 40 do 50 evrov. Policisti 
PP Litija so v zadnjem času prejeli že več takšnih prijav, način storitve 
pa je isti. 
Vse občane ponovno opozarjamo, da vrednejše predmete (denar-
nice, torbice ipd.) iz svojih vozil poberejo in jih ne puščajo na vidnih  
mestih.
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Posvet z NVO na TIC Kamnik
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VRTNARskI kOTIček
Franc Grošelj

KOŠNJA IN NEGA OKRASNIh TRAT
Kdo si ne želi lepe zelenice pred hišo in kdo ni ponosen ob 
tem dosežku? To se lahko vprašamo, ne zavedajoč se, da 
to lahko zahteva dosti dela, vedenja in veselja.
Po opravljenih pomladanskih obnovitvenih delih na okra-
sni zelenici nastopi obdobje košenj okrasnih trat. Tudi na 
tem področju postoji niz pravil za katere je dobro, da jih 
poznamo.
Košnjo bi delili na: ročno košnjo s koso, motorno košnjo, 
rezanje, mulčenje.
To je košnja s staro dobro koso. Je tiha. Skoraj nezaznav-
na za sosede in okolico. Dober kosec in dobro nabrušena 
kosa omogočita lepo rez z nizkim travinjem. V sedanjem 
času je zelo primerna za prvo in drugo košnjo po sejanju 
trate. Pri tem načinu košnje namreč ne poškodujemo trate 
in njenega še nežnega koreninskega sistema. Koreninski 
sistem je praktično nedotaknjen. Kosimo lahko povsod, po 
ravnem in po strminah. Z nagibom kose reguliramo višino 
odkosa. Košnja zahteva določeno znanje, ki pa je ni vešč 
vsakdo. Z njo lahko kosimo tudi zelo visoke trave. Cena 
naprave znaša nekje med 20 in 30 EuR.
Ročni košnji podobna je košnja z motorno ali el. kosilnico 
na nitko oziroma noži. Je fizično lažja vendar košnja ni tako 
lepa. Trava je različnih višin. Nitka lahko poškoduje kore-
ninski sistem in je popolnoma neprimerna za mlado travo. 
Na motorno koso lahko montiramo posebne nože. S tem 
lahko kosimo tudi zelo visoke trave in tudi prisotne mlade 
poganjke grmičevja. Cena teh naprav je odvisna od moči 
in načina izvedbe od 80 EuR do 400 EuR.
Ročne  kosilnice  s  spiralastimi  noži: To so kosilnice z 
noži v obliki spiralastega valja. Košnja ni lepa in je tudi 
dokaj naporna. Noži se enkrat vrtijo v levo in enkrat v de-
sno. Premikanje pa dosežemo preko ročnega potiskanja 
naprave naprej in nazaj. Primerna je za zelo majhne povr-
šine nekaj m2. Prednost je le v tem, ker ne povzroča hrupa. 
Z njo lahko praktično dela vsak. Te kosilnice izginjajo iz 
uporabe.
Motorna košnja: V tem primeru delimo kosilnice na strižni 
princip in kosilnice na rotacijski princip. V prvem primeru 
se noži pomikajo vodoravno. Zobje usmerjajo trato, nož 
pa jo odreže. Ne omogoča sprotnega pobiranja pokošene 
trate.
Ta način je bil prvi, ki je nadomestil navadno ročno koso. 
V preteklosti so imele take kosilnice konjsko vprego. Pri 
nas še dolgo po drugi svetovni vojni. Seveda take kosilni-
ce niso bile primerne za male zelenice. Sedaj imamo take 
kosilnice na motorni pogon. Na trgu dobimo tudi male iz-
vedbe s širino reza od 60 do 90 cm. Večje kosilnice pa 
dosežejo širino tudi do 140 cm. Cenovni razred cca 500 
EuR. Pri večjih širinah košnje je tudi cena višja.
Ta način košnje je primeren za visoke in tudi mlade trate. 
Višina se lahko regulira. Dobro nabrušeni noži in urejen 
mehanizem ne poškoduje koreninskega sistema travinja. 

Žal košnja ni najbolj enakomerna, če hitrosti pomika ko-
silnice ne sinhroniziramo s hitrostjo nožev. V tem primeru 
kosilnica pušča šope trave za seboj. 
Motorne  kosilnice  na  rotacijski  princip: Te kosilnice 
imajo v ohišju ploščato lamelo, ki je rahlo nagnjena z re-
zino na robu. Ta nož kot ga ponavadi imenujemo, se vrti 
z veliko hitrostjo in tako odseka travo. Paziti moramo, da 
je nož vedno ustrezno oster. Pogosto se nož skrha zaradi 
kamenja v trati. Takrat rez postane slab. Trata pa je razce-
frana in zato po košnji bolj porjavi.
Teh kosilnic in izvedb je več vrst. Vsaka ima svojo pred-
nost. So največ v uporabi. Zato je prav, da si jih podrobne-
je ogledamo, da se bomo lažje odločali ob nabavi.
Te kosilnice najprej delimo po vrstah pogona.:
1. Ročne motorne kosilnice: Te ročno potiskamo pred se-
boj ali pa jo vlečemo. Širina reza od 30 cm do 54 cm. 
Višina reza od 3 cm do 8 cm. Odvisno od nastavitve višine. 
Primerne so za manjše okrasne zelenice do nekaj 100 m2. 
Kot dodatek imajo lahko pritrjen še snemljiv koš, ki odko-
šeno travo zbira. Tako odpade grabljenje trave. Torej z njim 
lahko prihranimo cca 40 % časa potrebnega za košnjo. Po-
tiskanje kosilnice predstavlja določen fizični napor, zlasti 
še, če zelenica ni ravna in ima jamice. Kolesa se lahko za-
tikajo. Cenovni razred: cca 300 do 500 EuR.
2. Motorne samohodne kosilnice: Že ime pove, da so samo-
hodne. Torej je motor uporabljen tudi za pogon kosilnice. 
imajo zelo podobno širino reza, kot kosilnice opisane v prej-
šnjem odstavku. Delo je zelo podobno kot z ročno motorno 
kosilnico, le s to razliko, da potiskanje ni potrebno, ker na-
pravo poganja motor. Delo je nekoliko nevarnejše in zahteva 
pazljivost pri vodenju, saj nam kosilnica lahko uide. Zahteva 
pa manj napora. Še vedno obstoja problem zatikanja koles 
na jamastem travinju. Cenovni razred cca 500 EuR.
3. Motorne rotacijske kosilnice na zračno blazino: Princip 
delovanja je podoben zgornjima vrstama kosilnic. Razliku-
je se le po načinu mobilnosti. Kosilnica nima koles. Košnjo 
in pomikanje nam omogoča zračna blazina, ki jo tvori nož 
za rezanje trave. Zelo zanimiva ideja ali ne. Košnja s tako 
kosilnico je zelo lahka in enostavna. Potiskanje naprej ali 
nazaj pa ne zahteva fizičnega napora. Pomika se praktično 
v vse smeri in tako ne pušča značilnih črt košene trate, 
tako, kot pri kolesnih kosilnicah. Ponudba teh kosilnic na 
našem trgu je slaba in se je potrebno prav potruditi, da jo 
najdemo. Je pa zelo primerna za starejše in nas upokojen-
ce. Cenovni razred: do cca 500 EuR.
4. Traktorske samohodne vrtne kosilnice: To so rotacijske 
kosilnice večjih širin noža do 90 cm. Na ohišju je pritrjen 
sedež in v zadnjem delu lahko tudi koš. Delujejo na enak 
način kot ročne motorne kosilnice, s to razliko, da delo ni 
utrudljivo saj se s kosilnico vozimo. Kosilnice so primer-
ne za večje površine zelenic z ravnim terenom. Za nas, ki 
imamo manjše zelenice skoraj ne pride v poštev. Spadajo 
v zgornji cenovni razred nad 1000 EuR.
Pri nakupu motorne kosilnice moramo poznati tudi teren 
katerega bomo kosili. Za zelenice večjih  strmin  in  na-
klonskimi koti več kot 300 ne moremo kositi z vsako 
motorno kosilnico. uporabnost v tem primeru pogojuje 
način mazanja motorja. Brez problema lahko po strminah 
kosimo s kosilnicami z dvotaktnimi motorji. To pa zato, ker 

imajo olje za mazanje dodano pogonski mešanici bencina 
(Od 2 do 4%). Žal so te kosilnice katerih pogonski motor-
ji so bili poceni, robustni, vzdržljivi, vzete iz proizvodnje. 
Nastaja namreč problem onesnaževanja okolja zaradi 
izpušnih plinov. Štiritaktni motorji, ki so sedaj v uporabi 
so dražji in cenejše izvedbe teh motorjev ne dovoljujejo 
košnjo po  strminah ker motorji niso mazani  in  lahko 
»zaribajo«. Obstojijo motorji z vgrajenim mazalnim sis-
temom. V tem primeru je košnja po strminah možna. iz-
vedba pa je dražja. Torej poznati moramo zahteve terena 
preden se odločimo za nakup. 
Motorne kosilnice imajo tudi to slabo lastnost, da povzro-
čajo močan hrup, ki lahko moti nas in tudi sosede. Včasih 
zlasti ob sobotah, smo lahko deležni pravega koncerta 
hrupa z visokimi decibeli. 
Temu se lahko izognemo z nabavo rotacijskih kosilnic na 
električni pogon. Te kosilnice delujejo na podoben način 
kot motorne, vendar povzročajo pol manjši hrup. Slaba 
stran je, da za seboj vlečemo električni kabel, ki ga lahko 
ob neprevidnem delu povozimo s kosilnico in poškoduje-
mo. Te poškodbe pa so zlasti v mokri trati in mokrem vre-
menu zelo nevarne. Zahtevajo popolno zbranost pri delu in 
košnjo v suhem vremenu. Širine reza teh kosilnic so manj-
še do cca 45 cm. Tak kosilnice so primernejše za manjše 
zelenice. So pa cca 30 do 40 % cenejše od motornih iz-
vedb. Pri uporabi teh kosilnic smo omejeni tudi na dolžini 
el. kabla, ki ga vlečemo za seboj. Te kosilnice so primerne 
tudi za košnjo po strminah zaradi lažje manipulacije.
Zgoraj omenjamo košnjo v suhem vremenu. Košnja v suhi 
trati in suhem vremenu je v bistvu pravilo. Če je trava mo-
kra se kosilnice mašijo. Trata ni lepo pokošena. Košnja ni 
lepa in zelenica tudi ne. Pogonski agregati pa radi ugašajo, 
ker jih trata preprosto zaduši.
Okoli okrasnih grmičev in dreves trato težko odstranimo s 
kosilnico. V tem primeru se poslužimo škarij za trato, ki jo 
preprosto odstrižemo. V skrajnem primeru pa tudi potrga-
mo ali porežemo z nožem, če s tem ne naredimo škode.
V največji rasti trate kosimo enkrat tedensko. Nekateri pri-
poročajo tudi večkrat vendar mislim da to ni potrebno.
Mulčenje okrasnih  trat: To je košnja dvakrat tedensko 
brez pobiranja pokošene trate. Delčki trate so zelo majhni, 
ostanejo v travinju kot gnojilo. Pogoj je, da trato enkrat 
letno obvezno zračimo. 
Mulčenje opravljamo s kosilnicami na stranski izmet. De-
lovanje teh kosilnic je enako kot pri zgoraj opisanih rota-
cijskih napravah s to razliko, da je izmetni kanal ob strani. 
Centrifugalna sila in izpuh rotorja kosilnice vrže odkošeno 
trato daleč po zraku in jo enakomerno porazdeli po trati.

DOGNOJEVANJE OKRASNIh TRAT
Zavedati se moramo, da s košnjo odnašamo iz zelenice 
tudi hrano. Največ pri tem odnesemo dušika in organskih 
snovi. Prav je, da to pokošeno travo zato uporabimo za za-
stirko in zeleno gnojenje. S tem ubijemo tri muhe na mah: 
Senčimo sadno drevje in grmičevje, omogočimo lažjo ko-
šnjo okoli dreves in grmičevja, preprečimo poškodovanje 
dreves in grmičevja, grmičevje in drevesa s tem pognojimo 
in drevesa zastiramo oziroma zaščitimo njihov koreninski 
sistem pred preveliko izsušitvijo v vročih poletnih dneh.

Dognojujemo z gnojili, posebej izdelanimi za prehrano 
okrasnih trat. Na razpolago imamo več vrst gnojil. Najbolj-
še je tisto v kombinaciji organsko mineralnega sestava. Je 
nekoliko boljše od organskega sestava ker vsebuje večjo 
količino hranil, ima pa tudi lastnost počasnega sprošča-
nja in delovanja na dolgi rok. To gnojilo ne zakisa zemlje, 
deluje učinkovito in hitro. Koreninski sistem se krepi, kar 
pride zelo prav v obdobju suš, saj močan koreninski sistem 
nedvomno lažje vsrka vsako kap vode za svoj razvoj, zaradi 
posebne sestave, ki jo druga gnojila nimajo pa dosežemo 
lepo zeleno barvo kljub manjši količini dušika. Seveda 
moramo pri nakupu paziti, saj nam nekateri proizvajalci 
in trgovci ponujajo vse, ali je to dobro za naše trave ali 
pa ne. V primeru, da nam ponudijo gnojilo z dolgotrajnim 
delovanjem bomo plačali več. Zanimivo je tudi propagira-
nje gnojila 365. To pomeni, da se sprošča 365 dni v letu, 
torej celo leto. Pa mi vemo, da trata raste le do prve slane, 
nato pa počiva. V tistem obdobju je pomembno da je trata 
močna in odporna na bolezni ter gnilobe, da se bo pomladi 
zopet zgostila. Torej prevelike količine dušika niso priporo-
čene. V izogib temu je bolje da uporabimo takšna gnojila 
ki delujejo do 3 mesece. Bolje je gnojiti večkrat po malem. 
Saj je tudi pri človeku tako prav. 
Pri izbiri gnojil je prav, da se natančno poučimo. Niti tisto, 
kar je hudo poceni ali pa hudo drago nam ne zagotavlja 
kvalitete. Preizkus nam je pri tem dal prav porazen re-
zultat.

Na koncu smo ugotovili, da je bilo še najboljše gnojilo ne-
kega domačega manjšega proizvajalca gnojil. Zanimivo.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

Najlažje in najugodneje rešite 
probleme na vrtu, 

sadovnjaku, vinogradu 
tako, da obiščete 

specializirano industrijsko 
prodajalno

tel.: 01/8980-181

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

ŠPORTNI POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE  
IN MLADINO

S počitniško rekreacijo bomo začeli 26. junija in bo potekala vse do 
konca avgusta. Tudi vadbe so brezplačne, plačljivi so le kopalni izleti.
26.6. - 31.8.12 PON TOR SRE ČET PET

900 - 1200 Tenis mladi  
do 15 let

Športni 
torek

Tenis mladi 
do 15 let

Bazen
cel dan

Tenis mladi 
do 15 let

1700 - 1900 Tenis mladi 
15 +

Tenis mladi 
15 +

Tenis mladi 
15 +

1800 - 2000 Košarka, 
nogomet Odbojka

Bone za tenis v Tenis parku AS dobite v MC Litija od 12.00 – 21.00. 
izposoja opreme za mlade do 15 let je brezplačna.
Odbojka bo potekala na igrišču pri Miletu, Kidričeva cesta 22, Litija: 
28.6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8. Nogomet in košarka (vsak torek) 
potekata na igrišču pri OŠ na Dobravi. 
28.8. bomo na prireditvi »Veter v laseh« izbrali Naj udeleženca športne-
ga programa. Nagrada je brezplačni kopalni izlet v Aqualuno 30.8.
Na kopanje bomo hodili v:
Aqualuno, Podčetrtek (28.6., 26.7., 30.8.) od 8.00 do 19.00. Cena do 
14 let je 20€, ostali 25€. Zbor in povratek MC Litija. izlete organiziramo 
v primeru 20-ih prijav.
Atlantis, Ljubljana (5.7., 12.7., 19.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8.). Cena do 
12 let je 12€, ostali 16€. Zbor (7.15) in povratek (15.50) železniška 
postaja Litija.
Cena izleta vključuje: prevoze, kopanje in animacijo. Prijave s plačili 
zbiramo do vsakega torka pred izletom od 12.00 do 21.00 v MC Litija.
Športni torki bodo potekali na igrišču na Rozmanovem trgu. Z anima-
torji boste igrali: nogomet, košarko, badminton, vlečenje vrvi, rolali, 
družabne športne igre… Več informacij na www.mc-litija.si.

DNEVNI CENTER
Vabljeni tudi v nov dnevni center MC Litija, v ukmarjevo vilo, na Pono-
viško cesto 12. Med počitnicami vas pričakujemo od 12.00 do 21.00 
od ponedeljka do petka. Ob računalnikih in družabnih igrah se lahko 
družite z ostalimi obiskovalci in prostovoljci MC Litija. izposojamo tudi 
nekaj športne opreme. Lahko si ogledate razstave v naši MC Galeriji 
(navedene v koledarju prireditev), mimogrede poslušate vaje glasbenih 
skupin v MC Klubu v kleti. Čaka vas tudi stojnica Vse zastonj – prinese-
te ali vzamete lahko rabljene obleke, obutev, igrače, knjige…
V dnevnem centru bodo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10.00 do 
12.00 potekale tudi dopoldanske delavnice za otroke. Ob ponedeljkih bo 
to izdelovanje Multi kulti spominkov, ob sredah Sladkosnede srede ob 
petkih pa Mini filmožer. Natančen program je objavljen v koledarju prire-
ditev in seveda na www.mc-litija.si. Preverite tudi FB profil MC Litija.

MC-JEV ROJSTNI DAN IN RAJ MLADOSTI
V soboto 26. maja smo na dvorišču pred ukmarjevo vilo praznovali že 6. 
rojstni dan Mladinskega centra Litija. Dvorišče smo v popoldanskih urah 
napolnili z otroškim in mladinskim programom, lov na zaklad je pope-
stril tudi dogajanje v parku na Stavbah. Na uNiKAtiji, prvi litijski tržnici 
unikatnih izdelkov, se nam je predstavilo kar nekaj ustvarjalcev, nabor 
izdelkov je bil širok in raznobarven, tako da je vsak lahko našel kaj zase. 
Seveda je bila prisotna tudi Stojnica vse zastonj. V večernih urah smo v 
MC galeriji otvorili razstavo skic in fotografij TATTOOji uroša uštarja. 
Osrednji dogodek, torej RAJ MLADOSTi, revija rock/jazz/metal skupin 

POČITNIŠKE ENOTEDENSKE  
DELAVNICE ZA MLADE 

Bodo potekale v prostorih Mladinskega centra Litija in bodo za vse 
udeležence brezplačne. 
BOBNARSKA DELAVNICA 2. do 7.7. od 17.00 - 20.00
Z mojstrom rokerskih bobnov Janom Merčonom boste spoznali osnov-
ne ritme in tehnike bobnanja. Za vse, ki se ne bojite ropotanja. 
BODYPAINTING 9. do 13.7. od 18.00 – 20.00
Ta zvrst ustvarjanja je vedno bolj popularna. Tudi v Litiji imamo mojstre 
in mojstrice poslikav telesa. in imeli jih bomo še več, saj nas bo Sara 
Jakopič naučila, kako se to dela!
GRAFITARSKA DELAVNICA 16. do 19.7. od 17.00 - 20.00
Domači KBLO8 nam bodo pokazali osnove grafitiranja, vsi skupaj bomo 
ob druženju in dobri glasbi pografitirali protipoplavni zid pred MC-jem 
in zopet ustvarjali eko grafite.
GLASBA POVEZUJE 23. do 28.7. od 17.00 - 20.00
Druženje mladih, spoznavanje inštrumentov, glasbenih stilov, impro-
vizacija... Za raziskovalce glasbe. Delavnico vodi Anže  Kristan-Kiki.  
Delavnico bomo zaključili 28.7. s koncertom ob 20.00 na dvorišču  
Mc-ja.
DELAVNICA OZVOČEVANJA 30.7. do 1.8. od 17.00 – 20.00 
Na delavnici osnov tonske tehnike v MC Klubu se boste z Robertom Ov-
nom naučili ozvočiti svoj glasbeni inštrument in ga postaviti v sozvočje 
z ostalimi za skupinski nastop ali vadbo.
IMPRO DELAVNICA 27. do 29.8. od 17.00 - 20.00
Delavnica improvizacijskega in uličnega gledališča z največjimi mojstri 
teh spretnosti v Sloveniji! Bo impro liga kmalu tudi v Litiji? Preveri na 
www.impro-liga.si.
Prijavite se na kontaktnih naslovih MC Litija (mc.litija@gmail.com, 01 
89 80 119, 051 443 410) najkasneje 3 dni pred začetkom. Več informa-
cij na www.mc-litija.si.

se je začela malce po osmi. Koncert je bil velik uspeh, kar je pokazala 
udeležba večjega števila obiskovalcev, kot smo jih bili vajeni v hladnej-
ših mesecih, ki so za nami. Koncert je spremljal glasbenik Jan Jarni, ki 
se je pogovoril z vsemi nastopajočimi in jim na podlagi nastopa podelil 
nekaj dobrih nasvetov in navodil kako naprej. Jan je Skupini Artenigma 
in Take's Time predlagal za nastop na Regijskem srečanju sorodnih 
skupin v Stični. Zahvaljujemo se organizatorju revije – JSKD, ter seveda 
nastopajočim Take's time, MC jazz orchestra, HiGH FiVE, Artengimi, 
Tomažu Fojkarju in Agitator.
Prav tako se zahvaljujemo prostovoljcem, brez katerih programa ne bi 
mogli izvesti, ter vsem obiskovalcem. Vabimo vas, da se udeležite tudi 
prihajajočih dogodkov! 

DAN ZNANJA IN ZABAVE
V teh uvodnih poletnih dneh smo študentje in dijaki 
obremenjeni z zadnjimi, zaključevalnimi fazami na-
šega študija. To pomeni, da se letošnje šolsko leto 
končuje, vsi pa bi ga seveda radi zaključili kar se da 
uspešno. Tudi Kliše-jevi aktivisti so pod pritiskom štu-

dija in drugih odogovornosti, zato je na mestu, da vsaj kakšen dan 
izkoristijo za zabavo, pa tudi dodatno izobraževanje. To so dosegli v 
soboto, 9. junija, v prostorih Kliše-ja, kjer so v dopoldanskem času 
potekale predstavitve in izobraževalne delavnice. Študentsko organizi-
ranje v Sloveniji ter predstavitev sistema dela 
na Kliše-ju v prihodnosti je predstavil sedanji 
predsednik kluba Aljaž Zupan, nato pa je de-
lavnice Moji cilji, Predstavitev mednarodnih in 
drugih projektov financiranih s strani razpisov, 
Delavnico z razpisi ter delavnico ustvarjanje 
letnega plana projektov vodila aktivistka Tina 
Trdin. Kljub deževnemu vremenu so aktivisti 
po delavnicah zasluženo odšli na prizorišče 
paintballa, kjer so se lahko spočili od napor-
nega tempa življenja, nato pa v večernih urah 
nadaljevali druženje v Kliše-ju ob prigrizkih in 
kozarcu rujnega. Dan znanja in zabave so akti-
visti ocenili za uspešnega v svojem namenu povezovanja med aktivisti 
in spoznavanja novih vidikov delovanja kluba – zato so se odločili, da 
bodo tovrstna druženja večkrat ponovili. 
Novost na Kliše-ju:
Rabiš novo kolo, opremo za kolo ali servis? Kliše svojim članom ponuja 
super ugodnosti v Lamu servisu in prodaji koles!
*10% popust na servis oz. na servisno uro 
*5% popust ob nakupu novega kolesa ali opreme 
Spletna stran: http://lamu.si/  Tjaša CVETKOViČ

TEŽAVE Z DROGO? NI ŠE PREPOZNO! Zavod Pelikan – Karitas, Litijska 
cesta 24 v Ljubljani, nudi pomoč odvisnikom in njihovim svojcem. Vsak 
tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.30 ure vabimo na skupino za svojce, 
ki je namenjan vsem, ki se osebno ali preko svojih bližnjih srečujete s 
problematiko zasvojenosti, tudi če situacija še ni zrela za odločitev za 
zdravljenje. Več informacij o naših programih zdravljenja v komunah po 
celi Sloveniji lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 20. ure na telefonski 
številki 051-339-725 ali elektronskem naslovu pelikan@karitas.si. Obi-
ščete lahko tudi spletno stran http://www.pelikan.karitas.si.
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ljudi naju tudi pokliče in izdelke jim pošljeva po pošti. V zadnjem času 
se najini izdelki prodajajo predvsem na Gorenjskem, kjer Škofjeloška 
kmetijska zadruga v svojih prodajalnah odpira vedno nove Domače ko-
tičke in tako kmetje lahko prodamo veliko svojih pridelkov. 

Na kakšen način se promovirate?
Najboljša reklama je tista, ko zadovoljen kupec pove svojemu prija-
telju. Na ta način pridobiva največ strank. Raje kot da bi dajala denar 
za reklame, vlagava v kvalitetne surovine npr. domače olivno olje za 
mazila, dišeče hladno stiskano kokosovo olje, ipd. Najina prodaja je 
pravzaprav promocija.

Od kdaj sodelujete z zadrugo Jarina in na kakšen način? Kakšne 
so vaše izkušnje? 
Z zadrugo Jarina sva stopila v kontakt že kmalu, ko sva se priselila. 
Predvsem nama veliko pomeni, da skupaj odidemo na sejem v Gornjo 
Radgono, kar je za naju lepa priložnost prodaje in promocije. Tudi dru-
gje sva že prodajala z njihovo pomočjo. Večkrat so tudi poskrbeli za 
promocijo najine kmetije in izdelkov, med drugim sva predstavljena v 

Pred nekaj leti sta v Konjšici kupila opuščeno kmetijo, zaorala dese-
tletja opuščene njive in pričela gojiti zelišča. Monika in Tomaž, ki sicer 
prihajata z Gorenjske, sta od nekdaj povezana z naravnim načinom ži-
vljenja. Monika je odraščala na gorski kmetiji in že kot otrok spoznavala 
različna zelišča, kasneje pa je obiskovala tečaje o nabiranju rastlin in 
kmalu pričela z uporabo zelišč. Sprva za domačo rabo in prijatelje, nato 
pa tudi za prodajo. 

Na Konjšici sta skupaj uresničila željo, da živita povezana z naravo in 
se s tem tudi preživljata. Danes pravita, da sta morala na začetku po-
gumno stopiti na pot in da vedno ni bilo najlažje, vendar so se sčasoma 
odpirale nove možnosti in vsako leto je postajalo lažje.

Danes zelišča gojita na hektaru veliki površini. Večino del opravljata 
skupaj. Tomaža čaka težje delo, Monika pa poskrbi za bolj zamudna 
opravila, kot je na primer pletje. Pri gojenju zelišč poudarjata naravno 
pridelavo in uporabljata le rastlinska gnojila oziroma zastirke, za zeli-
šča imata tudi permakulturne visoke gomile. 

Kakšna zelišča gojite? Po katerem ste najbolj znani?
Na kmetiji trenutno uspeva okrog 30 različnih zelišč – od met, melise, 
ožepka, ajbša, artičoke, ovsa, ajde, monarde, sivke, žajblja, kraškega 
šetraja itd. Tista zelišča, ki so v naravi zelo pogosta, pa tudi nabereva. 
Še največkrat se odpraviva na Gorenjsko, ki jo tudi najbolje poznava. 
Pripravljava različne čajne mešanice, številne tinkture in razna mazila. 
Ljudje veliko posegajo po različnih čajih, pa naj bodo to okusne meša-
nice kot so Dober dan že zjutraj, Mirno in lahko noč ali pa prečiščevalni 
čaj, čaji za želodec, sladkorno, sečne poti. Od tinktur so najbolj zanimi-
ve ameriški slamnik, ajda, artičoka in drobnocvetni vrbovec. Mazila pa 
izdelujeva na povsem naravnih osnovah brez kemičnih dodatkov. Naj-
bolj iskano je smolnato mazilo za sklepe, ki je že marsikomu pomagalo. 
Pa tudi z ognjičevim in kostanjevim mazilom so ljudje zelo zadovoljni.

Ali je možen obisk na vaši zeliščarski kmetiji? Ali nudite tudi ka-
kšno dodatno ponudbo? 
Na kmetiji zaenkrat nimava možnosti, da bi sprejemala ljudi na oglede. 
Naju pa večkrat povabijo v različne kraje po Sloveniji, kjer imava delav-
nice. Predvsem skupaj izdelujemo mazila, tinkture ali pa pripravljamo 
čajne mešanice, včasih pa gremo tudi skupaj na sprehod in tako ljudje 
spoznavajo zelišča v naravi.

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaša zelišča? 
Sprva sva veliko prodajala po tržnicah in raznih prireditvah. Potem smo 
naredili spletno trgovino www.zelisca-hanuman.si in s tem odprli 
novo prodajno pot, ki je vedno bolj zanimiva in uporabljena. Vse več 

MONIKA in TOMAŽ MULEJ,  
Zeliščarstvo Hanuman

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega pro-
jekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov na
men je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

njihovih letakih. Žal pa ne zmoreva vzgojiti in nabrati tolikšnih količin 
zelišč, da bi lahko z Jarinino pomočjo zalagali tudi kakšne šole in vrtce.

Vam kdo pomaga pri razvoju vaše dejavnosti?
V veliko pomoč so nama Domači kotički, saj se sedaj lahko res posve-
tiva vzgoji in nabiranju zelišč ter izdelovanju pripravkov, oni pa skrbijo 
za prodajo. Vsekakor nama je v veliko pomoč tudi tukajšnja zadruga 
Jarina, ki velikokrat na različne načine poskrbi za najino prodajo in pro-
mocijo. Tovrstne zadruge so kmetu lahko res v veliko pomoč.

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja? 
Zapuščena kmetija, ki bi se morda zarasla, sedaj znova živi. Ljudem 
tudi posredujeva tradicionalna znanja o zeliščih in zeliščnih pripravkih, 
da bi lažje živeli zdravo.

Kako vidite razvoj vašega zeliščarstva jutri?
V mislih imava še nekaj novih izdelkov, tudi prostor na kmetiji bi rada 
še bolje uporabila. Želiva si predvsem mirnega življenja v naravi.

Kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate v prostem času?
To pa je dobro vprašanje. Čeprav sva veliko v naravi, je tudi najin oddih 
vedno v naravi. Kadar rad opravljaš svoje delo, se delo in prosti čas 
kar prepletata. Ko se odpraviva na cvetoče neokrnjene travnike pod 
vznožjem gora in ob bistrih potokih, je to prijetno delo in hkrati čudovit 
počitek.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

V začetku junija je izšel tudi brezplačen zemljevid Srca Slovenije, na 
katerem so označena postajališča, obcestne oskrbne postaje in kampi, 
kulturne zanimivosti, gostinska, športna in druga turistična ponudba 
in kmetije odprtih vrat, vsebuje pa tudi podroben koledar dogodkov v 
območju za drugo polovico letošnjega leta. 

Srce Slovenije povezano s Turistico
Turistični steber znamke Srce Slovenije je pridobil pomembnega 
strokovnega partnerja za nadaljnji razvoj vsebin, projektov in ak-
tivnosti na področju turizma.
Center za razvoj Litija je 25. maja 2012 s Fakulteto za turistične študi-
je – Turistica podpisal dogovor o sodelovanju, ki bo usmerjeno pred-
vsem v razvoj turističnih vsebin na območju Srca Slovenije. Te obse-
gajo predvsem oblikovanje strokovnih mnenj, pripravo regionalnih in 
mednarodnih analiz, smernic za dvig kakovosti ponudbe ter promocijo 
območja kot turistične destinacije, pri tem pa bo Srce Slovenije po-
stalo »poligon« oziroma študijski center za testiranje novih pristopov v 
turizmu in prenos znanj ter inovacij v turistično gospodarstvo in širše 
družbeno okolje. Začrtane so bile tudi že aktivnosti sodelovanja za le-
tošnje leto, usmerjene zlasti na promocijo družinskega podjetništva v 
turizmu ter razvoj nekaterih turističnih točk v Srcu Slovenije. 
Fakulteta Turistica si prizadeva razviti program fukcionalnega usposa-
bljanja, ki bi bil namenjen prepoznavanju priložnosti za družinsko pod-
jetništvo v turizmu. V tem vidimo veliko priložnost na območju, saj se 
v Srcu Slovenije nahaja večje število manjših turističnih ponudnikov, ki 
bi lahko bolj celovito in uspešneje delovali z upoštevanjem priložnosti 
družinskega podjetništva. Poleg tega na podeželju zaznavamo tudi ne-
katere deležnike, ki imajo potencialno turistično infrastrukturo, vendar 
je zaradi pomanjkanja idej in znanja še neizkoriščena.
Za uspešno izvedbo sprejetih dogovorov vas Center za razvoj Litija 
vabi, da posredujete svoje predloge in želje, s pomočjo katerih bo nivo 
ustvarjalnega potenciala prostora in kakovost bivanja v Srcu Slovenije 
še višji in kakovostnejši.

Postajališča za avtodome tudi v litijski občini
Center za razvoj Litija je razvil nov turistični produkt za območje 
Srce Slovenije, in sicer avtodomarski turizem. V mrežo postaja-
lišč za avtodome so se vključili tudi ponudniki iz litijske in šmar-
ske občine: Domačija Paternoster, Tenis klub AS, Eko turistična 
kmetija Lavrič iz Vač in Gostilna in rekreacijski piknik prostor pri 
Rozi iz Jelše. 
Kmetije, gostilne in turistične točke, ki so vključene v mrežo novih po-
stajališč za avtodome je prvi junijski vikend obiskala karavana avto-
domov. udeleženci so od Višnje Gore do Šmartnega pri Litiji, Litije in 
središča Slovenije uživali v razgledih z vrhov gričkov, okušali domače 
pridelke, predvsem pa preživeli aktivni vikend na kolesih, konjih ter v 
krošnjah dreves pustolovskega parka. Sredi junija so se avtodomarji 
odpravili na karavano še pod obronke Kamniških Alp, kjer so poleg 
ogleda zanimivosti in zabavnih športnih aktivnosti deležni tudi blago-
dejnih učinkov energetskih točk in razvajanja v eko termah. 

NA ZALOGI TUDI: Opel Astra 1.4 16V Comfort, let nik 2001, cena 2.550,00 EUR; 
Opel Astra 1.4 16V N-Joy, letnik 2004, cena 3.990,00 EUR, Opel Astra 1.6 16v N joy, 
letnik 2006, cena 6.700,00 EUR; Opel GT 2.0 Turbo, let nik 2008, cena 19.500,00 EUR; 
Seat Cordoba Signo 1.4, let nik 1999, cena 1.160,00 EUR; Opel Insignia SportsTourer 
2.0 CDTI Cosmo EcoFlex, let nik 2011, cena 21.500,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Astra 1.6 16V Club
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 06/2012, 
prev. 198760 km, srebrna barva (kovin-
ska), bencinski, 1598 ccm, 74 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

2.200,00 EUR

Opel Meriva 1.7 CDTI Enjoy 
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 12/2012, 
prev. 120640 km, svetlo modra barva (ko-
vinska), diesel, 1686 ccm, 74 kW, ročni 
(5 pr.), TEmpOmAT, KLIMA   

4.990,00 EUR
Fiat Punto 1.2 Actual
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 04/2013, 
prev. 117218 km, modra barva (kovinska), 
bencinski, 1242 ccm, 44 kW, ročni (5 pr.), 
KLIMA 

2.990,00 EUR

Opel Astra Classic 1.4i GL  
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 06/2012, 
prev. 191400 km, srebrna barva (kovin-
ska), bencinski, 1389 ccm, 44 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA

1.200,00 EUR

Renault Clio 1.2 16V Storia Elan 
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 11/2012, 
prev. 72161 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski, 1149 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.), 
KLIMA

4.700,00 EUR
Volvo V50 Kinetic 1.6 D  
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 163090 km, temno modra barva (ko-
vinska), diesel, 1560 ccm, 80 kW, ročni (5 
pr.), KLIMA

6.850,00 EUR

Novo urejeno postajališče za avtodome na Domačiji Paternoster na Bregu.

center za razvoj Litija je v manj kot pol leta z aktivnim terenskim delom 
in v sodelovanju z nosilci slovenskega karavaninga, projekt speljal od 
ideje do konkretne realizacije na terenu in obiska prvih gostov. Po fran-
coskem vzoru so začeli tkati mrežo karavaningu prijaznih gostiteljev, ve-
činoma kmetij, kjer lahko (avtodomarski) gosti okušajo in kupujejo do-
mače izdelke ter prenočijo (in oskrbijo vozilo), med vandranjem pa si 
ogledajo lokalne zanimivosti in uživajo v naravi. Po pregledu lokacij vseh 
kandidatov so že v prvi fazi uspeli stkati mrežo preko deset obstoječih in 
novih postajališč za avtodome ter dveh kampov, za prihodnje leto pa jih 
načrtujejo vključiti še več. Razvoj avtodomarskega produkta sofinancira 
Evropska unija, izvaja se preko LAS Srce Slovenije, gre pa za prvi kon-
kreten regijski projekt karavaningu prijazne destinacije v Sloveniji.
Center za razvoj Litija je aktivno sodeloval z vpletenimi občinami, ki 
so zagotovile dovoljenja za obcestne usmerjevalne table do ponudni-
kov. Povsod z mednarodno prepoznavnimi označbami postajališč za 
avtodome, kar bo olajšalo raziskovanje tudi tujcem. Na vseh točkah 
je zagotovljen ustrezno urejen prostor za prenočevanje avtodomov, na 
večini lokacij pa tudi oskrba zanje. V naslednjem koraku bomo v mrežo 
postajališč za avtodome vključili še Oglarsko deželo, Veliko Presko 
in Spodnjo Slivno.

Dogovor sta na Veliki planini podpisali prodekanja Turistice, doc. dr. Alek
sandra Brezovec in direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek
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ZMAGA NEJCA GRMA V AVSTRALIJI!
Vsako leto na koncu šolskega leta poročamo o osvojenih lovori-
kah Nejca Grma. Tudi  letos se je pokazal svetu v svoji najboljši 
luči. Tokrat se je Nejc udeležil tekmovanja v Avstraliji – v Sydneyu 
in pred tem v Beltincih in obakrat ZMAGAL!
Nejc Grm iz Gabrovke, študent harmonike na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani pri prof. Primožu Parovelu, je na mednarodnem tekmovanju 
Australian international Accordion Championship and Festival 2012 

(AATA) v Sidneyu v najvišji kategoriji brez 
starostne omejitve osvojil 1.  mesto. 
Nejc je bil tudi prvi Slovenec na tem tek-
movanju, kjer je predstavljal tako sebe, 
pa tudi celotno Slovenijo na najvišjem 
možnem nivoju.
Naj omenimo, da je to največje tekmova-
nje v Oceaniji in ima že skoraj 20-letno 

tradicijo. Vsako leto se udeležejujo tekmovanja udeleženci iz celega 
sveta, predvsem pa iz Evrope, Azije in Oceanije.
Pred kakšnim mesecem se je udeležil tudi Mednarodnega tekmova-
nja harmonikarjev v Beltincih in tudi tam je v najvišji katogoriji, ravno 
tako brez starostne omejitve, posegel po samem vrhu in se tako veselil 
že svoje 4. zmage na tem tekmovanju. Na tekmovanju so sodelovali 
udeleženci iz italije, Hrvaške, Srbije, Nemčije, Bosne in Hercegovine, 
Poljske in ukrajine.
Tega tekmovanja se je udeležil tudi Nejčev učenec Gabrijel Voje na diato-
nični harmoniki, ki je v kategoriji C do 13 let osvojil Zlato priznanje in 3. 
mesto. Gabrijel je tekmoval tudi v kategoriji »zabavna glasba«, pod men-
torstvom Dušana Drobniča, in tam osvojil Srebrno priznanje in 3. mesto.
Pred odhodom na tekmovanje v Avstralijo je 19. maja s svojimi glasbe-
nimi prijatelji za vse obiskovalce polne dvorane osnovne šole v Gabrov-
ki pripravil koncert. Program je bil izbran tako, da je lahko užival vsak. 
Slišali smo klasično, zabavno, jazz ter narodnozabavno glasbo. Mnogi 
se s klasično glasbo ne srečujemo pogosto, vendar se nas je ta večer 
dotaknila. Razpoloženje v dvorani je bilo neponovljivo, doživljanje glas-
be ganljivo, vzhičeno in polno občudovanja talenta, sposobnosti ter 
predanosti, moči in energije, ki jo izžareva Nejčevo igranje na harmoni-
ko. Dogajanje je popestril govor njegovega profesorja harmonike, ki je 
Nejca označil za enega največjih asov slovenske umetnosti ter duhovit 
in zabaven povezovalni tekst Nejčevega brata Mateja, voditelja priredi-
tve. Prireditvi je sledilo prijetno druženje še pozno v noč.
Z obiskom koncerta smo vsi obiskovalci doživeli čudovit glasbeno dru-
žabni večer ter s prisotnostjo in prostovoljnimi prispevki podprli mo-
žnost in željo, da se je udeležil tekmovanja.
Nejc, čestitamo ti! Že pred samim tekmovanjem si nas prepričal, da 
imaš vse tisto, kar imajo najboljši, kar imajo le zmagovalci. Mnogim, 
ki te podpiramo in te imamo radi, si s svojim uspehom napolnil  srca z 
radostjo, ponosom,  srečo, veseljem in tudi s solzami v očeh.

Alenka MESOJEDEC
Nejc se v času, ko je nastal ta prispevek, pripravlja na vrnitev v Sloveni-
jo in v Gabrovko ter se vsem svojim podpornikom zahvaljuje za pomoč, 
spodbudo in za vse čestitke, ki jih prejema.

LOVSKA PODRUŽNICA LEBEŠKEGA GRADU
Grad Ljubek ali Lêbêk je danes samo razvalina, 
na kateri raste mah in sladka koreninica. Tako 
ime je dobil zaradi svoje ljubkosti v Valvasorjevih 

časih (sl.1). Z gradom 
pa je bil tesno povezan 
velik grunt – osamljena 
kmetija, katere lastnik 
je bil svobodnjak, kar 

še danes dokazuje obročast okrasek na stropu 
v hiši (sl.2). Ne dolgo tega je imela kmetija še 

voz lojtrnik, ki je 
imel v eni od lojter 
namesto običajne 
prečke - deščico 
z imeni kmetij in 
z oznakami za da-

jatve - desetino. Na starem kozolcu pa so bila 
shranjena vrata z gradu (sl.3). Na gruntu je vse 
polno izvirov čiste studenčnice. Vačani in Poto-

čani imajo tam betonske rezervoarje, da so 
preskrbljeni s pitno vodo. (Nekateri se tudi 
od daleč vozijo k enemu od izvirov sredi goz-
da, ker so prepričani –po pripovedovanju 
prednikov- v zdravilnost neokrnjene naravne 
vode.) Tu je en od izvirov Savskega potoka. 
Leži na južnem pobočju posavskih hribov in 
je najvišje ležeča kmetija v vasi Potok (pri Va-
čah). Njeno ime je ZAPECE, ker leži za pečino 
(peco), ki je že davno spremenjena v apno. 

Po ustnem izročilu je to lovska podružnica Lebeškega gradu. Zadnja 
lastnika sva jaz, Norček in moja Anka, ki sva se bila zaradi bolezni naj-
starejše hčere prisiljena preseliti v šolo na Vačah. Potem je kmetija 30 
let samevala, se zaraščala, podrl se je toplar, čebelnjak… 
Morda pa so končno – samotno kmetijo Zapece na sončni jasi sredi 
gozda obsijali žarki upanja. 
Pôd nad hlevom smo spremenili v jedilnico 
in v gledališče (sl.4). Vse smo pripravili za 
počitnice in zabavno šolanje o preživetju v 
naravi. Poleg tega pa se bomo zabavali ob 
pravljičnem gledališkem vodenju po zgodo-
vinskih Vačah, na GEOSSu in v okolici, ob 
naših živalih ali animacijskih predstavah, ki 
nas vedno začarajo. Večeri pa bodo mine-
vali pri ognju ob ubranem petju in veselih zvokih kitare. Neskončno se 
veselimo in kar razganja nas od pričakovanja in ljubezni. Pridružite se 
nam - pravočasno! 
Radi imamo življenje in kako zelo lepo nam je, ker smo živi! 
     Zvonček Norček in Družinsko gledališče Kolenc 
Več na - http://www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si/page/

OBISK IZ POBRATENEGA MESTA TELGATE  
PRI BERGAMU

Z občino Telgate smo pobrateni od leta 2005 po odločitvi obeh občin 
zaradi tega, ker rod Janeza Vajkarda Valvasorja izvira iz tega kraja.
Okoli leta 1500 je prišel v Koper, tedaj imenovan Gustianopoli, škof 
Defendente Vavassori iz Telgata. Njegov sorodnik, Janez Batista Vavas-
sori, se je petdeset let pozneje naselil v naše kraje, se poročil s hčerko 
Ljubljanskega župana Kisla in zaradi sorodstvenih zvez postal uspešen 
in izredno bogat trgovec. iz dveh zakonov ni imel potomca zato je tri 
mesece pred smrtjo dal zapisati oporoko v kateri je razdelil svoje gra-
dove in premoženje sorodnikom, po svoji sestri poročeni Moscon v Lju-
bljani oziroma njenim trem sinovom. Pokazal se je kot velik dobrotnik z 
ustanovitvijo »Valvasorjevega Špitala« v Laškem in Krškem, ki sta nato 
delovala še tristo let. Svojim podložnikom je odpustil dolgove in nekaj 
denarja namenil svoji sestri, ki je bila nuna. Velik del premoženja je na-
menil svojemu služabniku Hieronimu Vavassori s pogojem, da njegovi 
potomci ohranijo priimek Valvasor v naši deželi. Priimek Vavassori, ki 
se je ohranil v Telgatu v isti obliki do današnjih dni se je pri nas, zaradi 
nemškega jezika spremenil v Valvasor. Hieronim je bil stari oče Janeza 
Vajkarda Valvasorja.
S prijatelji iz Telgata imamo občasna srečanja in prvi dan v juniju 2012 
je prišla petorica z nekdanjim županom Lukom Feroldijem, ki ima z 
Milanom izlakarjem največje zasluge, da se je pobratenje zgodilo. V 
soboto so si ogledali Bled in grad, kjer so tisti dan potekale viteške 
igre. Za turistična vodiča sva bila z Matjažem Aškercem, s katerim sva v 
pogovoru zaznala današnji utrip njihovega kraja. Bili so navdušeni nad 
lepoto Bleda, čeprav so bili okoliški vrhovi gora po celonočnem dežju 
zaviti v meglo. Na parkirišču pred gradom so bile prikazane stare obrti 
keramike, obdelave lesa in kovine. Po vrnitvi je bilo srečanje z Milanom 
izlakarjem s katerim je bilo potrjeno sodelovanje, ki se je zaradi pred 
tremi leti izvoljenega župana stranke Severna Liga nekoliko prekinilo. 
Luka Feroldi, v tretje zaradi italijanskega zakona o volitvah županov, ni 
mogel kandidirati saj mora miniti en mandat presledka. Ob volitvah so 
tedaj mnogi glasovali tako, kot sedaj verjetno ne bi več, ker niso najbolj 
zadovoljni z županom, ker ni domačin bolj je usmerjen v svojo stranko, 
kot domače probleme in tudi mestne svetnike je pripeljal od drugod. 
Zaradi tega so nekoliko oddaljeni od domačinov in hodijo v ta kraj le 
v službo. Politika ima svoje zakonitosti toda prijateljske vezi z nami so 

ostale.
V času po pobratenju 
so naši osnovnošolci 
obiskali Telgate in oni 
so vrnili obisk. V okvi-
ru sodelovanja nas je 
obiskal pevski zbor 
in orkester iz Telgata 
in osnovnošolci so si 
izmenjali obisk. Naši 
tamburaši so imeli 
nepozaben nastop na 
glavnem trgu v Tel-
gatu, ki se je potem 
še nadaljeval pozno 
v noč v restavraciji. 
Ob priliki našega obi-

ska smo spoznali kako bogata je zgodovina mesta Bergamo, središče 
tedanje Beneške republike in sedaj najbolj industrijskega področja  
v Italiji.
V nedeljo so začeli dan z mašo ob deseti uri v Šmartnem. V veselje 
jim je bilo slišati otroški pevski zbor, ker tega v njihovi cerkvi nimajo. 
Potem je sledil obisk gradu, da smo jim lahko pokazali obe originalni 
Valvasorjevi knjigi, ki so bili kupljeni v času dveh let, ko jih ni bilo tu. 
Povedali smo jim kakšne načrte na gradu še imamo. Spomnimo se, 
da so bili prisotni ob predstavitvi Valvasorjevega originala PRiZORiŠČE 
ČLOVEŠKE SMRTi (Theatrum mortis humanae tripartitum). 
Čeprav so imeli željo čim prej v nedeljo odpotovati zaradi gostega pro-
meta v italiji ob koncu tedna, jih je zadržalo prijazno vabila na koncert 
pevskega zbora Zvon z gosti iz Solkana, ki so s planinsko pesmijo »La 
Montanara« pokazali, da med dobrimi ljudmi ni meja.
Ob poslovitvi je bila izražena želja po nadaljevanju sodelovanju, kdor-
koli bo v bodoče župan mesta Telgate.  Jože SiNiGOJ 

TRADICIONALNO SREČANJE ŽUPANOV  
NA VELIKI PRESKI

V petek, 15.6.2012 smo na tradicionalnem srečanju županov iz občin 
Litija, Zagorje in Radeče pregledali lanskoletne aktivnosti, ki so se od-
vijale v okviru projekta Od izvira do izliva reke Sopote.
V šestih krajevnih skupnostih: Polšnik, Dole pri Litiji, Podkum, Jagnje-
nica, Svibno in Radeče je v letu 2011 potekalo veliko število prireditev. 
Vsaka krajevna skupnost je organizirala vsaj eno.
Med najpomembnejšimi so gotovo srečanja otrok podružničnih osnov-
nih šol, ki naj bi v prihodnih letih začutili nove priložnosti v skupnem 
okolju, ki nas obdaja ob tej čudoviti reki.
Poleg filma o lanskoletnih prireditvah in spoznavanja Polšnika, kot pri-
mera dobre prakse na področju povezovanja različnih akterjev so organi-
zatorji: Zavod za gozdove Slovenije, Center za zunanjo ureditev, hiša idej 
in povezovanj iz Velike Preske in KTRC Radeče pripravili okroglo mizo na 

temo: Cestna infrastruk-
tura, pomemben pogoj za 
razvoj podeželja.
Župani so se zavezali, da 
bodo v prihodnih letih na 
tem področju strnili svoje 
moči in nastopili združeno 
pri dogovarjanju z državo.
cestna povezava Velika 
Preska-Radeče in pove-
zava s Podkumom si kot 
pomembna obvozna za-

savska povezava zasluži prioritetno obravnavo.
Po končanem uradnem delu je sledila otvoritev table pri izviru reke So-
pote, ki pove, da je v zgodovini ta reka poganjala kolesa 15 mlinov in 15 
žag in dajala kruh mnogim. Predsednik vaške skupnosti Velika Preska 
Jani Kotar je ob tej priliki na kratko predstavil vas in skupno izdelavo 
lesenega pločnika ter obeležja pri izviru reke Sopote.
Danes dolina Sopote, ta neokrnjeni slovenski biser služi kot domovanje 
povodnemu kosu in kaže nove poti vsem, ki živijo na enem ali drugem 
bregu. 
Vsakoletno srečanje bo tudi v prihodnih letih iskalo nove ideje in prilo-
žnosti za vse, ki tukaj živijo in nas obiščejo. Vsem udeležencem in doma-
čim gospodinjam se zahvaljujem za pomemben prispevek. Jože KOS

ZAKLJUČEK AKCIJE ZBIRANJA SREDSTEV ZA  
DEFIBRILATOR »MOJE SRCE POTREBUJE TVOJE 
– TVOJE SRCE POTREBUJE MOJE« IN 2. MAJSKO 
ŠPORTNO SREČANJE MED UČENCI MATIČNE IN 
PODRUŽNIČNE ŠOLE NA DOLAh PRI LITIJI

V petek, 18. 5. 2012, je 
bilo na Dolah pri Litiji ve-
selo. 
Zbralo se je veliko mla-
dih pevcev, športnikov, 
staršev, učiteljev, kraja-

nov, predstavnikov društev in lokalne skupnosti. Slovesno smo predali 
defibrilatorja namenu in se zahvalili vsem sodelujočim. V akciji, ki je 
združila veliko ljudi in je trajala komaj 4 mesece, smo zbrali dovolj sred-
stev, da smo kupili dva defibrilatorja, dve 
ogrevani omarici za defibrilatorja in dve 
videokameri. Sredstva za nakup defibrila-
torja smo zbrali z zbiranjem starega papirja 
in plastičnih zamaškov, s prostovoljnimi 
prispevki na kulturnih prireditvah v Gabrov-
ki in na Dolah ter s prispevki krajevnih dru-
štev, krajevnih skupnosti ter donacijami podjetij. V tem času smo ob 
pomoči krajanov – zdravstvenih delavcev – in prostovoljcev Območne-
ga združenja Rdečega križa Litija organizirali dve uspešni usposabljanji 
o temeljnem postopku oživljanja in uporabi defibrilatorja za krajane KS 

Gabrovka in KS Dole pri Litiji. 
Vsem sodelujočim sta se za-
hvalila ravnatelj šole, g. igor 
Hostnik ter podžupan občine 
Litija g. Gregor Zavrl.
Po kratki kulturni prireditvi in 

predaji defibrilatorja, ki je prosto dostopen pri OŠ Gabrovka in POŠ 
Dole pri Litiji, smo se družili na 2. majskem športnem srečanju učencev 
OŠ Gabrovka-Dole. učenci so odigrali košarkarsko tekmo, dve nogo-
metni tekmi, se razgibali ob aerobiki in odigrali finalne dvoboje v nami-
znem tenisu. ustvarjalno navdihnjeni so lahko izdelali unikaten nakit.
Simona Smole, dipl. med. sestra in glavna sestra ZD Litija, je obiskoval-
cem demonstrirala temeljni postopek oživljanja in uporabo defibrilator-
ja ter vodila usposabljanje zainteresiranih obiskovalcev.
Zadovoljni smo odhajali z Dol, kjer smo bili ponovno navdušeni nad 
urejenostjo travnatega nogometnega igrišča, za katerega skrbijo člani 
ŠD Dole pri Litiji, in ostalih športnih površin pri Podružnični šoli Dole pri 
Litiji, ki ponujajo veliko možnosti za zdravo preživljanje prostega časa.

Na koncertu pevskega društva Zvon na 
gradu Bogenšperk v nedeljo 3. junija 2012.  
Župan Milan Izlakar in prijatelji iz Telgata.

Zaščitnik lovcev, 
Sv. Hubert je vča-
sih stal v gradu Po-
noviče. Danes krasi 
atrij gradu Bistra.
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gospa Barbara Miklič Türk. Razstavo je 
obiskala 6. junija in bila nad razstavlje-
nimi vajenicami zelo prevzeta. 
Vajenice, ki jih je v času svojega petle-
tnega izobraževanja na veziljskem od-
delku Šole za umetno obrt v Ljubljani, 
kjer je diplomirala leta 1957, ustvar-
jala gospa Majda Knific, so pričarale 

pridih odličnosti vezeninske ustvarjalnosti. Žal je bil oddelek veziljstva 
po letu 1960 ukinjen, s tem pa se je prekinilo učenje vezenja in ročnih 
del v programih osnovnih in srednjih šol. 
Gospa Miklič Türk si je razstavo ogledala 
z velikim zanimanjem, saj zelo ceni drob-
ne vezenine in odlično pozna vrsto tehnik 
vezenja; v izdelovanju vidi promocijo naše 
kulture in vrednot. Zanimale so jo tudi 

razmere v obeh 
občinah, kako živijo 
ljudje, kako je z gospodarstvom. Njen obisk je 
potekal v ožjem krogu, med drugim so jo poz-
dravile direktorica občinske uprave Šmartno pri 
Litiji, mag. Karmen Sadar, direktorica Predilnice 
Litija, Vida Vukovič, direktorica Knjižnice Litija, 
Andreja Štuhec in avtorica razstave, Magda Bre-
znikar. Gostjo je pozdravila tudi avtorica vezenin, 
diplomantka Majda Knific. S svojo prisotnostjo 
je nedvomno izkazala veliko čast ustvarjalnemu 

središču Breznikar, direktorici Magdi Breznikar, ki si prizadeva iz poza-
be iztrgati dogodke in ljudi, ki so pomemben del slovenske zgodovine. 
(foto: Sonja PERME)  Andreja ŠTuHEC

POLETNI DELOVNI ČAS
V mesecu juliju in avgustu bosta knjižnici odprti po poletnem urniku.
Knjižnica Litija bo odprta:  
• Ponedeljek, četrtek od 12.00 do 19.00 ure. 
• Torek, sreda, petek od 8.00 do 14.30 ure.
Knjižnica Šmartno pri Litiji bo julija in avgusta odprta: 
• Ponedeljek, četrtek od 12.00 do 19.00 ure.
• Torek, sreda, petek od 8.00 do 14.30 ure.
Knjižnica v Gabrovki bo v poletnem času odprta ob četrtkih, od 16. do 
17. ure, razen 19. 7. 
Knjižnica na Dolah bo odprta ob sobotah od 10. do 11. 30, avgusta bo 
zaprta. 
Knjižnica Vače bo v juliju odprta ob sredah, od 11. do 15. ure. V av-
gustu bo zaprta. Prijetne počitnice vam želimo in mnogo dobrih zgodb, 
doživetih in prebranih!

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija

www.jzk.si

PRIBLIŽEVANJA Z 
ZMAGOM SAGADINOM

Gost majskih Približevanj v Kulturnem centru Litija 
je bil Zmago Sagadin. Svojo trenersko kariero je 
začel zaradi treh zaporednih poškodb kolena, ko 
so mu ortopedi pri 22. letih odsvetovali aktivno 

igranje. Pot ga je vodila v različne 
klube in večkrat je bil izbran za 
slovenskega trenerja leta. Prvi je 
bil, ki je v klubsko politiko uvedel 
odškodnine za igralce, ko so zapu-
stili klub. Zelo ga je prizadelo, ko 
mu je kot trenerju KK Libela Ce-
lje, Olimpija pobrala vse uspešne 
in nadarjene igralce. Ko je začel z 
delom pri KK Olimpija, je uvedel 
red in disciplino. Bdel je nad mladimi igralci, predvsem tujci, ki so prišli 
v klub. Za njih je organiziral tečaj slovenščine, priskrbel nutricionista, 
športnega psihologa, se povezal s Fakulteto za šport. imel je štab ljudi, 
ki so skrbeli za športno in osebnostno rast igralcev. V letih uspehov 

jugoslovanske košarke so ga v tujini spra-
ševali, kak je jugoslovanski princip uspeha. 
Povedal jim je, da je fante že pri 17., 18. letih 
pošiljal v pomembne tekme, v reprezentan-
co, medtem ko so v tujini čakali na starost 22 
let ali več. Na pogovornem večeru je izrazil 
skrb zaradi vse manjšega zanimanja mladih 

za šport, tudi košarko. Motijo ga prazna igrišča, tak problem poznajo 
tudi v tujini. Velemesta kot Milano ne morejo zbrati fantov za mladin-
sko reprezentanco, zato novačijo tujce iz Afrike in drugod. Skrbi ga za 
prihodnost športa, saj mu je posvetil celo življenje, na stolu trenerja 
je že 35 let. Njegov moto, ki ga je vcepil svojim igralcem je: Lahko je 
še boljše! 
Mnogim košarkarjem je prav Zmago Sagadin privzgojil delovne navade, 
to je na srečanju povedal tudi dolgoletni košarkar, Litijan Dušan Haupt-
man. Sagadin je letos selektor reprezentance mlajših članov do 20. let, 
evropsko prvenstvo bo med 12. in 22. julijem potekalo v Sloveniji. 
Z gostom se je na zadnjih pomladnih Približevanjih iskrivo pogovarjal 
Vladimir Jakopič, ki je tako sklenil niz pogovornih srečanj z znanimi in 
zanimivimi Slovenci in Slovenkami, ki privabljajo heterogeno občinstvo, 
ki si želi drugačnih srečevanj in tudi doživetij z izbranimi gosti. 

(foto: Luka HAuPTMAN)

POLETAVCI
Po lanskoletnem odličnem odzivu otrok na nov bralni projekt Poletavci 
– poletni bralci, so se v Mestni knjižnici Ljubljana opogumili in k pro-
jektu povabili še pet knjižnic regije, poleg Knjižnice Vrhnika, Knjižnice 
Logatec, Knjižnice Medvode, Knjižnice Domžale tudi Knjižnico Litija, z 
namenom, da se branje čim bolj širi med otroki v Sloveniji.
Projekt Poletavci – poletni bralci je namenjen otrokom od 7. do 12. leta 
in spodbuja polurno branje na dan med poletnimi šolskimi počitnicami, 
bralna izbira pa je na strani otrok, saj lahko berejo karkoli. Pomembno 
je, da ob tem pridobivajo bralne navade, da tudi ne-ljubitelji knjig spo-
znajo, da je branje lahko zabavna in prijetna izkušnja. 
Projekt uradno poteka od 11. junija do 14. septembra 2012. Projekt 
se zaključi z zaključno prireditvijo v zadnjem tednu septembra. Glavna 
nagrada so letos otroški rolerji, ki jih bomo izžrebali na prireditvi v 
septembru, vsak poletni bralec, poletavec, pa bo za spomin prejel tudi 
majico. Zgibanke so na voljo v Knjižnici Litija, pa tudi na spletni strani 
www.knjiznica-litija.si. 

BRALNA ZNAČKA ZA ŠOLSKO LETO 2011/12
Letos smo se v Knjižnici Litija odločili, da pridne bralce nagradimo z 
majčko. ilustrator Gabrijel Vrhovec nam je narisal nekaj motivov, ki na 
hudomušen način promovirajo branje in obveščajo, kako pomembno 
je druženje s knjigo, v kateremkoli obdobju življenja. Z majicami bomo 
v tem tednu tako nagradili 1619 otrok, v obeh občinah: 416 je bilo ci-
cibralcev, 1203 so bili osnovnošolci. Ob tem bi se zahvalili vsem vzgo-
jiteljicam in mentoricam bralne značke za pomoč pri sodelovanju, tudi 
pri sporočanju seznamov velikosti majic. Koordinatorka v dogovarjanju 
s šolami in vrtci je bila višja knjižničarka, Tatjana Renčelj. Brez pomoči 
sponzorjev nam ta projekt ne bi uspel, zato se zahvaljujemo sponzor-
jem. Branje kot vrlino in vrednoto so podprli: NLB d.d., Marjan Jereb 
s.p., Ostrešje d.o.o., Predilnica Litija d.d., Joško Rozina s.p., KGL d.o.o., 
Betax d.o.o. in OŠ Šmartno pri Litiji. 
Pridnim bralcem čestitke, vsem sodelujočim pa hvala za sodelovanje. V 
jeseni pa nova bralna sezona, vabljeni k sodelovanju!

Aleksandra MAVRETiČ

BARBARA MIKLIČ TüRK NA RAZSTAVI VEZENIN  
V ŠMARTNEM

Povabilu na ogled zbirke vajenic za vezenje, kvačkanje, pletenje in 
mreženje, ki jih je v šmarski knjižnici na ogled postavilo ustvarjalno 
središče Breznikar, se je odzvala tudi soproga predsednika republike, 

Ena od skrivnosti življenja, 
zaradi katere je vredno živeti, je ta, da imaš cilj, 
ki je vreden truda, in da ga vztrajno uresničuješ.

Herbert Casson (1869-1951)

Kratek dopust je pred nami, poletno razvajanje in 
zaslužen počitek. Ampak naše misli so že usmer-
jene v prihodnje mesece in programi v pripravi. 
Nekaj zanimivih informacij vam posredujemo 

že tokrat, vendar več v naslednji številki. ugotavljamo, da smo svoje 
delo v tej sezoni dobro opravili, kar dokazuje ponovno povečano števi-
lo obiskovalcev na naših prireditvah. Naši načrti za prihodnjo sezono 
segajo še višje. Trdno stojimo za svojimi načeli in stremimo k temu, 
da kultura v Litiji pridobiva na kvaliteti, da se delo in sodelovanje med 
kulturnimi ustvarjalci nadgrajuje in se trudimo, da bodo ljudje začutili, 
koliko odličnih ljubiteljev in ustvarjalcev umetnosti živi med nami. Ven-
dar najpomembneje pri tem pa je, da se naučimo spoštovati osnovne 
vrednote, v katere verjamemo, da so pomembne za rast vsakega po-
sameznika. 
Želimo si biti drugačni, želimo biti boljši, želimo preseči povprečnost!
Tudi v poletnih mesecih ne bo vladalo popolno zatišje, zato vas že se-
daj vabimo na:

SEVIQC BREŽICE, festival stare glasbe
21. julij 2012, 20.30, cerkev Sv. Nikolaja v Litiji

SVETILEN – ZVOK STARE RUSIJE
Ljudska vokalna skupina Svetilen je bila ustanovljena leta 1989 z na-
menom ohranjati in širiti staro rusko glasbeno tradicijo. izvajajo tako 
sakralno kot ljudsko glasbo slovanskega vzhoda in se s svojim značil-
nim odprtim, etničnim zvokom skušajo približati prastaremu ruskemu 
stilu. Občasno uporabijo tipične stare ruske inštrumente. izdali so že 6 
CD-jev in sodelovali na številnih mednarodnih zborovskih festivalih in 
tekmovanjih, koncertirajo pa letno po vsej Evropi.

FESTIVAL SLOVO POLETJU 2012
29. – 31. avgust, ob 20h, ploščad pred Športno dvorano

Program 2012: 
Rock večer s skupino Bohem in Žensko vokalno skupino Lipa, Nuša 
Derenda in Pihalni orkester Litija, Davor Radolfi, skupina Ritmo Loco, 
Moška vokalna skupina Lipa Litija in Tamburaški orkester Šmartno, ki 
bodo festival zaključili z dalmatinskimi pesmimi! 

GLEDALIŠKI ABONMA 2012/2013
Naši abonenti najbrž že nestrpno čakajo program za naslednjo sezo-
no. Verjamemo, da vam bo všeč, saj smo tokrat izbrali res prvovrstne 
gledališke predstave:
• Prešernovo gledališče Kranj: Limonada Slovenica
• City teater: Star fotr          • Špas teater: 39 stopnic
• SLG Celje: Sleparja v krilu   • SNG Nova Gorica: Sljehrnik

MUZEJSKI KOTIČEK
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2012

V soboto, 16. Junija, je po vsej Sloveniji že desetič potekala Poletna 
muzejska noč. V ta vseslovenski projekt se je letos vključilo 39 mest, 
79 razstavišč ter več kot 200 dogodkov. Evalvacije potrjujejo, da večer-
ni obiski kulturnih ustanov privlačijo ljudi vseh generacij, med vsebina-
mi pa najbolj pritegnejo zanimive razstave in zbirke. Poletna muzejska 
noč tako postaja platforma, ki v skupno sodelovanje uspešno povezuje 
javne kulturne ustanove in druge organizacije, ki čutijo odgovornost do 
pomena predstavljanja kulturne dediščine javnosti, pri tem pa izkazu-
jejo odprt in prijazen, obiskovalcu naklonjen odnos.
Letošnja Poletna muzejska noč je sovpadala z občinskim praznikom, 
zato smo pripravili še posebej pester program, ki se je zaključil s slav-
nostno akademijo in podelitvijo občinskih priznanj. Ocenjujemo, da je 
našo ustanovo ta večer obiskalo cca. 250 obiskovalcev, česar smo bili 
izredno veseli, predvsem pa dejstva, da se odnos do dediščine in zani-
manje zanjo med občani povečuje. Trdo in naporno delo očitno počasi 
kali in zori…..

PISMO O NAMERI PRI IZVEDBI PROJEKTA  
»MESTNI MUZEJ LITIJA«

V soboto, 16. junija, se je v okviru prireditev v počastitev občinskega 
praznika zgodilo tudi nekaj, čemur bi lahko rekli zgodovinski trenutek 
za Litijo. Župan občine Litija, Franci Rokavec, predsednik Mestne sku-
pnosti Litija, Gvido Kres in direktorica Javnega zavoda za kulturo Litija, 
Helena Hauptman, so podpisali pismo o nameri pri izvedbi projekta 
Mestni muzej Litija. Glede na vsebino pisma so se podpisniki zavezali, 
da se v bližnji prihodnosti v pritličju in kletni etaži stavbe nekdanje so-
dnije uredijo prostori za muzejsko dejavnost. To pomeni, da bi Mestni 
muzej Litija pridobil primerne prostore za muzejske zbirke, depoje ter 
drugo dejavnost kot je likovna galerija in prostori za različne priložno-
stne prireditve.
Ta dogodek je nedvomno velik korak naprej v razvoju muzejske dejav-
nosti ter varovanja kulturne dediščine v naši občini, predvsem pa velik 
napredek v razmišljanju in vrednotenju naše preteklosti.
V JZK Litija tako pozdravljamo to dejanje in iskreno upamo, da bodo 
zastavljeni cilji tudi uresničeni.

imejte se lepo in nasvidenje! 

Člani u3 Litija in Šmartno so se v velikem številu zbrali 
zadnjo majsko sredo na zaključku študijskega leta v Knji-
žnici Šmartno. Pregledali so opravljeno delo in izpolnili 
anketo o željah in potrebah za novo leto. Veliko zanima-
nje je za vrtnarstvo, ročna dela, nemščino in kaligrafijo. 
Pa še kar nekaj posamičnih želja je bilo.

Vsak član je dobil tudi (letos še skromno, a skrbno pripravljeno) brošu-
ro z naslovom Zgodilo se je… Prikazane so dejavnosti in dogodki, ki so 
stkali mozaik letošnjega študijskega leta. To je prvo leto samostojnega 
življenja novoustanovljenega Društva univerza za tretje življenjsko obdo-
bje Litija in Šmartno, ki združuje člane litijske in šmarske občine. Prav 
tako s tudi dejavnosti izvajajo v obeh občinah. Posvetili so jo 60-letnici 
mesta Litija.
Delo je bilo dobro opravljeno, zavedajo 
pa se, da je vedno lahko še boljše. in to 
je tudi njihov cilj.
V drugem delu so člani poslušali preda-
vanje dr. Janje Turšič (domačinke), ki je 
govorila o onesnaženosti zraka, voda in 
zemlje v Sloveniji in imela zbrane tudi 
podatke za domače okolje. 
Študijski krožek Ekologija je povabil v goste še enega strokovnjaka, dr. 
Dušana Pluta, ki je govoril o možnostih samooskrbe v Sloveniji in o traj-
nostnem razvoju. Nanizal je spodbudne in optimistične misli za Slovenijo 
za okolje, vendar pa moramo pametno ravnati z danimi viri. imamo celo 
vrsto danosti za kakovostno preživetje, kot so voda, raznovrstni energet-
ski viri… ugotovil je, da je še najslabše na področju vetrne energije in 
o problematiki lesa, ki ga imamo veliko, pa ne znamo najbolje ravnati z 
njim.  Milena DiMEC

KULTURNI KOLEDAR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SRE 27.6. 10.00 - 12.00 Sladkosneda sreda: sadna kupa MC Litija
SRE 27.6. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MC-jem
ČET 28.6. 8.00 izlet v Aqualuno, Podčetrtek Zbor pred MC Litija
ČET 28.6. 19.00 Otvoritev fotografske razstave foto sekcije društva LiLA Knjižnica Šmartno
PET 29.6. 19.00 Otvoritev razstave: Portreti, študentke likovne pedagogike Mc galerija
PET 29.6. 10.00 - 13.00 Mali filmožer MC Litija
PON 2.7. 10.00 - 12.00 Multi-kulti spominki: Zapestnice prijateljstva MC Litija
SRE 4.7. 10.00 - 12.00 Sladkosneda sreda: palačinke s sladoledom in sadjem MC Litija
SRE 4.7. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MC-jem
ČET 6.7. 10.00 - 13.00 Mali filmožer MC Litija
PON 9.7. 10.00- 12.00 Multi-kulti spominki: indijanske kitke MC Litija
SRE 11.7. 10.00- 12.00 Sladkosneda sreda: fina sadna zmrzlina MC Litija
SRE 11.7. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MC-jem
ČET 12.7. 19.00 Otvoritev razstave: Dnevi romske kulture, Romsko društvo Mc galerija
PET 13.7. 10.00 - 13.00 Mali filmožer MC Litija
SRE 16.7. 10.00 - 12.00 Multi-kulti spominki: Lovilci sanj MC Litija
SRE 18.7. 10.00 - 12.00 Sladkosneda sreda: osvežujoči sadni koktejli MC Litija
SRE 18.7. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MC-jem
PON 20.7. 10.00 - 13.00 Mali filmožer MC Litija

SOB 21.7. 20.30 SEViQC BREŽiCE, festival stare glasbe SVETiLEN –  
ZVOK STARE RuSiJE

Cerkev Sv. Nikolaja  
Litija

PON 23.7. 10.00 - 12.00 Multi-kulti spominki: izdelovanje nakita MC Litija
SRE 25.7. 10.00 - 12.00 Sladkosneda sreda: piškoti brez peke MC Litija
SRE 25.7. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MC-jem
ČET 26.7. 8.00 izlet v Aqualuno, Podčetrtek Zbor pred MC Litija
PET 27.7. 10.00 - 13.00 Mali filmožer MC Litija
PET 27.7. 19.00 Otvoritev razstave: Manuel Kalman, razstave fotografij Mc galerija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204,  
E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

KUD Art Club Litija  je priredil 18. maja 2012 v Kul-
turnem centru Litija, v »Modri sobi«, ob Tednu  vse-
življenskega izobraževanja TVU 2012 izobraževanje 
za estetsko ozaveščenost z naslovom: »Sodobna vi-
zualna umetnost«
Spoznali smo: pojave in norme sodobne vizualne ume-

tnosti, zbirke, možne naložbe in trende skozi foto in video projekcijo.
Muzej Sodobne umetnosti na Metelkovi v Ljubljani mednarodna zbirka 
Arteast 2000+ in sorodne galerije (Gans Prat, ŠKuC, Moderna galerija 

v Ljubljani) ter pri nas v občini Muzej pre-
moderne umetnosti, Sp. Hotič, v katerem 
so na novo na ogled sodobna dela pod 
imenom »Naravni  objekt« iz tradicio-
nalno v maju že 3. umetniškega festivala 
premoderne umetnosti, in iz katerega je 
naša filmska sekcija društva že izdelala 
dokumentarni film »Naravni objekt«, ki ga 
bomo prikazali javno na našem 6. Art film 
festu-  območnem  srečanju  ustvarjal-
cev kratkega filma konec oktobra letos.
Prav tako smo sodelovali s foto deli na Ex- 
temporu Litija, ki ga tradicionalno prireja 
vsako leto društvo LiLA.
Kino  Otok  Izola- 8. mednarodni filmski 
festival smo od 1. do 3. junija obiskali 3 
člani video sekcije društva in si ogledali 
veliko kvalitetnih filmov in doživeli pravi 
festivalski utrip.
Prav tako smo se 19. aprila udeležili otvo-
ritve in okrogle  press mize na SPECU-
LUM  ARTIUM  - 5. mednarodni festival 
novomedijske kulture - Trbovlje novome-
dijsko mesto ter video art festival  »Digital 
big screen« v  Delavskem domu Trbovlje.
Skratka pestro in delovno. 
Mail:artclublitija@gmail.com

KuD Art Club Litija, Zvone VRTAČNiK

IZDELAVA:
- POLICE

- STOPNICE
NAGROBNIKI...
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12 ZLATIh IN ŠE VEČ Z OŠ LITIJA
Na zaključni prireditvi šole pod geslom Vse in še več 5. 
junija smo podelili priznanja in nagrade učencem, ki so 
dosegli vse in še več na področju znanja, športa ali kul-
ture. V znanju so blesteli Eva Lavrenčič, Nadja Strle, 
Blaž  Zupančič,  Karmen Ponebšek  in  Tamara  Pajer. 
Skupaj so prejeli 12 zlatih priznanj, devetošolka Eva La-
vrenčič kar 6 in za nagrado bo odpotovala v London. 

Tudi učenci Podružnice s prilagojenim programom Katja Verhovec, Ana 
Me ke in Sandi Glušič, so dosegli najvišja mesta v državi. 

Skupinska priznanja so 
podelili najboljšim v drža-
vi: državnim prvakinjam 
v  rokometu,  recitator-
jem  gledališke  skupi-
ne  ter Urhu Krafoglu v 
hitrem  in  zanesljivem 
računanju na mednaro-
dnem tekmovanju.

V kulturnem programu je s petjem navdušila Vokalna skupina, s plesom 
učenci in učitelji Podružnice s prilagojenim programom, kot gostje pa 
člani skupine Orlek. 
Del športne dvorane je bil namenjen predstavitvi interesnih dejavnosti in 
projektov. Med drugim so obiskovalci lahko kupili izdelke naših otrok, bili 
priča verižnemu eksperimentu, gimnastičnim podvigom učencev, likovni 
razstavi … Predstavilo se je 30 različnih dejavnosti.
Na koncu smo naše druženje zaključili v športnem duhu, igranjem odboj-
ke med starši, učitelji in učenci. Torej, za vsakega se je nekaj našlo, ali 
kot je dejala ena od mam: »To pa je nekaj! Nekaj drugačnega! Bravo!«

MEDNARODNO ZLATO PRIZNANJE ZA LIKOVNO  
USTVARJANJE

Letošnje šolsko leto OŠ Litija zaključuje z enim zlatim dosežkom. Na 
gradu Tuštanj se je 9. maja zaključil mednarodni likovni EX TEMPORE. 
Letošnja tema za likovno ustvarjanje so 
bile legende iz domačega okolja, v projek-
tu Comenious Legende. udeležile so se ga 
učenke osmega razreda  Anja Boroš, Brigi-
ta Vodenik, Tamara Pajer in  njihova men-
torica likovna pedagoginja Marija Bregar 
hostnik. Vsa dela so bila razstavljena za-
dnjo sredo v maju na otvoritvi na gradu Tu-
štanj, vključno tudi dela učencev iz italije, 
Madžarske, Latvije, Litve in Portugalske. Med izbranimi deli je prejela 
Tamara Pajer zlato mednarodno priznanje, za kar ji seveda čestita-
mo. »izbrana likovna dela bodo natisnjena na koledarju za leto 2013«.

OŠ LITIJA PREJELA NAZIV »KULTURNA ŠOLA«  
ZA OBDOBJE 2012-2015

V petek, 1. junija 2012, je na Vačah potekala svečana razglasitev nazi-
va KuLTuRNA ŠOLA. Med prejemniki naziva je tudi OŠ LiTiJA. Poslana 
dokumentacija, ki je dokazovala naše aktivnosti, uspehe, izobraževanja, 
sodelovanja na mednarodni ravni, je prepričala komisijo, da si Osnovna 
šola Litija za obdobje 2012-2015 zasluži naziv »kulturna šola«. Zastava 
bo torej plapolala še naslednja štiri leta.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
Da se branje splača, smo pokazali učencem na delnem kulturnem dnevu 
11. junija, ki smo ga izvedli v dvorani Kulturnega centra Litija. učenci 1. in 
2. triade so si ogledali predstavo učencev Podružnice s prilagojenim pro-
gramom, učenci 3. triade pa igro Skrivnosti iz šolskega WC-ja gledališke 
skupine Neuradno zasačeni. Po predstavi so podelili priznanja učencem, 
ki so osvojili bralno značko, Knjižnica Litija pa je bralcem podarila majč-
ko s prikupnim motivom bralne značke. Posebej pa so zaploskali zlatim 
bralcem. Letos je 26 devetošolcev prejemnikov posebne knjižne nagrade 
Društva Bralna značka Slovenije, in sicer so prejeli priložnostno izdajo 
Osnove demokracije avtorja Mira Cerarja. 

SEDAJ PA MORAM NA DOL! …. ALI URADNO: 
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE

Četrtek, zadnji v maju, je vsako leto rezerviran za odrasle bralce. Tudi 
letos smo se srečali bralni značkarji, ali bolje diplomanti, saj je diplomo 
za opravljeno bralno značko prejelo 38 staršev in učiteljev, ki so sode-
lovali v projektu naše knjižničarke Nevenke Mandelj. Gostja tokratnega 
srečanja je bila Fanči Moljk, Zasavcem poznana po knjigi potopisov Po 
Evropi nekoliko drugače in člankih v časopisu Zasavc. Slovencem pa je 
bolj znana kot ambasadorka Simbioze, tj. projektu računalniškega opi-
smenjevanja za tretje življenjsko obdobje. Kot upokojenka uspešno blo-
ga, na facebooku ima preko 900 (resničnih!) prijateljev. Prepotovala je 
vso Evropo, a je o svojem kraju Dolu govorila s takim žarom, da je ena od 
udeleženk srečanja izjavila: »Sedaj pa res moram na Dol vsaj na kavo!« A 
Fanči bi vas z Dola popeljala še po Sovretovi poti, pa na stalno razstavo 
marionetk, pa k brodarcem s svetovnim prvakom Kauzerjem na čelu… 
Vse je napolnila s pozitivno energijo, ona pa si je zagotovo pridobila 
kašnega novega facebook prijatelja. 

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 2011/2012  
ŠOPEK RAZLIČNOSTI

Osnova šola Litija se je na pobudo predsednika sveta staršev, gospoda 
Andreja Verhovnika Marovška, odzvala na Javni razpis za dodelitev sred-
stev izvajanja programov Popestrimo šolo 2011/2012. Predmet javnega 
razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k višje-
mu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in niso del re-
dnega izobraževalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev. 
Na javni razpis so se lahko prijavili javni zavodi, ki izvajajo javno-veljavni 
program osnovne šole. Program financirata Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Sloveni-
je. Glavni cilji projekta je šolam omogočiti več možnosti, da se posvetijo 
vzgojno izobraževalnim potrebam učencev, predvsem otrokom z učnimi 
težavami, učencem s posebnimi nadarjenostmi in otrokom iz ranljivih 
skupin, poleg tega pa je cilj tudi razvijanje prostočasnih dejavnosti. 
Namen projekta je omogočiti nove zaposlitve za učitelje, zato smo na 
šoli zaposlili tri nove pedagoške delavce. Namen programa Popestrimo 
šolo je spodbujanje kompetenc za vseživljenjsko učenje, kompetenc za 
sporazumevanje v maternem in tujem jeziku, matematične kompetence 
ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalno pismenost, 
učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost 
in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje. Vse kompetence smo zajeli 
tudi v naših šestih aktivnostih, ki smo jih s skupnim imenom poimenovali 
Šopek različnosti. Marjeta Mlakar Agrež je k sodelovanju povabila Kata-
rino Lenič, učiteljico v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja, in 

POhOD NA ŠMARNO GORO
V soboto, 12. maja, ko je večina pohodnikov odšla na pot 
okoli žice, so se učenci nižjega izobrazbenega standarda 
in posebnega programa vzgoje in izobraževanja iz Po-
družnice s prilagojenim progra-
mom Osnovne šole Litija, odpra-

vili na pohod na Šmarno goro. Malo po osmi uri 
zjutraj so se zbrali pred železniško postajo v Litiji 
in z vlakom odšli v Ljubljano. Sledila je vožnja z 
mestnim avtobusom številka 8 do postaje Brod. 
iz znanega izhodišča v Tacnu so nato odšli na 
Šmarno goro in si med potjo ogledovali okolico, 
spoznavali rastline, nabirali kondicijo in se polnili 
z energijo. Po dobre pol ure hoje so prispeli na 
cilj, kjer so se okrepčali s sendviči in miškami, si 
izmenjali mnenja o izletu ter se fotografirali. Sledila je hitra hoja navzdol, 
saj se jim je že mudilo nazaj na avtobus in nato še na vlak. Polni novih 
vtisov, a pošteno utrujeni, so se vrnili domov.  Katarina LENiČ

OBISK RAZVOJNEGA VRTCA LUČKA
V sredo, 16. maja, so učenci posebnega programa vzgoje in izobraževa-
nja 1 odšli na obisk v razvojni vrtec Litija. Ker je ta dan deževalo, jih je na 
Dobravo odpeljal šolski kombi. učenci so se z obiskom odzvali povabilu 

otrok, vzgojiteljice in svetovalne delav-
ke na ogled njihovega vrtca. Najprej so 
jim razkazali njihovo igralnico in druge 
prostore, nato pa so imeli priložnost, 
da se skupaj poigrajo. Sledila je dra-
matizacija zgodbe Mojca Pokrajculja, ki 
so jo uprizorili otroci in vzgojiteljice iz 
skupine Metuljčkov. Vsi otroci so igrico 
z navdušenjem spremljali in z močnim 

pihanjem tudi sodelovali v vlogi vetra. Po ogledu Mojčine zgodbe so 
učence, varuhinjo in učiteljico presenetili še s sladkim presenečenjem. 
učenci so nato sodelovali še v ustvarjalni delavnici, kjer so z živimi bar-
vami porisali vsak svoj kamen, ki so ga v spomin na srečanje lahko odne-
sli domov. Dogovorili so se, da se če bo le čas in lepše vreme, ponovno 
srečajo, tokrat na zunanjih igralih.  Katarina LENiČ

REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIJADE  
V DOMŽALAh

učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja in člani Društva 
Sožitje Litija in Šmartno so se v torek, 22. 5. 2012, udeležili regijskih 
iger Specialne olimpijade, ki so potekale v Domžalah. Tekmovanje je or-
ganizirala OŠ Roje, na njem pa so se pomerili tekmovalci iz ljubljansko-
dolenjske regije v treh športih: atletika, 
namizni tenis in elementi košarke. Četudi 
nam je vreme pošteno nagajalo ves dan, 
so celoletni treningi prispevali k odličnim 
rezultatom naših športnikov.
Atletika, tek na 100 metrov: Boštjan Kralj 
– 1. mesto; Kevin Cvetko – 2. mesto: Lana 
Kuč – 2. mesto; Nejc Felkl – 4. mesto; 
Klemen Zidar – 6. mesto. Namizni tenis, 
posamično: Marjan Potisek – 1. mesto; Nejc Škarja – 1. mesto; Marija 
Pirc – 1. mesto; Mateja Planinšek – 2. mesto; Peter Lenart – 6. mesto. 
igre z žogo, elementi košarke: Polde Bučar – 4. mesto; Matjaž Smrekar 
– 7. mesto.  Jana ŠVAGAN

DRŽAVNE IGRE SOS
Poletne državne igre Specialne olimpijade Slovenije so letos potekale v 
Vipavi. CiRiuS Vipava je organiziral tekmovanja v atletiki, balinanju, ele-
mentih košarke, nogometu, namiznem tenisu, kolesarstvu in plavanju. 
udeleženci so se v športnem duhu družili kar tri dni, od 8. do 10. junija 
2012. V petek se je zgodila slavnostna otvoritev iger, v soboto so se do-
poldne zvrstile kvalifikacije, popoldne pa je bila organizirana animacija in 
kup zanimivih delavnic, v nedeljo pa je šlo čisto zares, saj so športniki na 
tekmovanjih pokazali, kako dobro so pripravljeni in kaj zmorejo. Pomerili 
so svoje moči in moči svojih nasprotnikov ter zasedli prislužena mesta. 
Tridnevnih iger so se udeležili tudi učenci Podružnice s prilagojenim 

programom in člani društva Sožitje Li-
tija in Šmartno pod mentorstvom Jane 
Švagan, igorja Mihailovića in Andreja 
Gučka. Dosegli so zelo lepe rezultate, 
zato vsem iskrene čestitke!
Namizni tenis: Marjan Potisek – 1. me-
sto v dvojicah in 4. mesto posamično; 
Peter Lenart – 3. mesto v dvojicah in 

2. mesto posamično; Mateja Planinšek – 3. mesto v dvojicah in 4. mesto 
posamično. Atletika: Nejc Felkl – 3. mesto v teku na 100 metrov; Kevin 
Jan Cvetko – 2. mesto v teku na 100 metrov; Klemen Zidar – 4. mesto v 
teku na 100 metrov. Plavanje: Lana Kuč – 3. mesto v prsni tehniki plava-
nja na 50 metrov.  Jana ŠVAGAN

osnovna šola Litija Podružnica s prilagojenim programom
skupaj sta oblikovali osnutek projekta. K sodelovanju v projektu je bilo 
povabljenih 67 slovenskih osnovnih šol. OŠ Litija je za izvajanje progra-
ma sklenila pogodbo, katere vrednost znaša 9.540€. Projekt sicer pote-
ka že celo šolsko leto, vendar pa se bo intenzivnost povečala predvsem 
v maju, ko veliko učencev potrebuje dodatno pomoč in usmerjanje pred 
zaključkom šolskega leta. Ker smo želeli dobre ideje prenesti tudi naprej, 
smo sklenili partnerstvo z Osnovno šolo Hinka Smrekarja. Skupno števi-
lo ur, ki jih bomo v okviru programa izvedli je 477, vključili pa bomo naj-
manj 83 učencev. Naš šopek različnosti zajema naslednjih 6 aktivnosti: 
Matematika – nič lažjega, Delavnice za razvijanje digitalne pismenosti, 
Kako narediti domačo nalogo, individualno delo z učenci s posebnimi 
potrebami, Skupine za samopomoč ter Tečaj učenje učenja. Naš glavni 
cilj je, da vsi učenci čim bolj uspešno zaključijo šolsko leto, da na projekt 
v teh kriznih časih gledamo kot na nadstandard šole ter da učiteljem 
olajšamo delo in jih razbremenimo s pomočjo dodatnih delavcev. 

Katarina LENiČ, Zbrala in uredila: Petra PAVLiCA

Prodajni center Litija 
odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
teL: 01/8987-472, FaX: 01/8987-181, e-MaiL: jernej.konjar@siol.net
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MARIJA MERLJAK NA OBISKU V POŠ SAVA 
V sredo, 6. 6. 2012, smo ob 17. uri na Podružnični 
šoli Sava poslušali predavanje gospe Marije Mer-
ljak. Gospa je strokovnjakinja 
za prehrano. Spomnila nas je 
na hrano, ki je bogata z vitami-
ni in minerali, žal pa je v dana-
šnjem času nekoliko pozablje-
na. Poudarila je, da nam narava 

v vsakem letnem času ponuja neprecenljivo zalogo 
vitaminov, ki se skrivajo v gozdnih sadežih. Priporočala 
nam je obisk gozdov in sadovnjakov, poslala nas je po 
borovnice in maline, saj vsebujejo neprecenljive flavo-
noide, ki so potrebni za vid in sluznico, priporočala je obiranje jabolk in 
bezga, posebej moškim je svetovala obiranje lešnikov in se ob tem hu-
domušno smejala. Poleg tega, da nas je seznanila s koristnimi informa-
cijami o zdravi prehrani, je s svojim primorskim humorjem in narečjem 
poskrbela tudi za enkra-
tno vzdušje. Razšli smo 
se dobre volje. in ker je 
smeh pol zdravja, smo za 
nekaj trenutkov pozabili 
na vsakdanje bolečine in 
tegobe. Predavanje nam 
je omogočil Krajevni od-
bor Rdečega križa Sava. 

Vodja Podružnične šole Sava: Mojca HAuPTMAN JOVANOViČ



Osnovna šola Gradec
ZAKLJUČNA PRIREDITEV NA 

OŠ GRADEC
V četrtek, 7.6.2012, smo na OŠ Gradec učen-
ci in učitelji stiskali pesti, da bi vreme prizane-
slo s popoldanskimi nevihtami in plohami. in je.  
Z zaključno prireditvijo SKOZi uČENJE V ŽiVLJENJE, ki 

se je odvijala tako na šolskem parkirišču kot tudi v šolskih prostorih, smo 
sklenili letošnje šolsko leto. Prijetno in sproščeno vzdušje, v katerem 
smo predstavili uporabno znanje in veščine skozi delavnice in razstavne 
stojnice - skrb za energijo, recikliranje in ponovna uporaba odpadnih 
materialov, peka kruha, izdelava enostavnih slik, medgeneracijsko pove-
zovanje z učenko Dunjo Krajnc, oblikovanje origamov, zdravo življenje, 
družabne igre, frizerski salon, avtomehanična delavnica, makete doma-

čega kraja… - so dopolnje-
vali kratki nastopi učencev, 
gospod Janez Markelj z lajno 
in nostalgijo po preteklosti, 
Gašper Klemenčič s harmo-
niko in pihalni orkester Litija. 
Ob tabornem ognju, ki je bil 
pod budnim očesom mame 
gasilke in učenca gasilca, so 
se pekle hrenovke in jabolka, 
kotiček »preživetje v naravi« 

pa je postregel s koristnimi nasveti. Za piko na i je postregel še družinski 
orientacijski pohod po okolici šole. Prav vsak je našel nekaj zase in lepo 
je bilo opazovati radovedne starše in poslušati živahno klepetanje otrok.  
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem – učiteljem, učencem, staršem 
in ostalim gostom, še posebej Bernardi Prašnikar, Aniti Ostrež, Matjažu 
Podbregarju, Janezu Marklju, Pihalnemu orkestru Litija, Leonidi Razpo-
tnik in stanovalki Doma Tisje Jožici Kraševec , ki ste s svojo prisotnostjo 
in dobro voljo skupaj z nami soustvarjali zanimivo popoldne. Tudi poči-
tnice, ki so pred nami bodo ponudile mnoge priložnosti, da naučeno v 
šolskih klopeh v učilnicah odnesemo in preizkusimo v življenju. Ostanite 
takšni, kot ste – predvsem pa zvesti sami sebi in prepričani vase ter se 
zdravi, veseli in polni novih pričakovanj vrnite jeseni.

Tatjana GOMBAČ, ravnateljica OŠ Gradec

POš Vače

PRIREDITEV NA GEOSS-U
V nedeljo, 27.5., nas je razveselilo sončno vreme in tradicionalen pohod 
na Geoss, ki ga je organiziralo Planinsko društvo Litija. Pohoda se je 
udeležilo precej pohodnikov in kolesarjev. Kot pa je že tradicija, je v sre-
dišču Slovenije sledila kratka kulturna 
prireditev, katero smo pripravili učenci 
in učiteljice iz POŠ Vače. Na prireditvi 
so zapeli mladi otroški glasovi pod vod-
stvom zborovodkinje Aleksandre Štrus, 
nekateri učenci so suvereno deklamirali 
in plesali, Aljaž in Nejc pa sta naša srca 
ogrela s harmoniko in sintesajzerjom. 
Dobro razpoloženi smo se poslovili in sklenili, da se naslednje leto spet 
srečamo tam, kjer se skoraj vse pohodniške poti začnejo in končajo, na 
GEOSS-u.  Aleksandra ŠTRuS, zborovodkinja

POTUJOČA RAZSTAVA MODRI JAN NA POŠ VAČE
učenci 5. razreda POŠ Vače, so s svo-
jimi izdelki sodelovali pri razpisu Modri 
Janovega ekoprojekta. iz odpadnega 
materiala so izdelali smetnjake za lo-
čeno zbiranje odpadkov. Kot nagrado 

za uspešno opravljeno delo, pa so v enotedensko uporabo dobili potujo-
čo interaktivno razstavo Modrega Jana. Na njej so otroci lahko igrali štiri 
različne igrice z ekološko vsebino. Ob igrah so se zelo veliko naučili o 
varovanju naše narave ter o izrabi naravnih virov energije.  

Aleksandra ŠTRuS, razredna učiteljica

KULTURNA ŠOLA 2012 NA VAČAh
Že drugo leto je na naši šoli potekala zaključna prireditev KuLTuR-
NA ŠOLA, kjer Javni sklad za kulturne dejavnosti podeljuje prizna-
nja najbolj ustvarjalnim šolam v Sloveniji. Kulturni program so po-
pestrili tudi naši učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora. 
V okviru prireditve je bila ta dan na naši šoli tudi razstava – LiKOVNA 
HARMONiJA 2012, ki je nastala v sklopu projekta EVROPSKE PRESTOL-
NiCE KuLTuRE 2012.
Osnovnošolski otroci, učitelji in njihovi mentorji, ki so ustvarjali in slikali 
na temo ulice, pročelja, ljudje v Mariboru, evropski prestolnici kulture 
2012, se pomena kulturne dediščine zelo zavedamo, saj je prav kultura 
osnova, ki ljudi učlovečuje in je že v preteklosti predstavljala močan po-
vezovalni člen med narodi.
Morda se bo zavest o kulturni pripadnosti, ki se krepi že med osnov-
nošolci, prav s takšnimi in podobnimi dejavnostmi uspela razširiti po 
naši mali domovini in izven meja, saj prav zavedanje svoje edinstvenosti 
in enkratnosti lahko doprinese k širšemu zavedanju sebe kot Evropejca 
in ne nazadnje - Svetovljana. Otroci in njihovi mentorji so s pričujočo 
razstavo dodali majhen, a hkrati neskončno velik kamenček v mozaik 
človekovega preseganja lastnih meja. 
in kdo drug kot otroci bi bil sposoben nazorno oblikovati absolutno re-
snico v preprosti sliki! učenci in učitelji naše male šole smo s ponosom 
odprli »svoja velika vrata v svet«.  Vodja POŠ Katarina MuRN

NOČ NA PROSTEM
V petek, 8. 6. 2012, smo se z nekaterimi učenci iz sedmega in osmega 
razreda odpravili na kampiranje, ki je potekalo kar na zelenici šolskega 
dvorišča. Popoldne je minilo v znamenju zabavnih skupinskih iger, zve-
čer pa smo se družili ob tabornem ognju. V drugi polovici noči smo si 
s pomočjo šolskega teleskopa ogledali kraterje na Luni. Nato smo se 
počasi pripravili za počitek. Zjutraj nas je prebudil dež, zato smo naše 
preživetje v naravi zaključili malo prej. imeli smo se »fajn«!

Mentorici: Ivana MATOŠEVić in Astrid ŽiBERT

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA V OŠ GRADEC
Z valeto 15.6. so naši devetošolci zaključili svojo osnovnošolsko obve-
znost in so se v tem času že vpisali na izbrano srednjo šolo. Na prireditvi, 
kjer so sodelovali devetošolci matične šole in POŠ Vače, so razredniki 
podelili zaključna spričevala in pridobljena priznanja. Zdaj že bivši deveto-
šolci so blesteli na večerni prireditvi v povsem drugačni podobi kot so bili 
dopoldne, ko so predali ključ naslednji generaciji bodočih devetošolcev.  
Tudi letošnja generacija je bila zelo uspešna, saj jih je zaradi izjemne-
ga uspeha kar 18 vpisanih v Knjigo zlatih učencev OŠ Gradec in bodo 
vpisani tudi v občinsko Zlato knjigo, kar pomeni, da so v zadnjih letih 

ZAKLJUČNI KONCERT 
ORKESTROV IN KOMORNIh 
SKUPIN GLASBENE ŠOLE 

LITIJA – ŠMARTNO
V hladnih dneh, ko je že kar zazeblo, smo bili v pričakovanju Zaključnega 
koncerta orkestrov in komornih skupin Glasbene šole Litija – Šmartno. 
Prišel je 17. maj in z njim celodnevna misel učiteljev – mentorjev na 
pomembni nastop. Z uvodnimi takti Pihalnega orkestra pod vodstvom 
dirigenta Slavča Gorgieva in sodelujočimi člani Pihalnega orkestra Liti-
ja, sta nas pozdravila junaka risank Čebelica Maja in Speedy Gonzales. 
Marsikomu se je ob ubranem zvoku pihal, trobil in tolkal spomin zavrtel v 
otroštvo, ko smo radi gledali omenjeni risanki. Številčni orkester mladih 
fantov in deklet zahteva veliko truda in energije, da se v skladbah oglasi-
jo pravi toni. Mentorjev trud se je pohvalno in spodbudno obrestoval. 
Komorna skupina harmonik z mentorjem Dušanom Drobničem nas je 
presenetila z zanimivim imenom KO – SKu – HA. in kaj so nam skuhali? 
Doživeta izvedba umirjenega Barocca je s svojo harmonijo preprosto va-
bila, da ji sledimo. Druga skladba, Let's Go, je z ritmom bobna zazvenela 
pestro in živahno. 
Kdo bi si mislil, da skladba Pirati s Karibov v izvedbi kitarskega ansambla 
zazveni s tako poudarjenim tonom. uspešno priredbo je napisal mentor 
Rado Černe. Da se harmonika in flavta lepo podata zvoku kitar, pa so 
mladi glasbeniki dokazali v drugi skladbi z naslovom Življenje je lepo. 
Na koncertu so sodelovale tudi zanimive komorne zasedbe. Mentorji so 
z učenci pripravili pestre skladbe. V ritmu kubanske glasbe nas je raz-
vnela Guantanamera. Zaplesali smo ob klavirskem triu. Nad mavrico, v 
harmonijo barv nas je popeljal trio klarinetov. instrumentalni kvintet pa 
s skladbo Hasta Manana v čustveni svet ljubezni.

Pod vodstvom Ane Šimenc uspešno 
svojo pot utira Jazz Band. Poslušalci 
smo prisluhnili improvizaciji mladih iz-
vajalcev v skladbi Beautiful Love in pev-
sko instrumentalni točki Always on My 
Mind, ki jo je Aleš Turšič vokalno zani-
mivo obarval.

Kot zadnji so nas presenetili in navdušili učenci, ki obiskujejo godalni or-
kester in njihov dirigent David Petrič. Orkestru pomaga tudi učitelj Samo 
Dervišić. Najprej zares, nato za sprostitev, bi lahko opisali njihov nastop. 
Kar tako naprej!
Organizacijsko je koncert ob tako velikem številu nastopajočih potrebno 
premišljeno izpeljati. uspelo je Miri Kranjec, ob pomoči Mirjam Mah. 
Uspešen koncert se 
zrcali v pozitivni ener-
giji in dobrem medse-
bojnem sodelovanju 
učiteljev. Mislim, da 
ob tem koncertu vse 
to lahko potrdim. Če-
stitke in zahvala ve-
ljajo vsem učiteljem, 
ki so sodelovali na 
koncertu in tako sooblikovali glasbeno pester in barvit program. Veseli 
me, da sem bila delček glasbenega mozaika z vezno besedo tudi sama. 
Nasvidenje prihodnje leto. Polonca DEMŠAR, prof. glasbe

ZAKLJUČNI KONCERT NAJBOLJŠIh UČENCEV
Na prvi junijski dan je naša glasbena šola priredila zaključni koncert naj-
boljših učencev. Prireditev je že tradicionalno na gradu Bogenšperk, vsa-
ko leto sicer upamo, da jo bomo lahko izpeljali na prostem, v prelepem 
okolju grajskega dvorišča, pa nam jo že kar tradicionalno zagode vreme, 
ki nikakor ne neha biti aprilsko. »Rezervni« prireditveni prostor je seveda 
grajska krčma, ki je zaradi svoje brezčasne lepote in dobre akustike prav 
tako primerna za naš »koncert vseh koncertov«. 
Tudi na letošnjem koncertu smo prisluhnili učencem, ki so bili v izteka-
jočem se šolskem letu najbolj pridni, najbolj delavni, učencem, ki so v 
tem letu najbolj napredovali in največ dosegli, skratka tistim, ki so nekaj 
posebnega. 
Vsako leto najboljši učenci šole prejmejo priznanje ravnateljice in v dar 
zgoščenko, seveda pa se kot izvajalci predstavijo tudi na koncertu in se pri 
oblikovanju programa pridružijo drugim izjemnim mladim glasbenikom.
V šolskem letu 2011/2012 so se najbolj odlikovali: Ema Hostnik, orgle, 
se je uspešno udeležila 15. regijskega in 41. državnega tekmovanja mla-
dih slovenskih glasbenikov TEMSiG, mlada harmonikarja Lovro Perme in 
Ludvik Golnar sta uspešno sodelovala na 6. mednarodnem tekmovanju 
za nagrado Avsenik v Begunjah, harmonikar Gabrijel Voje je prejel prizna-

nje za uspešno udeležbo na 6. 
mednarodnem tekmovanju za 
nagrado Avsenik v Begunjah in 
uspešno uvrstitev na 8. medna-
rodnem srečanju harmonikarjev 
v Beltincih, pianistke Manca 
Murn, Nina Baš in Janja Šuštar-
šič so se uspešno udeležile Ko-
roškega klavirskega tekmovanja 
v Radljah ob Dravi, urban Sla-
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pničar in Janja Šuštaršič pa bosta po uspešno opravljenem sprejemnem 
preizkusu študij klavirja nadaljevala na srednji stopnji.
Poleg že naštetih mladih glasbenih talentov so na koncertu nastopili: 
trobilni sekstet, otroški pevski zbor ter instrumentalni solisti: violinistki 
Eva Ostanek in Vesna Nika Trdin, s kljunasto flavto Neža Vavtar, kitarist 
David Vrančič, hornist Maks Ritonja, pevka Vesna Doblekar, flavtistki 
Kaja Gabrijel in Meta Trdin, pianisti Oskar Majcen, Gašper Vidic, Nad-
ja Strle in Nika Košir, pozavnist Enes Kararić, trobentač Luka Končar, 
violončelistki Kristina Lavrih in Neža Dacar, klarinetist Anže Dragar ter 
saksofonistka Saba Safić.
učence so za nastop pripravili učitelji Slavčo Gorgiev, Polonca Demšar, 
Tilen Bajec, Olena Novosel, Mirjam Mah, Rado Černe, Barbara Sorč, 
Mira Kranjec, uroš Hribar, Veronika Hauptman, Brigita Šuler, David Pe-
trič, Dušan Drobnič, Samo Dervišić, Marjan Grošelj, Ana Šimenc in Janja 
Galičič, soliste pa so na klavirju spremljali Brigita Šuler, Tilen Bajec in 

Ana Šimenc.
V glasbeni šoli Litija-Šmartno se tru-
dimo, da bi skupaj s svojimi učenci 
skozi poglabljanje v glasbene vse-
bine, opazovanje, poustvarjanje in 
ustvarjanje odkrivali neskončni svet 
zvoka in glasbe. V letošnjem šol-
skem letu smo pripravili kar nekaj 
dogodkov, ki so bili vsi prav posebni 

in so nas še bolj povezali z našimi učenci. Seveda smo vse to zmogli le 
kot en velik, pisan, raznolik, a vendar složen in uigran team.
in kaj smo v šolskem letu 2011/2012 posebnega počeli:
-  v oktobru smo za učenke plesnega oddelka pripravili baletno delavnico, 

ki jo je vodila naša nekdanja učenka iris Mandelj
-  v novembru smo organizirali prvo jazz delavnico, kjer so udeleženci 

ustvarjali, improvizirali, spoznavali malo drugačno glasbo in predvsem 
zelo uživali

-  v decembru smo na gradu Bogenšperk, skupaj z Glasbeno šolo Trbo-
vlje, priredili predpraznični koncert oddelkov za orgle in petje

-  skupaj z Javnim zavodom za kulturo smo v decembru na Božično-novo-
letnem koncertu gostili pevko Julijo Kramar

-  v veliko veselje učencev, staršev in učiteljev smo v januarju organizirali 
družinski nastop, kjer so se družinski člani predstavili v najrazličnejših 
zasedbah

-  naši učenci so se v šolskem letu, ki se izteka, uspešno udeležili 15. 
regijskega tekmovanja, 41. tekmovanja mladih glasbenikov Republike 
Slovenije, 6. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado 
Avsenik v Begunjah, 8. mednarodnega srečanja harmonikarjev v Beltin-
cih in Koroškega klavirskega tekmovanja v Radljah ob Dravi.

-  v marcu sta dva naša mlada pianista uspešno opravila sprejemni izpit 
na srednji glasbeni šoli in bosta tako nadaljevala študij klavirja

-  letošnji mesec april je bil za našo šolo še posebno deloven in uspešen: 
na slavnostni akademiji ob prazniku mesta Litija sta nastopila dva naša 
profesorja in člani jazz banda, na gradu Bogenšperk smo gostili instru-
mentalno revijo zasavskih glasbenih šol, naš godalni orkester smo posla-
li na prve intenzivne vikend vaje na Ptuj, naš kitarski ansambel pa je sku-
paj s pevko Evo Černe nastopil na 5. večeru filmske glasbe v Medvodah

-   v maju so naše plesalke nastopile na otvoritvi festivala rdeči revirji v 
Hrastniku

-  prav tako v maju smo organizirali izjemno uspešen koncert šolskih or-
kestrov in komornih skupin

To so bili samo nekateri, morda najbolj pomembni oziroma najbolj od-
mevni dogodki šolskega leta 2011/2012, saj bi za naštevanje vseh nasto-
pov, ki so jih izvedli naši učenci in učitelji, porabila veliko preveč časa. 
Seveda nas nekaj pomembnih dogodkov še čaka, šolsko leto pa bomo 
zaključili s koncertom 1. julija, ko bomo na Konjšici pripravili koncert v 
spomin slovitega dirigenta Carlosa Kleiberja.
Za nami je vsekakor izjemno uspešno leto, z vpisom novih učencev se 
vsako leto odpirajo nove možnosti za glasbeno odkrivanje, doživljanje in 
razumevanje. Vendar pa nas vsako leto žalosti dejstvo, da glasbenega 
izobraževanja ne moremo nuditi vsem, ki bi si to želeli. Javne glasbene 
šole imamo namreč še vedno omejen vpis, kar pomeni, da ne smemo 
širiti dejavnosti oz. večati števila učencev, zato jih vsako leto lahko vpiše-
mo le toliko, kolikor je izpraznjenih mest pri posameznih učiteljih.
To je omejevanje, ki popolnoma zanemarja pomembnost sistematične-
ga in kvalitetnega glasbenega izobraževanja mladih v javnih glasbenih 
šolah, podpira pa razvoj zasebnega šolstva, ki je kvalitativno povsem 
neprimerljivo z javnimi glasbenimi šolami in globoko posega v žepe star-
šev. Da o pomembnosti glasbenega izobraževanja, ki je bilo strokovno že 
neštetokrat utemeljeno in dokazano, sploh ne govorimo.  Ravnateljica: 
Janja GALiČiČ, univ. dipl. muzik.

ZAKLJUČNI KONCERT UČENCEV PRVIh RAZREDOV 
GLASBENE ŠOLE LITIJA ŠMARTNO 2012

Laura Drnovšek Škrbič, klavir; v afektu klavirske igre
Mentorica: Olena Novosel
Glasbena šola Litija Šmartno, 5.6.2012

Vonj po morju, občutki brezskrbnosti, la-
godja, iskreno veselje, sproščeno uživa-
nje... vse to in še več lepega se v glavah 
otrok poraja v dneh, ko se šolsko leto bliža 
koncu. Le še piko na i je narisal koncert 
v Glasbeni šoli Litija Šmartno. Na veselje 
otrok in ponos mentorjev se je v Glasbeni šoli Litija Šmartno, v dvorani 
glasbene šole odvijal še zadnji in hkrati zaključni koncert prvošolčkov.
Nastop prvošolčkov. Ne v šolskem pomenu prvega razreda, temveč prvi 
razred v smislu prvega leta igranja inštrumenta. Karizma in razposaje-
nost otroškega duha se v glasbi lepo izraža, če pa dodamo še sproščeno 
in brezskrbno otroško roko je čarobnost zvoka in interpretacije skladb 
neizbežna, seveda ne brez vztrajnosti, znanja ter neizmerne potrpežljivo-
sti mentorjev vsakega 'malega glasbenika' posebej. 
Zaradi velikega števila prvošolcev se je koncert v torek, 5.6.2012, od-
vijal v dveh delih. Raznovrsten spekter pesmi so otroci na prvem delu 
nastopa, s pričetkom ob 17 uri, predstavili na klavirju, kitarah, klarinetu, 
rogu, kljunasti flavti in violini. Drugi del koncerta s pričetkom ob 18:30 
uri so poleg že omenjenih glasbil popestrili še violončelo, harmonika in 
saksofon.
Kot kocke, ki jih sestavljaš eno na drugo, tako so otroci z občutkom 
pričarali mavrične trenutke v srcih staršev in učiteljev glasbene šole, ki 
so se celo leto trudili z nadgradnjo znanja. Na zadnjem nastopu so otroci 
nedvomno zgradili čustveno piramido, ki se je odražala na obrazih star-
šev vse do zadnjega zvoka zaigrane note in končno do priklona otroka. 
Ponosni starši smo z zanimanjem spremljali svoje nastopajoče otroke.
Mladi nadobudneži s svojimi specifičnimi lastnosti kažejo posebnost in 
spontanost, ki jo v vsakdanjem življenju tako zelo potrebujemo. 
Danes še 'deklica majhena, kikla velika' a jutri že, 'metuljček cekinček', ki 
z zanimanjem poleti v svet. To so danes naši prvošolčki. Jutri pa..... nov 
dan prinese novo zgodbo....drugošolčka.
Hvala lepa učiteljici Oleni Novosel in vsem zaposlenim v Glasbeni šoli 
Litija Šmartno.  Rebeka DRNOVŠEK

šolanja dosegli povprečje ocen 4,53: Alen Kuko-
vica, Leon  Kukovica,  Špela  Dermol,  Benjamin 
Smajić,  Zala  Dacar,  Ema  Kovič,  Gal  Novak, 
Žiga  Pikl,  Julija  Stopar,  Anja  Ščukovt,  Anže 
Mihelčič,  Aljaž  Jesenšek,  Anže  Malis,  Kaja 
Praprotnik,  Maja  Morela,  hana  Groznik,  Alja 
Svetič  in  Rok  Sonc. Včasih smo zapisali, da so 
bili vsa leta šolanja v osnovni šoli odlični. izka-
zali so se tudi na področju znanja, kjer so osvo-
jili 9 zlatih priznanj na državnem tekmovanju iz logike, matematike, fi-
zike, kemije, angleščine in izjemen uspeh na 1. Mednarodni glasbeni 
olimpijadi: Maruša  Kerenčič: zlato priznanje na državnem priznanju 
iz logike, zlato Vegovo priznanje in zlato Stefanovo priznanje, Julija 
Stopar: zlato Preglovo priznanje, zlato priznanje na državnem prizna-
nju iz logike, 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju Slo-
venska glasbena olimpijada in zlato priznanje na mednarodni glasbeni 
olimpijadi, Rok Sonc: zlato Preglovo priznanje, Luka Končar: srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju Slovenska glasbena olimpijada, 
Neža Verdonik:srebrno priznanje na državnem tekmovanju Slovenska 
glasbena olimpijada, Tudi mlajši učenci so se pod vodstvom svojih men-
torjev redno udeleževali šolskih tekmovanj iz znanja in na športnem po-
dročju. Sedmošolci Oskar Divjak, Maja Kolar, Tjaša Podhraški: skupi-
na, ki je dosegla zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine.
Po najbolj žlahtnih dosežkih so učenci posegali na področju športa: ka-
rate, smučarski skoki, športna gimnastika, mladinski tekmovalni plesi, 
hip-hop in olimpijski kolesarski kros in bodo vpisani v Knjigo najboljših 
dosežkov. Vsem učencem iskreno čestitamo in želimo lepe počitnice.

Tatjana GOMBAČ, ravnateljica OŠ Gradec
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Vrtec litija
ZELENI NAhRBTNIK V KEKCU

V vrtcu Kekec na Savi že nekaj let sodelujemo v 
projektu »Z igro do prvih turističnih korakov«, ki jo 
organizira Turistična zveza 
Slovenije. Letos smo po-
zornost namenili zdravil-
nim zeliščem. Otroci so jih 

skupaj s starši in starimi starši vlagali v »Zeleni 
nahrbtnik«. Opisali so njihove značilnosti in mo-
žnost uporabe. Otrokom je bilo všeč, da so jih 
doma nabrali in posušili. Nekateri so jih prine-
sli tudi v vrtec, kjer smo jih skupaj posadili. Pri 
tem so bili spretni tudi naši najmlajši otroci, ki 
vedno radi sodelujejo. Otroci skrbijo, da naše 
rastlinice rastejo. Zalivajo jih, okopavajo, čistijo gredico plevela in opa-
zujejo njihovo rast. Tako pri nas raste: meta, melisa, ognjič, žajbelj, 
sivka, rožmarin, kamilica, šetraj, origano in ribez.
Otroci so se naučili veliko novega in ob tem uživali. Spoznali so, da 
narava ponuja veliko zdravilnih zelišč in zato jo je potrebno še bolj 
varovati.  Melita KuDER, pom. vzgojiteljice

REŠEVALCI NA OBISKU
Na igrišče našega vrtca se je pripeljal avto zanimive barve. Začudeni 
smo ga opazovali, ko sta izstopila medicinska sestra »Beba« in reševal-
ni voznik. Skupaj smo ugotovili, da je avto rumene barve in ima rde-

če črte. Pogledali smo si tudi notranjost 
vozila. »O o o o o, poglej, kako je tukaj 
vse lepo zloženo! Zakaj pa sta tukaj ti dve 
jeklenki?« so otroci z zanimanjem spra-
ševali. »Poglej povoje …« Na vsa naša 
radovedna vprašanja sta nam odgovorila 
prijazni šofer in medicinska sestra. Šofer 
nam je pokazal tudi posteljo in povedal 

koga vozijo na njej. Za konec pa smo lahko poslušali čisto pravo sireno. 
uuuuvaaau! Polni spoznanj in navodil, da moramo biti na vsakem kora-
ku previdni smo se poslovili. Posebno radi bi se zahvalili ZD Litija, da so 
nam omogočili to prijetno in zanimivo srečanje. Hvala!

Mateja NOVLJAN, pom. vzgojiteljice

SREČANJE V SREDIŠČU
Slovenija je čudovita dežela. Čeprav se po velikosti uvršča med manjše 
države, se njene pokrajine kljub temu zelo razlikujejo po narečjih, je-
deh, živalih, rastlinah in običajih. Otroci enote Sonček so jo v mesecu 
aprilu spoznavali preko Gorenjske, Prekmurja, Štajerske, Dolenjske in 
Primorske. 
V goste smo povabili gospo Vero Potočnik, ki se je rodila na Gorenj-
skem ter nam v njihovem narečju povedala pravljico o Rdeči kapici. 
Predstavila nam je tudi gorenjsko na-
rodno nošo. Kuhali smo ajdove žgance, 
zabeljene z ocvirki in zalite z mlekom, 
poslušali citre in slikali Triglav ter gubali 
planike. 
Ob spoznavanju Prekmurja smo se se-
znanili s prekmurskimi pisanicami ter jih 
nato tudi sami spretno porisali ter pobar-
vali. Čudili smo se dolgonogim štorkljam, ki gradijo ogromna gnezda na 
dimnikih hiš ter jih tudi sami oblikovali iz valovite lepenke, jedli bučna 
semena in se posladkali s prekmursko gibanico, ki nam jo je poklonilo 
gostišče s Trojan. V Prekmurju pa se je rodil tudi gospod Drago Šlan-
kovič, ki nam je v tem narečju prebral pesem in res smo morali dobro 
napeti vühe (ušesa), da smo razumeli vsaj nekaj besed.
Ob predstavitvi Štajerske nas je obiskal Vlado Peterčič, po glasu in sta-
su pravi Štajerc. Oblečen je bil v dolg moder predpasnik - škürc, obute 
je imel visoke škornje, na glavi črn klobuk, obraz pa so mu krasile veli-

ke sive brke. Gospod Vlado ima doma 
na Štajerskem kmetijo in pogostil nas 
je z dobrotami kot je tünka v zaseki, 
kuhana šunka, klobase, jajca, hren in 
čebula. Povedal nam je, da pri njih 
pujsu rečejo gudek, čebuli lük, pete-
lin je kokot in piščančki - picike. 
Dolenjsko smo si zapomnili kot deže-
lo medvedov, risov in krepkega fanta 

z imenom Peter Klepec. Tam živijo ljudje, ki spretno izdelujejo suho 
robo in pridelujejo krompir ali kot rečejo Dolenjci, krampir. 
Na koncu smo spoznali Primorsko, kraj kjer morje in sonce omogočata, 
da v solinah lahko pridobivajo sol, ki je zelo pomembna v naši prehrani. 
Otrokom smo ponudile košček kruha, pomočen v sol, okus jim je bil 
zelo všeč. Poskusili smo tudi olive, vonjali sivko in rožmarin. Primorska 
je znana tudi po pršutu, zgodnjih češnjah, hudi burji, lipicancih … Za ko-
nec smo spekli primorske fritelije, domačini jim preprosto rečejo frike, 
narejene pa so iz jajc, sesekljanih zelišč, čebule, drobtin in vode. Otroci 
so si oblizovali prste in spraševali kdaj jih bomo znova pekli. 
Za vsako pokrajino smo oblikovali plakat s fotografijami, ki so jih otroci 
prinašali od doma.
Vse kar smo se naučili in spoznali o naši Sloveniji smo strnili v naš na-
stop ob prazniku vrtca, ki se je odvijal aprila v dvorani Gimnazije Litija.
 Vzgojiteljice iz enote Sonček

PROJEKT AFRIKA
V okviru Slovenske Karitas smo se »Medvedki« iz vrtca Kresnička pri-
družili projektu Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebnih pravič-
nosti. Ogledali smo si kratke filme o življenju dečka Nangira iz Kenije, 
ob katerih so otroci spoznali s kakšnimi težavami se spopadajo v Afriki. 
Razmišljali smo, kako lahko mi pomagamo varovati okolje. Da bi bolje 
spoznali Afriško kulturo, smo v vrtcu organizirali afriški teden. Otroci 
so od doma prinašali predmete iz Afrike, ob koncu pa smo pripravili 
razstavo. iz igralnice smo umaknili vrtčevske igrače in se igrali le z 
naravnimi materiali (storži, kamni, blago ...) ter odpa-
dnimi materiali (plastenke, zamaški, kartonaste ška-
tle …), se igrali afriške igre ter igrali na improvizirane 
inštrumente. Zahvaljujem se dr.med. Kristini Potisek, 
ki nam je predstavila njeno doživetje ob obisku v Afri-
ki ter sodelovala na naši delavnici, kjer smo izdelali 
boben iz odpadnega materiala, punčko iz blaga in 
barvali kamne.  Pija POHAR, vzgojiteljica

osnovna šola Gabrovka-Dole
30 LET VRTCA ČEBELICA V GABROVKI

Vrtec Čebelica v Gabrovki je s prijetno in razigrano 
prireditvijo, ki je v telovadnico OŠ Gabrovka privabi-
la nekdanje varovance, 
zaposlene vrtca in se-
veda številne starše, 
obeležil svoj 30. rojstni 
dan. Obletnici je priso-
stvoval tudi župan ob-

čine Litija, Franci Rokavec, ki je z ravna-
teljem, igorjem Hostnikom, v uvodu pozdravil vse navzoče. Program, ki 

so ga pripravili otroci in zaposleni v vrtcu, so na spro-
ščen način skozi zgodovino vrtca, »iz majhnega raste 
veliko…«, povezovali naši nekdanji trije varovanci. Naj-
starejša Karmen, ki je vrtec obiskovala v prvih letih 
delovanja ter dva 
mlajša četrtošol-
ca, Lana in Aljaž.

Poleg nastopov otrok so si zbrani 
lahko ogledali razstavo otrok »iz 
majhnega raste veliko…« in projek-
cijo fotografij razvoja vrtca. Seve-
da pa ni manjkala velika rojstnodnevna torta in skromna pogostitev, ob 
kateri so se gostje, obiskovalci, nekdanji varovanci in starši, lahko malo 
zadržali, poklepetali ter obujali spomine. Na voljo so bile tudi srečke, 
katerih sredstva so namenjena šolskemu skladu, kateremu pripada tudi 
Vrtec Čebelica.  Marinka LENART

SLOVENSKI VOJAKI V VRTCU 
Tudi to se lahko zgodi v vrtcu v Velikem Gabru.
V okviru načrtovane teme »V Evropi sem doma« smo poleg spoznava-

nja državnih simbolov spoznavali poklic 
vojak.
Očka deklice iz skupine Zajčki, ki je zapo-
slen v Slovenski vojski, je navdušil s svojo 
predstavitvijo. Največ zanimanja je vzbu-
dil bivak, ki ga je postavil v igralnici, otro-
ke pa je navdušila »vojaška telovadba«, ob 
kateri so rasle mišice. Predstavljena je 

bila tudi vsa ostala oprema, ki jo potrebuje vojak.
Ste se kdaj vprašali, kakšen je poklic vojak glasbenik? Mi smo se. Vse 
odgovore in še več smo dobili zadnji dan v mesecu maju.
Čisto resnično zgodbo o vojaku glasbeniku so nam na simpatičen način 
predstavili člani Orkestra slovenske vojske, in sicer komorna zasedba 
kvartet klarinetov in tolkala. Ob čudovitih zvokih njihovih glasbil in ubra-
nem igranju, petju in govornih vložkih, ki jih je posrečeno izbiral klarine-
tist Janez Benko, nam je urica glasbenih užitkov prehitro minila. 
Po celem vrtcu in šoli pa še malo naokrog so se razlegali zvoki prijetne 
glasbe. 
Za predstavitev se članom Orkestra slovenske vojske najlepše zahvalju-
jemo in jim želimo še veliko uspehov pri svojem delu.
Tu pa se naša radovednost in želja po druženju z imenitnimi glasbeniki 
ne konča. Radi bi spoznali še trobila in ostale člane tega čudovitega 
orkestra, na katerega smo Slovenci lahko zelo ponosni.
Mogoče nas počastijo z obiskom že v naslednjem šolskem letu. 

Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber, 
Martina MOLE, vzgojiteljica

ZAKLJUČNA SLOVESNOST PROGRAMOV 
DVIG RAVNI PISMENOSTI

V teh dneh smo na izobraževalnem centru Geoss, Litija potegnili črto 
pod uspešno izvedbo programov projekta Dvig ravni pismenosti v tem 
šolskem letu. V projektu, ki ga delno sofinancirata Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad smo 
izvajali dva 120-urna programa - Razgibajmo življenje z učenjem in 
izzivi podeželja. udeležencem smo ponudili možnost, da pridobijo ra-
znovrstna praktična znanja na brezplačnih izobraževalnih delavnicah 
iz najrazličnejših področij- vse od pravopisa pa do ročnih ustvarjalnih 
spretnosti. Zaključili smo tudi z izvajanjem 30-urnih tečajev v okviru 

programa Računalniška pismenost za odrasle, v katerem so predvsem 
starejši, ki še niso imeli izkušenj z delom na računalniku, usvojili osno-
ve dela z njim. V naši računalniški učilnici se je od oktobra 2011 do 
konca maja 2012 zvrstilo kar 8 skupin oziroma 96 računalničarjev –za-
četnikov. uspešno zaključen tečaj jim je vlil željo in motivacijo, da zna-
nje izpopolnijo in nadgradijo še na nadaljevalnem tečaju. 
Na slovesni zaključni prireditvi so sodelujoči v programih prejeli javno 
veljavna potrdila o usposabljanju. udeleženkam iz izzivov podeželja jih 
je podelila podžupanja Občine Litija, gospa Lijana Lovše, udeležencem 
programa Razgibajmo življenje z učenjem in Računalniška pismenost 
za odrasle pa predsednik Medobčinskega društva invalidov občin Li-
tije in Šmartna, gospod Miro Vidic, saj so vsi udeleženci člani tega 
društva. 
Na zaključni prireditvi so sodelujoči prejeli sveže izvode društvenega 
časopisa, ki so ga izdelali v okviru usposabljanja Razgibajmo življenje z 
učenjem pod vodstvom certificiranih izvajalk programa, Mirjane Debe-
lak in Mateje Chvatal. Vsebino časopisa so na prireditvi tudi predstavili 
in s tem prispevali pomemben del k slovesnosti prireditve.   

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA SE 
ZAKLJUČUJE!

Teden vseživljenjskega učenja ni enak kot ostali te-
dni v letu, saj v razširjenem terminu traja kar dva 
meseca- maj in junij. Je najvidnejša promocijska 
kampanja na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji in opozarja slovensko javnost na vsepri-
sotnost in pomembnost učenja v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem 
življenju prevzema. 
V Tednu vseživljenjskega učenja izobraževalni cen-
ter Geoss opravlja vlogo območnega koordinatorja 
brezplačnih prireditev v našem okolju. Letos je so-

delovalo 23 izvajalcev, ki so pripravili okoli 90 prireditev.
Dobršen del dogodkov je že za nami, a ni še konec! Vse do konca 
junija imate priložnost za obisk katere od prireditev. Prisrčno vabljeni 
na naši spletno stran http://www.ic-geoss.si/, kjer si lahko pogledate 
seznam prireditev in poiščete kaj zase!
Pridite, zabavajte se in učite! VSI DOGODKI SO BREZPLAČNI! 

SREDNJA ŠOLA – Spomladanska poklicna matura je v polnem teku
Šolsko leto se zaključuje tudi za udeležence naših srednješolskih pro-
gramov za odrasle. To še najbolj občuti 34 kandidatov, ki trenutno 
opravljajo poklicno maturo in 2 kandidata, ki izobraževanje končujeta 
z zaključnim izpitom. Kandidati so najprej opravljali pisne izpite, sledijo 
še ustni. Težko pričakovani dan za naše maturante pa je 9. julij, ko 
bodo znani rezultati poklicne mature. Držimo pesti!
udeleženci izobraževanja odraslih, ki svojih obveznosti še niso opravili, 
izpite opravljajo na zadnjih izpitnih rokih v tem šolskem letu. Nekateri 
zato, da pred poletnimi počitnicami opravijo čim več, drugi zato, da 
še ujamejo prijavo na jesenski rok poklicne mature, ki bo potekala v 
mesecu avgustu. Klavdija MALi

VIŠJA ŠOLA – Čestitke prvim diplomantom programa Strojništvo
Na izobraževalnem centru Geoss, OE Višja strokovna šola se zaklju-
čuje že tretje študijsko leto. V obeh višješolskih programih imamo 22 
diplomantov, v juniju smo še posebej ponosni na prve štiri diplomante 
programa Strojništvo. Vsi so svoja diplomska dela izdelali iz svojih de-
lovnih področij in s tem prispevali pomemben delež k razvoju podjetij, 
v katerih so zaposleni. Tematike so bile sledeče: 
-  Zagotavljanje kakovosti v procesu proizvodnje podjetja Rujz desing d.o.o

  Zmanjšanje izmeta v proizvodnem procesu avtomobil-
skega žarometa

 Urejenost in sledljivost odrezovalnega orodja
 Uvedba metode SMED v steklarni Hrastnik d.d.

Vsa diplomska dela si lahko ogledate tudi v Knjižnici 
Litija, našim diplomantom pa še enkrat iskreno česti-
tamo, z željo, da njihove ugotovitve in predlogi v praksi 
tudi resnično zaživijo. Slavnostna podelitev diplom za 
študijsko leto 2011/2012 bo 12. septembra.
Želite tudi vi stopiti korak višje? Zdaj je pravi čas za 
odločitev. V naše višješolske programe Organizator 
socialne mreže, Ekonomist ali Strojništvo se lahko 
vpišete še do konca septembra. Če pa se boste za ta 
korak odločili v mesecu juniju, boste deležni popusta 
na vpisnino. Več informacij na spletni strani www.ic-
geoss.si.  Ivana ŠiNKOVEC

Stopite korak višje  
in si zagotovite 

lepši jutri!

Vpišite se v programe za odrasle:
OSNOVNA ŠOLA – NOVO!!!

SREDNJA ŠOLA: 
• trgovec
• logistični tehnik – NOVO!!!
• predšolska vzgoja
• ekonomski tehnik
• strojni tehnik

VIŠJA ŠOLA: 
• ekonomist
• inženir strojništva
• organizator socialne mreže

Pridružite se družbi uspešnih!
IC Geoss z vami že 60 let na poti do novih znanj.

Podrobnejše informacije:  
01/8980-570, 041/733-980, www.ic-geoss.si

Veseli bomo tudi vašega obiska v iC Geoss d.o.o,  
Trg na Stavbah 8a, Litija.



EX TEMPORE LITIJA 2012
Ob Tednu vseživljenjskega učenja (TVu) je 
LiLA skupaj z JSKD Oi Litija organizirala likov-
ni in fotografski EX TEMPORE LiTiJA 2012, ki 
je bil posvečen 60 letnici imenovanja LiTiJE za 

mesto. LiLA je k sodelovanju povabila še kolege 
iz drugih ljubiteljskih društev. V soboto, 19. maja, 
je tako Litija postala odprti atelje. Na ex temporu 
je bilo 38 udeležencev: 14 članov je bilo iz drugih 

društev (Kisovca, Trbovelj, 
Mengša, Logatca, Brezovi-
ce in še dveh litijskih), čla-
nov LiLE pa je bilo 25. 
Mladinski center Litija je 
udeležencem prijazno od-
stopil svoje prostore, kjer jih je pozdravil tudi 
predsednik mestne skupnosti Gvido Kres. Potem 
pa so se slikarji in fotografi sprehodili so Litiji, 
si jo ogledali in po-

stavili svoja slikarska stojala in fotograf-
ske aparate. Likovna dela bo razstavilo 
32 slikarjev, fotografov pa je bilo 12. 
udeleženci so bili za delo dobro razpolo-
ženi, prav posebno pa veseli spominkov 
in daril, ki so jih prispevali MS Litija, Ob-
čina Litija, Spar Litija in Frizerstvo Rena-
ta iz Litije.
Po večurnem ustvarjalnem delu so se likovniki zbrali še v Valvazorju, 
poklepetali in si izmenjali izkušnje. Nekaterim se je mudilo domov, dru-
gi pa so še nekaj časa ustvarjali ob Savi. 
Zaključek ustvarjalnega EX TEMPORA LiTiJA 2012 pa bosta dve razsta-
vi: LiKOVNA in FOTOGRAFSKA.
Društvo LiLA je v maju in juniju pokazalo svoje likovne in fotografske 
dosežke na treh društvenih razstavah.

Likovna razstava MALA LILA je bila 
odprta 24. maja 2012. V glasbenem 
programu so z violino in violončelom 
nastopile sestre Dora, Jera in Neža 
Dacar - članice MALE LiLE in učenke 
GŠ Litija – Šmartno. Mentorica Maja 
Šuštaršič, ki je razstavo predstavila, je 

v šolskem letu 2011/12 delala s 16 
učenci iz litijske in šmarske občine. 
Na vsakotedenskih četrtkovih sreča-
njih je nastalo veliko izdelkov: risbe, 
lepljenke, izdelki iz različnih materia-
lov in slike. Predstavila je tudi način 
dela MALE LiLE. 
Mag. Gabrijela Hauptman, članica LiLA pa je ob razstavi napisala: »Za-
kaj je tako pomembno, da se mladi že zelo zgodaj srečajo z umetnostjo 
na poglobljen način? Šolski program je sicer zasnovan tako, da omogoča 
čim širši razvoj vsakega posameznega otroka, a kaj kmalu se lahko zgodi, 
da ostali predmeti nekako preplavijo in dominirajo v vsakdanjiku otroka. 
Dodatno pridobivanje znanja in seveda razvijanje ustvarjalnosti v orga-
nizirani obliki kot je pod okriljem Litijskega likovnega ateljeja LILA, pa je 
zelo redek pojav na stopnji osnovnošolskega obdobja odraščanja otrok. 
Zelo zgodaj imajo namreč otroci na razpolago različne športne aktivnosti 
v izvenšolskih dejavnostih ali pa imajo možnost obiskovanja glasbene 
šole – to nam je dokaj blizu in utečeno. Morda pa nismo niti pomislili, da 
obstajajo še skriti potenciali, ki bi jih bilo modro razvijati v popoldanskih 
dejavnostih. In to se je zgodilo na račun izjemno dobrega delovanja dru-
štva Litijski likovni atelje Lila.«
Razstavljali so: David Bilbija, Živa Bučar, Maša Cvetežar, Neža Dacar, 
Dora Dacar, Jera Dacar, Jan Martinčič, Oto Medvešek, Ana Povše, Teja 
Props, Anesa Shala, Mila Štimec, Ajda Svetič, Kaja Tomažič, Valentina 
Tomažič, Valentina Weilgoni Anžel. 
Vsi udeleženci 2. likovne male šole so prejeli POhVALO, ki sta jo po-
delili Joža Ocepek in Maja Šuštaršič.
Likovna razstava EX TEMPORE LITIJA 2012 je bila odprta 4. junija 
2012. Razstavo je predstavil mentor društva LiLA mag. Zoran Poznič, 
ak. kipar. V kulturnem programu so sodelovali: vokalistka urška Bric in 

pianist Evgen Malis ter pesnica Joža Oce-
pek.
Na razstavi so bile podeljene tudi tri nagra-
de: 1. nagrado, to je razstavo na gradu Bo-
genšperk je prejel igor Fortuna, član LiLA, 
2. n 3. nagradi sta bili knjižni s priznanjem 
– prejela sta jo: 

Hajdeja Praprotnik in Rafael Samec. Pode-
ljeni sta bili še dve priznanji, prejela sta ju 
Emil Škrbec in Marjeta Mlakar Agrež. 
Razstavljali so gostje: LIKI Kisovec - Berta 
JuVAN, Marinka JuVAN, Mili VOZELJ, Olga 
VOZELJ; RELIK Trbovlje - Dragica BENČiČ, 

Majda DRNOVŠEK, Emil ŠKRBEC; LD Men-
geš - Darko CRNKOViČ, Art Club Litija - Jože 
GRiLJ; LD Logatec-  Janez OVSEC in Rafael 
Samec iz Brezovice; in Društvo LILA: Marko 
BEGiČ, Darja BERNiK, Lea BERNiK, Marija 
BREGAR HOSTNiK, Miroslav DEBELAK, Špe-
la DERMOL, igor FORTuNA, Nina GROBOLJ-

ŠEK, Gabrijela HAuPTMAN, Danijela KuNC, Marjeta MLAKAR-AGREŽ, 
Joža OCEPEK, Marija PiRC, Lidija POVŠE, Hajdeja PRAPROTNiK, Tina 
ROZiNA, Marija SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, Anton SVERŠiNA, Anita VO-
ZELJ, Jelka ZAJC. 
Fotografska razstava EX TEMPORE LITIJA 2012 bo odprta v torek, 
26. junija 2012.
Vse razstave so bile v avli Občine Litija in organizirane v sodelovanju z 
JSKD Oi Litija ob Tednu vseživljenjskega izobraževanja in so bile posve-
čene 60 letnici mesta Litija in prazniku občine Litija.
LiLA je sodelovala tudi na dnevih  jagod  in špargljev na Bregu pri 
Litiji. Članici društva sta 20. maja na priložnostni razstavi predstavili 
svoja in dela društvenih kolegic.
Predsednica društva:  
Joža OCEPEK
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Po dolgotrajnih, pogosto zapletenih postopkih v zvezi 
s pripravami na investicije smo končno prišli do za-
ključka nekaterih del. Lotili smo se kar treh: gradnjo 
novega doma, fizična razdelitev starega doma in pre-
novo balinišča. 
Pri gradnji novega doma se nam je ustavilo pri nega-
tivnem mnenju Agencije RS za okolje (ARSO). Agen-

cija je namreč ugotovila, da je del zemljišča na katerem bo stal novi dom 
v poplavnem območju. Problem smo reševali skoraj dve leti. Po zadnjih 
neuradnih informacijah naj bi vendarle do 25. junija (tega leta) na podla-
gi večih študij inžiniringa za vode pridobili pozitivno soglasje, ki je pogoj 
za nadaljevanje gradnje.
Med tem časom smo začeli uresničevati dogovor sklenjen pred tremi 
leti med občino Litija, Društvom diabetikov Litija – Šmartno in našim 
Društvom po katerem bomo polovico starega doma invalidov oddali v 
uporabo Društvu diabetikov. Ta dogovor je bil sprejet pred začetkom gra-
dnje novega doma. uresničiti smo ga nameravali po dograditvi. Vsebina 
dogovora je bila, da bo po razdelitvi starega doma Društvo diabetikov do-
bilo v brezplačno uporabo vzhodno polovico doma. Stroške obratovanja 
in investicijskega vzdrževanja bomo delili na polovico. 
Z deli smo začeli in končali pred dograditvijo novega doma. V to nas je 
prisilila počasna novogradnja, nevzdržne razmere za delovanje obeh dru-
štev in donatorsko pridobljena pisarniška oprema, ki jo je društvoma po-
daril Telekom. Ob vse večjem številu članov (840 in DD 500) in izvajanju 
vseh socialnih programov je bilo delovanje v enem prostoru nemogoče. 
Prenovljeni prostori so estetsko in funkcionalno velika pridobitev za obe 
društvi.
Nekaj časa smo tudi že načrtovali povečanje in posodobitev balinišča, ker 
ni ustrezal tekmovalnim merilo. Zadnja zima oz. globoka zmrzal je defor-
mirala igralno površino, zato je bilo nujno sanirati igralno površino (asfalt), 
in jo preplastiti. Hkrati je bilo smotrno tudi rekonstruirati celoten objekt. 
Poudariti velja, da smo skoraj vsa opisana dela na balinišču in predelavi 
doma opravili prostovoljno. Po naključju smo jih dokončali pred prazni-
kom občine Litija. S tem smo dodali droben kamenček v mozaik napred-
ka domicilne občine Litija ob njenem praznovanju.
Materialni del stroškov obeh investicij smo zagotovili iz Društvenih pri-
hrankov in predvsem prostovoljnim delom naših članov. Ob tem pa se 
moramo zahvaliti in pohvaliti vodstvo Občine Litija za pomoč pri uresni-
čevanju naših načrtov.  Predsednik iO, Miro VIDIc

IZLET V BUDIMPEŠTO
V začetku maja smo izvedli dvodnevni izlet v Budimpešto s turistično 
agencijo Sonček. V zgodnjih jutranjih urah smo se odpeljali iz Litije proti 

Lendavi, pot nas je vodi-
la po južni obali Blatnega 
jezera do Budimpešte. 
Prestolnica ob Donavi 
je zaradi svoje slikovite 
lege, veličastnih kralje-
vskih in cesarskih zgradb 
ter posebnega ozračja 
privlačna za turiste.

Budimpeštanski bregovi Donave in staro budimsko mesto so na unesco-
vem seznamu svetovne kulturne dediščine. Prvi postanek smo imeli ob 
Elizabetinskem mostu, sprehodili smo se po mestnem jedru Vaci, obi-
skali pokrito tržnico, kjer smo imeli tudi možnost za manjše nakupe. Sle-
dil je krožni ogled mestnih znamenitosti: Opera, Trg herojev, notranjost 
Štefanove cerkve, Parlament...
V večernih urah smo se zapeljali do hotela Aquamarina, ki je preurejen iz 
parnika in je zasidran na Donavi. Tam smo se okrepčali in prenočili.
Naslednji dan smo se ta-
koj po zajtrku odpeljali 
proti severni strani Blatne-
ga jezera. Ogledali smo 
si Tihanyski polotok s ču-
dovitim pogledom na ma-
džarsko morje in okolico. 
Tihany je najprivlačnejši 
kraj ob Blatnem jezeru, 
slovi po svojih znamenitostih po pokrajinski lepoti. Dobre volje in polni 
lepih vtisom smo se zvečer pripeljali v Litijo. Mojca BAJC

NAŠI INVALIDI ŠPORTNIKI SO SE SPET ODREZALI
invalidi MDi Litija Šmartno, nadaljujejo z uspešnimi nastopi. Tokrat so 
se udeležili državnega prvenstva v namiznem tenisu. Turnir je bil odigran  
2. junija v Logatcu. V dokaj izenačenih dvobojih so  kar trije naši člani 
posegli po medaljah. V kategorijah, ki so ustrezale njihovim stopnjam in-
validnosti so najboljše uvrstitve dosegli: Lado Zevnik, je osvojil srebrno, 
Lado Kavšek in Jože Strmljan pa sta se vrnila z bronastima medaljama. 
Poudariti velja, da se naši invalidi pogosto vračajo z lepimi dosežki s tek-
movanj na državni ravni. To samo potrjuje ugotovitve, da pridno trenirajo 
in da si zaslužijo boljše pogoje za vadbo, saj so s preureditvijo starega 
doma invalidov postali »brezdomci«.  Miro VIDIc

NA FESTIVALU OKTETOV V 
KRANJU ŽVS LIPA LITIJA PREJELA 

NAGRADO ŽIRIJE 
V soboto, 26. maja 2012, je v Domu krajanov Prim-
skovo v Kranju potekal Festival oktetov, tokrat že tre-

tjič zapovrstjo. S pomočjo kopice sponzorjev ga je organiziral Kranjski 
oktet.
Na festivalu smo imeli priložnost slišati deset vokalnih zasedb: Braslov-
ški oktet, Oktet Castrum iz Ajdovščine, Ženski nonet Vitra iz Ribnice, 
Ribniški oktet, Trnovski ok-
tet, Barški oktet iz Benečije, 
Vokalna skupina oktetek iz 
Črnuč, Oktet Arion iz Ljuto-
mera, Kranjski oktet ter ne-
nazadnje ŽVS Lipa Litija. 
Vsak od nastopajočih sesta-
vov se je predstavil s tremi 
skladbami po lastni izbiri, 
vendar je večina skupin v svoj repertoar vključila tudi eno skladbo oziro-
ma priredbo narodne Petra Liparja in na ta način obeležila 100. letnico 
rojstva in 30. obletnico smrti skladatelja in glasbenika, ki je svoja najpo-
membnejša glasbena leta preživel v Kranju.
Skupine sta po strokovni plati ocenjevala zborovodja Matevž Fabjan in 
profesorica solopetja Pia Brodnik. Slednja je v svojem poročilu za jav-
nost o nastopajočih zasedbah zapisala: 
»Vsem skupinam je manjkala precizna intonacija, več poudarka na teks-
tovnem niansiranju občutkov in bolj izbrani dikciji. Pogrešali smo tudi pre-
majhno skrb vodij sestavov po pevskem oblikovanju posameznih glasov in 
iskanju skupnega resonančnega telesa, po večjem legatu in bolj pojočem 
človeškem glasu. 
Slednjim kriterijem se je najbolj približala Ženska vokalna skupina Lipa, ki 
je bila na koncu festivala s strani strokovne komisije (prof. Matevž Fabijan 
in spodaj podpisana) proglašena za najboljši sestav večera. In po pravici. 
Mlada dekleta so imela lep, kultiviran, čist in intonančno dober zvok, z 
lepim fraziranjem, zadovoljivo dikcijo in vse to v zahtevnem programu.« 
Za dekleta je takšno priznanje izjemna motivacija za nadaljnje delovanje, 
poleg tega pa bodo kot zmagovalke letošnjega Festivala oktetov drugo 
leto na omenjeni prireditvi nastopile kot častne gostje. 
ŽVS Lipa se ob tej priložnosti zahvaljuje območni izpostavi JSKD Litija in 
JZK Litija za vso izkazano pomoč in podporo.  Zapisala: Zala PAVŠiČ

IZREDNI TEATER 
NA LINhARTOVEM 

SREČANJU
Gledališka predstava izrednega teatra Mamo ste pa kar živo pokopali? 
se je v okviru izbora za Linhartovo srečanje, ki ga vsako leto organizira 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, uvrstila na regionalno revijo, ki je 

od 1.6. do 3.6. pote-
kala v Grosupljem in 
Ljubljani. V konkuren-
ci 25 predstav iz Osre-
dnjeslovenske regije 
je bilo izbranih pet 
predstav, poleg naše 
še: Martin McDona-
gh: Kripl z inishma-
ana, Šentjakobsko 
gledališče, Ljubljana; 
ivan Cankar: Za na-
rodov blagor, Šentja-

kobsko gledališče, Ljubljana; Karel Valentin: Selitev, OTH KuD Pirniče; 
Vinko Möderndorfer: Vaje za tesnobo, KuD Fofité, Medvode
V tej konkurenci sta na regionalni ravni dva 
naša člana prejela nagradi selektorja, in si-
cer Metka Škrabec Šešok za najboljšo žensko 
stransko vlogo in Marko Djukić posebno na-
grado za izvirno besedilo, režijo in mentorstvo 
skupine.
Skupina je s tem zaključila uspešen spomla-
danski del sezone, jeseni pa načrtuje nova 
gostovanja in začetek priprav na naslednjo 
predstavo. Zahvaljujemo se vsem, ki nam po-
magate in nas podpirate. 
          Branka HOČEVAR

RAZISKOVALI SMO PIVKO IN 
NJENO OKOLICO

V programu za leto 2012 je Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno za me-
sec maj načrtovalo strokovno ekskurzijo z ogledom 

muzeja vojaške zgodovine v Pivki ter še drugih in zgodovinskih zname-
nitosti tega območja.
Na raziskovanje smo se odpravili v soboto, 12. maja 2012, bilo nas je 
95 in bili prijetno presenečeni nad lepotami, ki jih skriva Pivka in njena 

okolica.
Prava paša za oči 
je urejenost in zbir-
ka v muzeju Parka 
vojaške zgodovine. 
Ob tem je potrebno 
poudariti vsebino in 
način predstavitve, 

ki smo je bili deležni od strani vodiča. Pot smo nadaljevali v vas Prem, 
kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali grad Prem, obiskali spo-
minsko sobo pesnika Dragotina Ketteja ter si v cerkvi Sv. Helene ogle-
dali znamenite Kraljeve freske. Sledil je ogled 400 let stare Šobčeve 
domačije. Tam, na Kalu pri Pivki, kjer že stoletja pojejo kamnoseška 
kladiva. Kjer v bližini svoje skrivnosti skrbno čuvajo presihajoča jezera 
in se pokrajina počasi preveša v slikovite Brkine. Prijazen sprejem in 
predstavitev sta nas popeljala v toplo podobo domače preteklosti.
Pozno popoldne smo obiskali d.d. Pivka perutninarstvo ter ob ogledu 
filma in prestavitve spoznali sodoben in sistematičen pristop k razvoju 
in posodabljanju prehrambne industrije, ki je znana tudi izven Slove-
nije. Hkrati pa ustvarja možnost sodelovanja tudi številnim kooperan-
tom, ki si tako zagotavljajo socialno varnost.
Na tem raziskovanju smo ponovno spoznali, kako pestra in bogata je 
Slovenija.  Karlo LEMuT

KRAMP TURA V LITIJI
V nedeljo 3.6. je 4. tradicionalna kramp tura gostovala v Litiji. Na kramp 
turi se zberejo kolesarji iz vse Slovenije ki so pripravljeni žrtvovati svoj 
prosti čas za urejanje planinskih poti. Ponavadi se po opravljenem delu s 
kolesi odpeljemo na izhodišče. Tako je bilo tudi tokrat. 
Zbralo se nas je 12. Prišlo je 6 kolesarjev iz vse Slovenije, trije člani mar-
kacijskega odseka in trije člani turno kolesarskega odseka Litija. uredili 
in obnovili smo del pla-
ninske poti Litija - Janče.
Po spoznavnem kramlja-
nju smo se razdelili v tri 
skupine. Gostje na čelu z 
Jožetom Rovanom so na 
začetnem strmem delu 
poti, kjer imamo največ 
težav ob močnejših na-
livih, uredili odvodnjava-
nje, popravili erozijske 
zaščite in ostala zemeljska dela. Skupina pod vodstvom načelnika litij-
skih markacistov Aleša Moharja je postavila nove smerne table, domači 
kolesarji pa smo obnovili markacije od AMD-ja do domačije Šmic.
Po končanem delu je sledila malica v planinskem domu na Jančah. Na-
čelnik turno kolesarskega odseka je pred kratkim opravil izpit za marka-
cista in je bil na kratki slovesnosti sprejet v markacijski odsek. 
Ob jedači in pijači je stekel prijeten pogovor, ki se je po kolesarskem 
spustu nazaj na izhodišče, nadaljeval v Litiji.
V akciji smo opravili 45 delovnih ur, najbolj pomembno pa je da smo 
kolesarji pustili dober vtis pri markacistih, markacisti pa pri kolesarjih.

Žiga KROFL, načelnik TKO LitijaNa Bregu pri Litiji
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

VELIKI RISNJAK
5.5.2012 nas je Marjan popeljal v Gorski Kotar, ki leži 
ob naši južni meji. Ti kraji so nam bili neznani, zato 
smo bili toliko bolj zvedavi, kako bo. 46 se nas je od-
pravilo na pot. Vse do mejnega prehoda Petrina je 
šlo po načrtu. Tam so pa hrvaški organi »zatežili« na 
podlagi predpisov in zavrnili vstop naši Ani, ki pa si je 

sama na naši strani pripravila svoj pohodniški program in obiskala tudi 
grad Kostel.
Tomaž nas je čez Delnice po 
ozki gozdni cesti pripeljal na 
izhodiščno točko za vzpon 
na Veliki Risnjak. Po dobri 
uri hoda smo prišli do koče 
pod vrhom, do koder je bilo 
še 20 minut. Ta del vzpona 
na vrh je bil pravi planinski 
program, ki je značilen za naš alpski svet (strmina, žice, klini). 
Del skupine se je vrnil na izhodišče, kjer ni bilo pričakovanega avtobusa. 
Podali so se pogumno naprej proti Delnicam. Po kaki uri upanja se je 
prikazal Tomaž. Logistika je bila uspešno rešena. Druga skupina pa se je 
napotila v 3 ure oddaljeno izhodišče Narodnega parka Risnjak. 
Potovanje po parku je bilo zanimivo in je izpolnilo naša pričakovanja. 
Kljub slabšim vremenskim obetom smo jo dobro odnesli z nekaj vetra in 
megle. Razgled je bil zaradi takih pogojev prizadet.
Na poti domov smo se ustavili nekaj pred Dvorom v gostilni Rojc, kje smo 
se spravili nad odojka in obaro. Ob tej priliki smo počastili rojstne dneve 
Anice L., Zofke, Tatjane in ivanke.   Jože DERNOVŠEK

TEKMOVANJE ZVEZE DRUŠTEV U POKOJENCEV 
OBČINE LITIJA - ŠMARTNO

Du Litja je 15. maja 2012 or-
ganiziralo tekmovanje v ba-
linanju za ženske in moške 
ekipno. udeležile so se ga 
ekipe iz Du Litije, Du Šmar-
tna, Du Sloge Jevnica in Du 
Dole. Obe ekipi ženska in 
moška v Du Litija sta zasedli 

drugo mesto. V lepem sončnem vremenu in prijetnem druženju je bilo 
tekmovanje uspešno izvedeno.                                    Dušan JOVANOViČ

12. SREČANJE DU LITIJA IN DU TABOR MARIBOR 
17.5.2012

V lepem sončnem vre-
menu so prispeli v Litijo 
člani Du TABOR MARi-
BOR s katerimi se naše 
društvo druži že 12. leto. 
Namen srečanj je, da se 
pomerijo športniki obeh 
društev v različnih pano-
gah, ostali gostje pa si 

ogledajo znamenitosti naše občine. Zaključek srečanja je vedno druženje 
in izmenjava izkušenj v delovanju društev na posameznih področjih.
Goste smo sprejeli pri Domu ribičev, kjer so se odvijala tudi športna tek-
movanja. Po krajšem kulturnem programu, kjer je nastopil mešani pevski 
zbor Du Litije in pihalnega orkestra Du Tabor Maribor so športniki pričeli 
tekmovanja. Ostali gostje vključno z godbeniki so odšli v Dom ostarelih 
Tisje, kjer so godbeniki polepšali dan vsem, ki bivajo v domu. Osebje 
doma jim je predstavilo delovanje doma, nato je sledil ogled prostorov. 
Predsednika društev in člani upravnih odborov so si ogledali prostore dru-
štva upokojencev Litija in izmenjali nekaj izkušenj z vodenjem in delova-
njem društva. Ostali gostja so si ogledali gradbišče Socialno varstvenega 
centra in Litijski muzej. Sledilo je popoldansko kosilo in družabno sreča-
nje, katerega so popestrili godbeniki iz Maribora.
Ob slovesu je bilo izrečenih veliko pohvalnih besed o sami organizaciji 
športnih iger in ogledu našega mesta. Veselimo se snidenja, ki bo nasle-
dnje leto v Mariboru.  Dušan JOVANOViČ

V JESENI ŽIVLJENJA NAM POJE POMLAD
V nedeljo, 20. maja 2012, se je v središču Slovenije na GEOSS-u v Spodnji 
Slivni, pod geslom v JESENi ŽiVLJENJA NAM POJE POMLAD, začelo in kon-
čalo 14. SREČANJE ZASAVSKO POSAVSKiH PEVSKiH ZBOROV.
Vse navzoče je v uvodnem nagovoru pozdravil predsednik Društva upoko-
jencev Litija, gospod Dušan Jovanovič. Organizator letošnje revije je bilo 
Du Litija s sodelovanjem 
Zasavske in Posavske po-
krajinske zveze društev 
upokojencev ter z območ-
no izpostavo JSKD Litija. 
Na reviji je sodelovalo 
9 pevskih zborov. Vsak 
zbor se je predstavil z 
dvema ali tremi pesmimi. 
Za sodelovanje so vsi zbori prejeli ustrezna priznanja. Številno občinstvo 
je nastopanja pevcev pozdravljalo in nagrajevalo z burnimi aplavzi.
Na začetnih pevskih srečanjih upokojenskih pevskih zborov ni nihče mi-
slil, da bodo obstala in se obdržala, saj so nastala le iz preprostih ŽELJA in 
POTREB upokojenskih pevskih zborov po PREDSTAViTVAH, MEDSEBOJ-
NEM SODELOVANJu, PRiJATELJSKEM DRuŽENJu in PREPEVANJu PESMi, 
nikoli s poudarkom na tekmovalnosti. Toda postala TRADiCiONALNA. 
Letos je moč pesmi, pevskih zborov in njegovih zborovodij zmagovito do-
segla in uspešno zaključila 14. SREČANJE ZASAVSKO POSAVSKiH uPO-
KOJENSKiH PEVSKiH ZBOROV.
Vsem nastopajočim najlepša hvala in iskrene čestitke za lep koncert, ki 
so ga zaključili združeni zbori s pesmima Ne damo se in Zbor sužnjev.  
Sledilo je še skupinsko fotografiranje in prijateljsko druženje do večernih 
ur. Naj bi nam še mnogo let V JESENi ŽiVLJENJA PELA POMLAD!

Lojzka KORiTNiK

NAPOVEDNIK
-  sobota 30. junij 2012 ob 6.00 uri - avtobus, pohod VELiKA ZELENiCA
-  sobota 30. junij 2012 ob 11.00 uri - SREČANJE PZDu ZASAVJE DOL PRi 

HRASTNiKu
-  sobota 7. julij 2012 ob 6.00 uri  - avtobus, pohod KOMARČA -KOMNA
-  sobota 14. julij 2012 ob 6.00 uri  - avtobus, pohod RATiTOVEC
-  torek 17. julij 2012 od 7.00 uri- izlet v ZGORNJE SAViNJSKO DOLiNO-

SOLČAVO iN PO SOLČAVSKi PANORAMSKi CESTi
Kotiček ureja: Karlo LEMuT

IZLET UPOKOJENCEV GABROVKA
V torek 29.05.2012 smo se člani Društva upo-
kojencev Gabrovka odpravili na izlet v Međi-
murje – Hrvatska. Vseh udeležencev nas je bilo 
52. Pot nas je vodila preko Litije, Trojan, Celja 
in naprej po avtocesti do počivališča Tepanje, 
kje smo se okrepčali s sendvičem in kavico. 

Pot nas je vodila na mejni prehod Središče ob Dravi v Čakovec. 
Ogledali smo si park Zrinjski in turistični kompleks Cimper - rudniški 
muzej Zrinjski. Ogledali smo varilnico piva, kuhanja žganja in sušenje 
sadnega čipsa. Vse te dobrote smo tudi poizkusili.
V svetem Martinu na Muri smo si ogledali mlin na Muri. Mlin je original iz 
leta 1902. Z brodom smo se peljali na drugo stran Mure in nazaj.
Na kmetiji Dvanajščak – Kozol smo imeli degustacijo zaseke, mesa iz 
tunke in 4 vrst vina. V Gornja Dubrava v Kavani pri Jeleni nas je ob pri-
hodu pričaka dobrodošlica, igranje na harmoniko in 
trobento.
Po celodnevnem potepanju se nam je prileglo dobro 
popoldansko kosilo. Za dobro vzdušje in ples sta po-
skrbela dva mlada muzikanta. Čeprav smo bili na Hr-
vaškem, so nam zapeli tudi nekaj slovenskih pesmi.
Ob zvokih dobre glasbe in dobri vinski kapljici je hitro 
minil čas, ko smo se morali vračati proti domu. Hitro 
je minil čas našega druženja in že smo prišli v Ga-

brovko. Za lep in uspešen izlet 
se moramo zahvaliti našemu 
predsedniku Društva upoko-
jencev Gabrovka g. Zmrzlaku.
Pohvala pa gre tudi dvema 
šoferjema, ki sta spretno vr-
tela volan avtobusa iz podje-
tja Sanditours iz Moravč pri 
Gabrovki.        Tekst in foto:        
       Ivanka in Milenko ZGONC

DRUŠTVO UPOKOJENCEV GABROVKA PIhALNI ORKESTER LITIJA  
V LETU 2012 

V petek, 13. aprila 2012, je Pihalni orkester Litija v 
dvorani Kulturnega centra Litija priredil tradicional-
ni spomladanski koncert. Številni poslušalci so tudi 
tokrat lahko prisluhnili skladbam, ki smo jih litijski 
godbeniki izvajali prvič. Prvič pa so kot solisti nasto-
pili tudi nekateri glasbeniki. 

V uvodnih pesmih »Speedy Gonzales« in »Čebelica Maja« so se nam 
ponovno pridružili učenci Glasbene šole Litija-Šmartno in s svojimi in-
štrumenti oplemenitili izvedbo. Kar nekaj »mladenk in mladeničev« pa 
je bilo tako zagnanih, da so se naučili tudi druge skladbe in so ostali na 

odru do zaključka 
koncerta. Veseli 
nas, da je bil za 
nekatere skupni 
nastop tudi nji-
hov vstop v redno 
članstvo našega 
orkestra. Upamo, 
da bodo kljub 
mnogim drugim 
obveznostim oni 
tisti, ki bodo na-

daljevali tradicijo litijskega gradbeništva. Seveda se moramo zaradi 
njihove mladosti zahvaliti tudi staršem, ki jim dovolijo in omogočajo 
igranje pri Pihalnem orkestru Litija. Ob tej priložnosti ponovno vabimo 
vse mlade in manj mlade glasbenike, da se nam pridružijo in tako po-
stanejo del dolgoletne tradicije. Še vedno velja, da učencem Glasbene 
šole Litija-Šmartno delno sofinanciramo šolanje, v kolikor se redno 
udeležujejo vaj.
Po baladni skladbi »Song for lovers« s solistom Gašperjem Namestni-
kom je v priredbi pesmi »Bohemian Rhapsody« skupine Queen kot so-
list na kitari zablestel Tomaž Fojkar, sicer klarinetist v godbi. Program 
smo nadaljevali z »One moment in time« s solistom na trobenti Toma-
žem Celestino, popevko »Dan ljubezni« in pa živahno »Rock train« ter 
solistoma Lovrom Lezičem s signalno piščalko in Evgenom Malisem z 
malim bobnom. 
»Dan ljubezni« nam je s svojim žametnim glasom pomagal izvesti Dar-
ko Vidic, ki je bil najavljen kot gost večera. Ker pa se vedno rad odzove 
na naše prošnje kot solist ali kot vodja Vokalne skupine Lipa, ga šteje-
mo že skoraj za člana godbe. 
Sledila je španska (neuradna bikoborska himna) »La virgen de la Maca-
rena«, v kateri sta se kot solista predstavila mlada klarinetistka Maruša 
Pavlin ter tro-
bentač Gašper 
Namestnik. ura-
dni del koncerta 
smo zaključili s 
popevko »Cifra-
mož«, pri kateri 
je bil solist po-
novno naš gost 
Darko Vidic. 
Da litijski pihal-
ni orkester ne 
deluje samo zaradi dveh koncertov na leto, pa dokazujejo tudi števil-
na igranja. Oživljeni litijski pustni karneval je bil zopet uvod v spomla-
danski del pomembnejših nastopov. S svojim igranjem smo popestrili 
prireditev ob 60 letnici mesta Litije, po tradiciji smo bili navzoči na 
prireditvah ob župnijskem dnevu v Litiji, nekaj članov pa je svoj delež 
prispevalo na zaključnem koncertu orkestrov in komornih skupin GŠ 
Litija-Šmartno.
Mesec maj smo ponovno začeli s prvomajsko budnico v litijski in šmar-
ski občini. Kot posebni gostje smo bili povabljeni na 34. srečanje godb 
in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine. Ta prireditev je bila po-
svečena 125-letnici ustanovitve  in 35-letnici neprekinjenega de-
lovanja Godbe Stična. Na njej je sodelovalo 15 skupin s preko 400 
godbeniki. Nastopili smo tudi na proslavi ob 70. obletnici boja ii. grupe 
odredov na Jančah.
Naša prisotnost je v takšni ali drugačni obliki čedalje bolj zaželena tudi 
na rojstnodnevnih zabavah ter porokah. 
Vsestranskost našega delovanje prikazujeta tudi nastopa na zaključni 
prireditvi v OŠ Gradec »Skozi učenje v življenje« ter v vrtcu Dolsko na 
zaključku šolskega leta, poimenovanega »Mavrične igrarije«.
Pripravljamo pa se že na jesenski del nastopov, ki ga bomo najbrž za-
čeli na prireditvi »Slovo poletju«, ko bomo nastopili kot spremljevalni 
orkester popularne slovenske pevke Nuše Derenda. Ker bo to za nas 
velika čast in odgovornost, bomo imeli letos zaradi vaj tudi skrajšane 
poletne počitnice. Vmes pa nas bržkone čaka še selitev v nove začasne 
prostore, ki nam bo prav tako vzela kar nekaj časa. Seveda bomo hvale-
žni vsem, ki nam bodo pri našem delu kakorkoli priskočili na pomoč. 

VASJA N.

ZBOROVODJE NA POLŠNIKU
V organizaciji JSKD Litija in KuD Pavle Voje Polšnik je 
v soboto 9.6.2012 potekala posebna delavnica za vse 
zborovodje, ki si želijo svoje znanje nadgraditi s po-
sebnimi mojstri. Govorim o Heleni Fojkar Zupančič, ki 

kot zborovodkinja svetovnega slovesa na preprost način pokaže kako 
delati z glasom, kako dirigirati in vzpodbujati pevce, da pridemo do 
ubranega petja.
Ob konkretnem delu, ki smo ga izvajali na posebnih pevskih zased-
bah otroškega in odraslega zbora 
Sv. Nikolaja iz Litije smo pod vod-
stvom Helene Fojkar Zupančič in 
irme Močnik občutili, da dirigiranje 
ni samo dajanje tempa ampak mno-
go, mnogo več. Zavedamo se, da je 
kvaliteta petja v zelo veliki meri od-
visna od zborovodij, zato bo potreb-
no na tem področju tudi v bodoče 
še precej postoriti.
Na Polšniku smo srečni, da nam je 
skupnost zgradila novo šolo in kul-
turno dvorano in tudi s takšnimi do-
godki se želimo zahvaliti in prispe-
vati h kvaliteti našega bivanja.

Jože KOS
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IZVIRNO IN SUROVO - »NARAVNI OBJEKT«
V sodobnem oblikovanju v Muzeju premoderne umetnosti, 
Sp. Hotič pri Litiji, maja tradicionalno že 3. umetniški festival, 
letos pod imenom »Naravni objekt«, ki je na ogled do sep-

tembra 2012.
Razstava umetniških izdelkov je zmes inovativ-
nosti in obrti, poudarja moč narave v groteskne, 
surove oblike in zadosti v celoti, pred material-
nim in funkcionalnim.
Drzno in surovo! Priložnost 
za prepoznavnost in za vse 

obiskovalce, ki si upajo pogledati dlje; ter za študente, 
ki jim je v umetnosti in kulturi bodoči profil. www.
premoderna.org

 Zvone VRTAČNiK
Na fotografiji: kustus Muzeja premoderne 

umetnosti Tomaž Dernovšek - Vinči

SPOMINSKI POhOD
Prelepa majska nedelja 20. maja 12012 - rojstni dan našega prijatelja, 
soseda in sorodnika Srečota. Odpravimo se na že skoraj tradicionalni po-
hod »Sava-Mamolj-Gradiške Laze«. Pot, ki smo jo že nekajkrat prehodili 
na pobudo Srečota, nam je ostala v lepem spominu. Dogovorili smo se, 
da pot postane tradicija in spomin na velikega prijatelja narave, lovca, 
dolgotrajnega oskrbnika lovske koče na Maljaku. Sama pot v dobri družbi 
poteka od savskega mostu, od koder se povzpnemo strmo po lepi gozdni 
poti do spodnjega Mamolja, kjer nas prijazni domačini tudi odžejajo in 
tudi lakoto lepo potešimo. Pot nadaljujemo do lovske koče LD Litija na 
Maljaku. Po prijetnem počitku sredi gozda čez gornji Mamolj, nadaljuje-
mo do Zelenca in mimo domačije Oblak v Jablaniški potok. Tokrat smo 
prijatelji in sorodniki med potjo nabrali šopek šmarnic in ga skupaj odne-
sli na grob pokojnika k cerkvici Sv. Ane v Jablanici. V Gradiške Laze smo 
se vrnili navdušeni od prelepe narave, ki nas je obdajala in novih idej, ki 
smo dobili ob obujanju spominov na skupne prehojene poti. Vsi pohodni-
ki so že potrdili udeležbo na pohodu naslednje leto.  Mari MEDVED

TAČKOV FESTIVAL V LITIJI
V dvorani Kulturnega centra Litija in v parku pred njo smo imeli 8. 
junija prvi Tačkov festival. Lutkovna igrica in vodniki psov s svojimi 
varovanci so pritegnili vrtčevske in šolske skupine na prijetno dru-
ženje v imenu Tačka in v spomin na Naceta Simončiča.
Tačkov festival so organiza-
torji – Knjižnica Litija, Javni 
zavod za kulturo Litija, Civil-
na iniciativa Litija, Komisija 
otrok  in  pes  pri  Kinološki 
zvezi  Slovenije – zasnovali 
kot pozitivno prireditev, ki bo spodbujala radovednost in učenje, lutkov-
no in drugo kulturno osveščenost in sožitje med ljudmi in živalmi! 
Nace Simončič, lutkar in vsestranski kulturnik, je kot Radovedni Taček 
preko malih ekranov nagovarjal številne generacije otrok, da so se učile 
o pojmih in stvareh na šaljiv in izredno duhovit način. Zaradi izrednih 

pozitivnih vzgibov, ki jih Taček poraja še da-
nes, so se organizatorji odločili za pripravo 
festivala, ki bi učil, vzgajal in zabaval, hkrati 
pa poskrbel za ohranitev svojevrstne duhov-
ne dediščine Naceta Simončiča. 
Tako bo lutkarstvo ostalo rdeča nit festi-
vala, saj ne gre pozabiti na genialno nasto-

panje Naceta Simončiča, ki je s svojim igranjem prežemal gledališče, 
televizijo in žive nastope pred publiko. Razlog, da so se festivalu pridružili 
živi kužki s svojimi vodniki, pa je v tem, da želimo ustvarjati prijazne vezi 
med ljudmi in živalmi, ki so posebno v mestih, kjer je prostor omejen, 
gotovo na preizkušnji. Prisotnost kinologov na festivalu želi botrovati ra-
zumnejšim odločitvam ljudi za nakup pasjih ljubljencev, saj so poudar-
jali, da pes ni igrača! 
Tačkov festival je obiskalo okoli 220 otrok z vzgojiteljicami in učiteljicami 
ter si ogledalo gledališko-lutkovno predstavo Žogica Marogica, (Kranjski 
komedijanti), razstavo lutk in predmetov iz življenja in ustvarjanja Na-
ceta Simončiča (za razstavo jih je posodila družina Simončič), kinologi 
so poskrbeli za informativno gradivo o svojem delu in skrbi za živali, v 
parku na Stavbah pa so vodniki s 
svojimi psi pokazali, česa se štiri-
nožci lahko naučijo in koliko lah-
ko prispevajo k sožitju človeka in 
živali (reševanje in službeni psi). 
Tačkov festival je bil posvečen 
prazniku občine Litija.
Zahvaljujemo se vsem, ki so 
omogočili prijetno in izredno optimistično druženje, ki je kljub skromne-
mu začetku v naše mesto vnesla pridih posebnosti (hvala KSP Litija, ki 
je uredila park pred dvorano KC Litija, da se je gostoljubno spremenil v 
pasjo areno). Načrtujemo smelo in ambiciozno rast festivala: da prera-
ste v dvodnevno druženje z bogatim in ustvarjalnim programom, ki bo 
otroško radovednost in učenje postavilo na piedestal. Na svidenje na 
drugem Tačkovem festivalu prihodnje leto!  Andreja ŠTuHEC

NA BREGU VAŠČANI STOPILI SKUPAJ
Pred več desetletij so bile gasilske veselice tradicionalen družaben do-
godek tudi na Bregu pri Litiji. Potem pa je nastal dolg premor, do pred 
treh let, ko smo se predsedniki vseh društev in krajevne skupnosti usedli 
skupaj in organizirali prvi Dan jagod in špargljev. Postavili smo si skupen 
cilj – povezati domačine in jih pritegniti k sodelovanju pri izvedbi prireditve, 
vključiti ponudnike kmetijskiih pridelkov iz vasi in okolice, zaslužek pa bo 
namenjen za obnovo gasilskega doma. Prvo leto je bilo breme številnih za-
dolžitev na plečih ožjega vodstva društev, njihovih družinskih članov in pri-
jateljev. Trud je bil poplačan s presenetljivo velikim obiskom, zato smo se 
odločili, da prireditev pripravimo vsako leto na predzadnjo nedeljo v maju.
Letos je za nami že tretja oz.četrta ponovitev prireditve. Gasilci iz Brega 
in Tenetiš so letos prevzeli organizacijo občinskega gasilskega tekmo-
vanja ravno na nedeljo, ki smo jo že vpisali v letne koledarje prireditev, 
zato smo poleg 20. maja, ponovili prireditev tudi 27.maja. S kulinarično 
ponudbo, ponudbo jagod in špargljev ter rokodelskih izdelkov domače in 
umetne obrti smo dopolnili gasilsko tekmovanje – vse se je dogajalo na 
travnikih pri gasilskem domu na Bregu. Obakrat je sosednja kmetija ob 
novem kamp prostoru in ribniku, pripravila ogled malih domačih živali, 
starega orodja in kmetijske mehanizacije ter ponudila jahanje. Vreme je 
zdržalo, obisk je bil dober, predvsem pa je pomembno, da smo k sodelo-
vanju pritegnili še več vaščanov. Tudi na »likofu« nas je bilo veliko, kljub 
dežju smo vstrajali pod lipo pri gasilskem domu.
Kot rečeno, je zaslužek od vseh dosedanjih prireditev namenjen za obno-
vo gasilskega doma na Bregu. Nabralo se ga je dovolj, da se lahko lotimo 
obnove fasade in zunanjih sanitarij. Fantom iz gasilskega in športnega 
društva bi prav prišla pomoč pri izvedbi del. Vaščanke pa bomo z doma-
čimi dobrotami poskrbele, da bodo udarniške akcije, tako kot nekoč, tudi 

družaben dogodek.
Seveda pa je še tako lepa 
hiša mrtva brez vsebine. Ga-
silski dom na Bregu je sedaj 
prostor gasilcev za hrambo 
gasilske opreme in vozila, 
v njem gostuje tudi stalna 
zbirka savskih prodnikov, ki 

jo upravlja Društvo za razvoj podeželja LAZ, fitnes soba v upravljanju Špor-
tnega društva Breg in Tenetiše, v prvem nadstropju je sedež oz. pisarna 
krajevne skupnosti, pretežni del nadstropja pa še nedokončan čaka na 
program. Zelo dobro služi svojemu namenu otroško igrišče pri gasilskem 
domu, kar ne preseneča, saj je v obeh vaseh več kot sto otrok in mladih. 
Zanje bi želeli zagotoviti popoldansko animacijo, zanimiv program z men-
torji – domačini in strokovno pomočjo. Z Mladinskim centrom iz Litije se 
dogovarjamo o vzpostavitvi mladinske info točke na Bregu. Domačine po-
zivamo, da se odzovejo vabilu k sodelovanju pri programu. Verjamem, da 
bo s skupnimi močmi zaživela tudi ta ideja in popestrila družabno življenje 
na Bregu in Tenetišah.  Jelka BABiČ, Društvo LAZ

IZ DELA OZRK LITIJA 
13. območno tekmovanje iz znanja PP za učence 

višjih razredov OŠ.
V letošnjem letu smo izvedli že 13. Območno tekmo-
vanje iz znanja PP za učence višjih razredov OŠ. Tek-
movanje obsega teoretični in praktični del preverjanja 

usposobljenosti. 
V sredo, 23.5.2012, so učenci po OŠ izpol-
njevali teste iz prve pomoči, zgodovine RK 
in cestno prometnih predpisov. 
Praktični del tekmovanja, ki se nanaša na 
oskrbo izbranih primerov poškodb, pa smo 
izvedli v sredo 30.5.2012 v OŠ Gradec. 
Na tekmovanju so tudi letos sodelovale vse 
matične osnovne šole iz občine Litija in občine Šmartno, ter podružnična 

OŠ Dole pri Litiji. 
Tekmovalci so dosegli naslednje rezul-
tate: 
1. mesto OŠ Gabrovka: ingrid Železnik, 
Lilijana Resnik, Klara Dim, Lara Šinko-
vec, Sandra Jerič in Marija Medved.
2. mesto OŠ Gradec: Nika Koprivnikar, 
Neža Brilej, Lea Rihter, Leon Premk, 
Tjaša Jančar in Nastasija Sirk.

3. mesto OŠ Šmartno: Hana Kralj, Špela Smrekar, Špela Zupančič, Ja-
smina Avsec, Jan Hostnik in Ana Mele.
4. mesto OŠ Litija: Nadja Sterle, Nina Jamšek, Amadej Voje, urban Go-
speti, Matic Mandelj in Niki Janežič.
5. mesto POŠ Dole: Glorija Vresk, Peter Kmetič, Aleš Lušina, Mija Med-
ved, Sabina Komič in Neja Knez. 
Poleg glavne nagrade najboljši osnovni šoli in najboljši ekipi – trojki, vsa-
ko leto povabimo vse učence, ki so se udeležili tekmovanja, na nagradni 
izlet na morje.

31. maj je svetovni dan boja proti tobaku
Zaradi uživanja tobaka vsako leto prezgodaj umre približno 650.000 
evropskih državljanov, med katerimi so tudi nekadilci. S kajenjem so 
povezane tudi bolezni, kot so: bronhitis in druga vnetja dihal, kronične 
obstruktivne pljučne bolezni, možganska kap, srčni infarkti, zamašitve 
arterij (zlasti v nogah) in druge srčno-žilne bolezni, astma, več vrst pljuč-
nega raka ter druge oblike raka, npr. na trebušni slinavki, požiralniku in 
želodcu. Zaradi teh bolezni v Evropski uniji trpi skoraj 13 milijonov ljudi.

Dan slovenskih krvodajalcev
4. junija, ko so bile v Sloveniji odvzete in konzervirane prve doze krvi, po-
meni začetek transfuzijske službe, zato vsako leto na ta dan obeležuje-
mo Dan slovenskega krvodajalstva.
Rdeči križ Slovenije se ob 4. juniju iskreno zahvaljuje tisočim ano-
nimnim posameznikom in posameznicam, ki prostovoljno in brez-
plačno prispevajo, da vir krvi, ki dnevno rešuje zdravje in življenja, 
nikoli ne presahne. Iskrena hVALA tudi  tistim, ki na kakršenkoli 
način podpirajo prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji!
Generalna skupščina RKS
V torek, 5. 6. 2012, je v MZL Debeli Rtič potekala generalna skupščina 
Rdečega križa Slovenije. Zastopniki Območnih združenj Rdečega križa 
Slovenije je obravnavalo in potrdilo uresničevanje sklepov iz leta 2011, 
Poročila o delu RKS, o investiciji Arija, Program dela s finančnim načr-
tom 2012.

Akcija RKS »Peljimo jih na morje«
Tudi letos med majem in septembrom Rdeči križ Slovenije organizira 
nacionalno akcijo zbiranja sredstev Peljimo  jih na morje. Zbrani pri-
spevki bodo otrokom in starejšim iz socialno šibkejših okolij v letoviščih 
Rdečega križa Debeli rtič in Punat na Krku pomagali za nekaj dni okusiti 
morje in nepozabne počitnice.

KORK Dole
V nedeljo 10.6.2012 so bili prvošolčki iz OŠ Dole sprejeti v organizacijo 
RK. učenci so predstavil igrico »Križem kapico«, po kulturnem programu 
v katerem so sodelovali učenci osnovne šole pa je bil volilni zbor članov 
KORK Dole, razrešili so stari odbor in izvolili novega.

Za OZRK Litija: Nina OMAHNA in Danica SVERŠiNA

ŽIVIMO IN DELAMO V DUhU RK
Na Dolah je, 10. 6. 2012 ob 10.00, potekal sprejem pr-
vošolcev v podmladek RK. Druga nedelja meseca junija 
je tradicionalno namenjena srečanju krvodajalcev in 
starejših v naši krajevni skupnosti. Gojitvi druženja treh 

generacij od starejših do najmlajših namenjamo veliko pozornost, saj 
je tega v vsakdanjem življenju premalo, posledice le tega pa so vidne 
v življenju, ki ga živimo. učenci podružnič-
ne šole so pripravili kulturni program pod 
vodstvom mentorice ge. Marjetke Mrhar. 
Pelo se je v zboru, plesalo, recitiralo, igralo 
na harmoniko in kitaro. Srca je razveselila 
Križ kapica, ki je s svojo humanitarnostjo 
omehčala zlobnega volka. Sledila je podeli-
tev članskih izkaznic RK in zaobljuba, kako se bodo vsakodnevno vedli 
v duhu RK, in to ne le danes, temveč vse življenje. Zaželeli smo jim, da 
razmišljajo o življenju, okolju in zdravju, ki so velike vrednote sodob-
nega človeka. Čeprav jih mentorji, starši in odrasli spodbujamo k str-

pnosti, tolerantnosti in priznavanju dru-
gačnosti, bi si želeli, da bi te vrednote 
tudi živeli. S tem pa gojili zdrave navade 
za zdravo življenje, ki ga vsakodnevno 
udejanjamo tudi preko projekta Zdrave 
šole. Hkrati pa bi si želeli že sedaj priž-
gati iskrico prostovoljstva, ki bi zagorela 
pri pridobivanju prostovoljcev za zdaj in 
za prihodnost.

Začeti moramo pri najmlajših, saj z gotovostjo lahko trdimo, da v za-
dnjih tednih bije veliko srce, kar so že dokazali pri udeležbi ob nakupu 
defibrilatorja, ki ponosno stoji na šolski zgradbi in ob želji, da bi po-
magal tistim, ki bi ga mogoče potrebovali. POŠ v okviru zastavljenih 
programov RK preko krožkov vključuje mlade člane že vrsto let. 
Mladim je čestital predsednik KO RK Dole pri Litiji g. Jože Lušina, se-
kretarka OO RK ga. Danica Sveršina, ga. Nada Pintar in vodja POŠ 
ga. Jožica Vrtačnik. Navzoči ponosni starši in ostali pa so jih glasno 
zaploskali. 
Zagotovo lahko trdimo, da je delo z mladimi nadvse pomembno in 
odgovorno poslanstvo, ki temelji na prostovoljnem delu vseh njenih 
članov. Rezultati so v naši krajevni organizaciji zelo vidni. Tudi letos 
organiziramo v mesecu juliju, to je v 
četrtek 5. julija 2012, krvodajalsko 
akcijo v prostorih podružnične šole. 
Prepričani smo, da udeležba ne bo nič 
manjša kot ostala leta. 
Sledila je pesem krajevne pevske sku-
pine izgnanci in zbor članov ter druže-
nje.   Jožica VRTAČNiK

NA POLŠNIŠKEM POhODU  
IMENITNO VZDUŠJE

Od cerkvice do cerkvice … saj to vam je že znano, kajne? S 
hribčka na hribček, preko ravnice, od travnika do travnika, 
od prijatelja do prijatelja … Kakor koli … Ni pomemben na-

ziv, pomembna je energija. Energija, ki kroži, ki se predaja, ki nastaja … 
Tudi letošnji pohod je bil imeniten. Odzivi pohodnikov so odlični, zabeležili 
smo veliko število ljudi, ki še nikoli niso bili v našem kraju ali na pohodu. 
To nas zelo veseli, saj to pomeni, da dobro delamo in da dober glas seže 
v deveto vas. Trudili smo se po najboljših 
močeh in vsak od cca 80 organizatorjev 
je svoje delo odlično opravilo in ker je to 
tako bilo, je tudi vreme poskrbelo, da je 
bil naš trud poplačan. Le verjeti je po-
trebno. Velik hvala vsem. Podrobnosti si 
lahko ogledate na naši prenovljeni sple-
tni strani www.polsnik.si. Ampak vseeno, 
zelo na kratko … hvala vsem društvom, 
hvala vsem gospodinjam, hvala vsem za prijaznost in gostoljubnost, ki so 
jo pohodniki začutili ob poti, hvala vsem lastnikom zemljišč za razume-
vanje in vso pomoč … Verjetno bom spet koga pozabila, kar pa ne želim, 
ker vem, da za takšno organizacijo potrebujemo delček vsakega, ki želi 
deliti, pomagati, sodelovati. in ni vas malo. Če hočem ali nočem, je del 
našega dogodka povezan tudi z denarjem (ja, kaj pa ni, boste rekli). Brez 
tega ne gre in predvsem hvala urošu na pomoč, za odlično »svetlobo, s 
katero si gradi pot«. in zato Hvala: generalni sponzor: FMC, d.o.o., Ljublja-
na, Terra-in, d.o.o. Polšnik, Vahta d.o.o. Komen, Pirnat, d.o.o. Ljubljana, 
Sig-in d.o.o. Ljubljana, Mizarstvo Kos, Jože Kos s.p. Polšnik, Dobra vila, 
Alberta Golobinek s.p. Polšnik, Elektromontaža Repovž, Drago Repovž 
s.p. Polšnik, Center za zunanjo ureditev d.o.o., Polšnik, Gostilna Juvan, 
Ana Marija Majcen s.p. Polšnik, Hofer Tisk Litija. 
in naši gostje … hvaležni so bili za povabilo, ker so preživeli lep, nepo-
zaben dan. Moški pevski zbor iz Radomelj je pohodnikom prepeval na 
Ostrežu, Folklorna skupina iz Senovega je z dobro voljo, s plesom in sme-
hom navdušila pohodnike na Stranskem vrhu. Na Glinjeku so pri maši 
prepevali pevci Obrtniškega mešanega zbora Notranjska iz Logatca, g. 
mag. Gregor Celestina pa je vsem prisotnim z nepozabno mašno molitvijo 
še obogatil dan. Na zaključni prireditvi smo bili deležni tudi kratkemu gle-
dališkemu monologu z naslovom »Fehtarca«, ki ga je izvedla Meta Pavšič. 
»Zasavci« so ubrano igrali, nič utrujeni pohodniki pa plesali in peli. Vsak je 
lahko našel delček zase, če si je le želel biti del tega srečanja. Pa naj bo to 
prepevanje ali ples, mirna narava ali druženje, kultura ali šport … 
Dobili smo nekaj dobrih idej za izboljšave in v naslednjem letu jih bomo 
uresničili, zato hvala pohodnikom za predloge, za dobro voljo, odlično 
energijo … NASViDENJE NASLEDNJE LETO!  Mateja SLADiČ-VOZELJ

V SODELOVANJU PRI DEJAVNOSTIh  
ZA VAROVANJE ZDRAVJA

Preventivne dejavnosti, ki smo jih ob pomoči številne ekipe zdravstvenih 
delavcev ZD Litija že četrto leto zaporedoma organizirali, in sicer v petek, 
1. 6. 2012, na športnem igrišču in v šoli v Gabrovki, so bile tudi letos 

dobro obiskane.
V sončnem petkovem popoldnevu smo se 
srečali otroci in odrasli, se družili in spo-
znavali, opravili meritve krvnega sladkorja, 
holesterola, krvnega pritiska, telesne mase, 
se posvetovali s strokovnjaki ZD Litija ter 
opravili test vzdržljivosti – hoja na 2 km. Le-
tos smo že drugič, v zadovoljstvo najmlajših 

sodelujočih (učencev OŠ Gabrovka-Dole ter otrok vrtca Čebelica), organi-
zirali prilagojen test hoje tudi za otroke. V času, ko so starši opravljali test 
hoje na 2 km ter se posvetovali z zdravstvenimi delavci, so otroci in učenci 
uživali v različnih telesnih aktivnostih, ki so jih izvajali pedagoški delavci.
Dodano vrednost preventivnih dejavnosti nam je omogočila ekipa pro-
grama Svit – državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. uigrana 
ekipa študentk medicinske fakultete je že v dopoldanskem času, ob 
atraktivnem in velikem modelu napihljivega črevesa in danke, osveščala 
otroke VVE Čebelica in osnovne šole Gabrovka-Dole. Otroci in učenci so 
z zanimanjem spoznavali delovanje črevesa, se seznanili z bolezenski-
mi spremembami, ki na črevesu nastanejo pogosto zaradi nezdravega 
življenjskega sloga, in spoznali program Svit. V popoldanskem času pa 
so delovanje črevesa in program Svit spoznavali starši in krajani, ki ob 
odhodu niso skrivali navdušenja. Nekatere starše so na popoldanske de-
javnosti pripeljali prav otroci.
Vzgoja za zdravje se začne v družini in je naloga staršev, pri tem pa jim 
vzgojno-izobraževalne ter zdravstvene organizacije pomagamo. Mnogi 
preventivni programi, med drugim še vedno brezplačni preventivni zdra-
vstveni program CiNDi, ki ga izvajajo tudi v ZD Litija, ter program projek-
ta Zdrave šole, ki se izvaja v šoli Gabrovka-Dole, dodatno prispevajo k 
osveščanju otrok in odraslih na področju varovanja zdravja.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so preventivne dejavnosti na področju 
KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji vsako leto dobro obiskane in da so se 
jih nekateri udeležili že četrtič zaporedoma. Navdušenje udeležencev, da 
so si v hitrem življenjskem tempu in ob vseh obveznostih vzeli nekaj časa 
zase ter potrditev, da solidno skrbijo za svoje zdravje, je spodbuda za 
vse tiste, ki se po opravljenih testih in pogovoru s strokovnjaki odločijo, 
da bodo v svoj življenjski stil vnesli spremembe, ki bodo čez nekaj časa 
prispevale k boljšemu zdravju.
Z enostavnimi spremembami, predvsem v prehranjevalnih navadah in s 
telesno aktivnostjo, lahko občutno izboljšamo svoje zdravje ter omogoči-
mo otrokom, da si pridobijo zdrave življenjske vzorce.
V OŠ Gabrovka-Dole se zavedamo pomena zdravja ter zdravih življenjskih 
navad in vloge odraslih pri tem. Zahvaljujemo se delavcem ZD Litija, ki v 
rednem službenem času največ pozornosti posvečajo kurativnim dejav-
nostim, da prav tako z veliko profesionalnostjo in predanostjo izvajajo 
tudi preventivne dejavnosti.  Maja PLAZAR



14 DRUŠTVA / DOGODKIJunij 2012

EKSKLUZIVNO 
ZASTOPANJE 
ZAVAROVALNICE 
GENERALI

LOKACIJA: 
Zasavska c. 3, Litija
(poleg avtopralnice  
pri OMV)

DELOVNI ČAS:
PON. – PET.:   od 10.00 do 12.00 in  

od 15.00 do 18.00
SOBOTA:  po dogovoru

Kontakt: 040 465 469
E-mail: generali.sinkovec@gmail.com

A K C I J A  - do 15. 10. 2012
OB SKLENITVI OBVEZNEGA IN KASKO  
ZAVAROVANJA PREJMETE BREZPLAČNO  

ZUNANJE ČIŠČENJE AVTOMOBILA

Z VOLJO SE DA PRESEČI VSAKO OVIRO
Vsak šport ima vsako leto državnega prvaka. Zato 
osvojitev tega še ne pomeni velikega potenciala, 
ne dokazuje velikega talenta, v katerega se spla-
ča vlagati. Drugo pa je 
državni rekord - ta po-
meni, da v Sloveniji še 
ni bilo boljšega tekmo-
valca. Če pa nekdo po-
stavi državni rekord v 
višji starostni kategoriji 
in to v disciplini, v kateri je blestela nosilka sre-
brne olimpijske medalje Brigita Bukovec, ni dvo-
mov. Gre za izjemnega talenta. Manca je lastnica 

vseh državnih rekordov v vseh starostnih kategorijah, razen v članski, 
čeprav je še mlajša mladinka.

Šestnajstletna Manca Šepe-
tavc je letošnjo zimo postavila 
najboljši rezultat na 60 metrov 
z ovirami in se prebila na prvo 
mesto v svetovni lestvici pri 
mlajših mladinkah.
Trenira pri Atletskem društvu 
Mass in je prepričana, da se v 
življenju trdo delo in vztrajnost 
splačata.
V poletni sezoni so cilji visoki. 

Cilj je finale na svetovnem prvenstvu za starejše mladinke in mladince 
v Barceloni. Andreja KONČAR

GACKA OPEN 2012
V soboto, 5. 5. 2012, so se 4 borci šmarskega kluba, 
skupaj s 5 spremljevalci, odpravili na 12. Gacka pokal, 
ki je potekal v hrvaškem mestu Otočac. Na turnirju 
smo bili zelo lepo sprejeti, saj smo bili prvi Slovenci, ki 

so se udeležili tega tekmovanja.
Reprezentant Domen Pirc je po 1. uspešni borbi, moral v drugi priznati 
premoč borcu iz kluba Fox. Ostali naši tekmovalci pa so kljub dobrim 
borbam na žalost ostali brez medalj. Po končanem turnirju pa smo 
izkoristili priložnost in si odšli ogledat še izvir reke Gacke.

SUSEDGRAD – SOKOL POKAL 2012
Na vročo soboto, 12. 5. 2012, 
se je Taekwondo klub Šmartno 
– Litija odpeljal v Zagreb, kjer je 
potekal pokal Susedgrad – So-
kol 2012. Na tekmovanju je so-
delovalo 560 borcev iz Hrvaške, 
Slovenije, Bosne, Srbije, Koso-
va, prvič pa sta na tem tekmo-
vanju sodelovala tudi kluba iz 
Češke ter italije. Tekmovanje 
se je pričelo z demonstracijo 
samoobrambe, ki so jo prikazali mladeniči iz Kitajske. Naši borci so se 
odlično odrezali, saj so skupno osvojili kar 5 medalj. Največ sivih las 
nam je povzročil reprezentant Domen Pirc, ki je v 1. borbi v zadnjih se-
kundah premagal svojega nasprotnika, 2. borbo pa je na zlato piko na 
žalost izgubil in tako osvojil 2. mesto. Šmarske taekwondoiste v maju 
čaka še zadnja tekma, in sicer 26. 5. 2012 v Karlovcu, katere se bodo 
poskusili udeležiti v čim večjem številu. 
REZULTATI: Domen Pirc – 2. mesto; Patricija Matoz – 2. mesto; Ale-
ksandra Rozina – 2. mesto; Tadej Pirc – 3. mesto; Sara Rozina – 3. 
mesto. Tekmovala pa sta tudi Nika Šircelj in David Bilbija. 

USPEŠEN ZAKLJUČEK SEZONE
Taekwondo klub Šmartno – Litija je v soboto, 26. 5. 2012, odšel na 
tekmovanje v Karlovac, da bi tam zaključil letošnjo tekmovalno sezono. 
in to je borcem odlično uspelo, saj so domov prinesli 3 zlate, 1 srebrno 
ter 2 bronasti kolajni, za piko na i pa je Domen Pirc odšel s tekmovanja 

še s pokalom za najboljše-
ga juniorja. Tekmovanje je 
bilo močno, saj je na njem 
sodelovalo kar 632 kvalite-
tnih borcev iz 86 klubov. 
Najprej lahko pohvalimo 
Domna Pirca, ki je po treh 
težkih borbah, v finalu na 
zlato piko premagal hrva-
škega nasprotnika in se 
tako okronal z zlato meda-
ljo ter s pokalom. Odlično 

se je odrezala tudi Sara Rozina, ki si je po dveh prav tako težkih bor-
bah, pridobila in hkrati zaslužila zlato medaljo. Da pa se poslušanje na 
treningih obrestuje, pa nam je dokazal Rudi Kepa, ki je prvič odšel na 
tako veliko tekmovanje, pokazal svoje znanje in domov odnesel srebr-
no medaljo, pa čeprav med nižjimi pasovi. Dobro se je boril tudi Anže 
Repina, ki je 1. borbo zmagal, v 2. pa ga je za zlato piko žal premagal 
nasprotnik iz italije. Naš drugi najboljši tekmovalec, Tadej Pirc, je žal 
prvo borbo izgubil, saj se kljub dobri borbi, še zmeraj pozna prestop 
iz mlajših v starejše kadete, kjer je že potrebno malo več izkušenosti. 
Vendar smo zelo veseli, saj ga je reprezentančni trener kadetov povabil 
v slovensko reprezentanco, kjer se bo z bratom Domnom udeležil po-
kala Avstrija open, ki je v Evropi zelo uveljavljen A rang turnir.
Šmarski taekwondoisti so tako sezono zaključili odlično, saj so bili na 
vseh tekmovanjih konkurenčni ostalim klubom in s tem so pokazali, da 
imata tudi Slovenija ter Šmartno, kljub svoji majhnosti, lahko odlične 
borce.
REZULTATI: Domen Pirc – 1. mesto; Sara Rozina – 1. mesto; Patricija 
Matoz – 1. mesto; Rudi Kepa – 2. mesto; Nika Šircelj – 3. mesto; 
ivonne Doblekar Kreuzer – 3. mesto. Tekmovali pa so še Anže Repina, 
Tadej Pirc ter Aleksandra Rozina.

KADETSKI EKIPI USPEL  
PREBOJ V 1.SKL

Po lansko uspešno odigrani sezoni, v kateri so 
igralci letnika 1995 in mlajši dosegli lep uspeh 
z uvrstitvijo na 9. mesto v 1. SKL za kadete, se 
je letos generaciji fantov rojenih 1996 in mlajših 

uspelo prek kvalifikacij uvrstiti v 1. SKL. V kvalifikacijah, ki so se od-
igrale prejšnjo soboto v Litiji, so bili prepričljivo boljši od sovrstnikov 
trboveljskega Rudarja, medtem ko so v prestižni tekmi proti Pingvinom 
klonili z rezultatom 48:59. Skratka glavni cilj je bil z uvrstitvijo v 1.SKL  
izpolnjen. Sedaj pa čaka igralce veliko dela na treningih, da bodo lahko 
ponovili lanske rezultate leto starejše ekipe. Namreč igralci generacije 
letnika 1995 po dolgem času veliko obetajotako kot posamezniki, kot 
tudi ekipa. Jedro ekipe sestavljajo Špan Jure, Kajtna Ambrož, Guskić 
Marko (vsi trije kandidati na širšem spisku za mladinsko reprezentan-
co), Tičar Tevž, Balant Jure in Ambrož Matej (vsi letnik 1995) poleg prej 
omenjenih pa so tu še mlajši Erjavec Žan, Hofer Žiga, Primožič Aljaž, Ja-
kupović Tilen, Sedevčič Domen, Gospeti urban, Podbregar Žan in Šraj 
Tom. Po lanskih uspešno odigranih kvalifikacijah so v prvem ligaškem 
delu zasedli 3. mesto v zelo izenačeni in močni skupini iz katere sta 
v ligo za prvaka na-
predovali ekipi union 
Olimpije in domžalski 
Helios. Litijska ekipa 
je bila vseskozi v igri 
za drugo mesto, ki je 
vodilo v ligo za prva-
ka, na koncu pa so 
poškodbe in pomanj-
kanje športne sreče 
odločilo, da je Litija 
zasedla tretje mesto 
po prvem delu. To je 
v nadaljevanju pomenilo, da so litijski kadeti igrali tekme za uvrstitev 
od 9. do 16 mesta. V tem delu tekmovanja so suvereno premagovali 
vse nasprotnike in na koncu z osmimi zaporednimi zmagami osvojili 
9. mesto. Seveda je 9. mesto lep uspeh, vendar se nikakor ne more-
mo otresti občutka, da če bi Litijani igrali v prvem delu tekmovanja v 
katerikoli drugi tekmovalni skupini bi se verjetno v drugem delu borili 
za mesta, ki vodijo na finalni turnir četverice za naslov prvaka v tej 
kategoriji. upajmo, da bodo leto mlajši igralci igrali in trenirali z enako 
zavzetostjo, kot je to počela lanska kadetska ekipa.

Tudi letos izjemen dosežek tekmovalcev KK Ken-
sei  na  9.  Državnem  prvenstvu  tradicionalnega 
karateja – 10 državnih prvakov in 4 državni pod-
prvaki  v  različnih  kategorijah  in  skupno  drugo 
mesto v klubski razvrstitvi
V nedeljo 13.5.2012 je v Žirovnici na Gorenjskem po-

tekalo 9. Državno prvenstvo v tradicionalnem karateju, organizirano 
s strani KK Miki in KK Huda mravljica ter Slovenska zveza tradicio-
nalnega karateja (SZTK), ki so tekmovanje pripravili in organizirali na 
vrhunski ravni.
Tekmovanja se je udeležilo preko 160 tekmovalcev klubov SZTK iz vse 
Slovenije, na odlično organizirani tekmi pa so sodelovali tudi tekmo-
valci KK Kensei. Tekmovalci našega kluba so zopet izvedli vrhunske 
nastope in s tem dosegli izjemne rezultate ter tako v skupni razvrstitvi 
klubov postavili KK Kensei na sanjsko 2. mesto. Žal se nam je prvo 
mesto na koncu tekme izmuznilo za nekaj točk, kljub temu, da smo v 
skupnem seštevku vodili skozi celotno tekmovanje. Dober rezultat sku-
pnega seštevka je potrdil, 
da lanskoletno prvo me-
sto v skupni razvrstitvi 
klubov ni bilo naključno 
zaradi tekmovanja na do-
mačem terenu, ampak je 
bilo posledica trdega in 
vztrajnega dela. Tudi to-
krat je bil vrhovni sodnik 
turnirja naš trener Gorazd 
Praprotnik, pridružil pa se 
mu je tudi Matic Logar, 
ki je kljub napornem nastopu in zmagi v svoji kategoriji tekmovanja, 
uspešno sodil nastope v otroških kategorijah. 
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!
Rezultati: 1. mesto – državni prvaki: Gian  Povše (kata posamezno, 
mlajši dečki D), Nika Praprotnik (kata posamezno, mlajše deklice D), 
Tjaša Mele  (kata posamezno, starejše deklice C), Nika Praprotnik 
(kihon ippon borba, starejše deklice C), Matic Logar (kata posame-
zno, mladinci A), Toni Povše (kata posamezno, člani D), Toni Povše  
(kihon ippon borba, člani, članice C), Katja Markovič (kata posame-
zno, članice D), Gian  Povše,  Matic  Šifrer,  Nika  Praprotnik  (kata  
ekipno, mlajši dečki, deklice D), Toni Povše, Tamara Povše Dietiker, 
Katja Markovič (kata ekipno, starejši člani, članice D)
2. mesto – državni podprvaki: Tjaša Mele (kihon ippon borba, starej-
še deklice C), Tamara Povše Dietiker  (kata posamezno, članice D),  
Tjaša  Mele,  Neža  Stopar,  Tim  Praprotnik (kata ekipno, starejši 
dečki, deklice C), Matic Mandelj, Zarja Mandelj, Grega Mele (kata  
ekipno, starejši dečki, deklice B)
3. mesto: Gian Povše (kihon ippon borba, mlajši dečki D), Nina Baj-
rić  (kata, mlajše deklice B), Neža Stopar (kata posamezno, starejše 
deklice C), Neža Stopar (kihon ippon borba, starejše deklice C), Nina 
Bajrić (jiyu ippon borba, starejše deklice A), Lovro Mandelj (kata po-
samezno, člani D), Katja Markovič (kihon ippon borba, člani, članice 
c), Lovro Mandelj (kihon ippon borba, člani, članice C).  KK Kensei
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Vse ekipe so končale s tekmovanji in treningi za 
kar gre zahvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi 
sezone 2011/2012, ki je bila uspešna. Kljub ve-
likim odrekanjem in naporom smo sezono kon-
čali pozitivno in s takimi nalogami gremo tudi v 
naslednjo sezono, ki bo verjetno še težja, saj je 
za športne dejavnosti namenjenih čedalje manj 

sredstev. 
Najbolj aktivni v zadnjem mesecu so bili veterani, saj so poleg rednega 
tekmovanja v ligi odšli na turnir v Cazin. Tja smo se z dvema kombijema 
odpravili v petek 11.5.2012 popoldne. Po večurni vožnji smo v večernih 
urah prišli do hotela, kjer smo prenočili. Po zajtrku v soboto smo odšli 
na turnir, ki je potekal preko celega dneva. Po turnirju so nas domači 
pogostili in skupaj smo preživeli sobotni večer. V nedeljo zjutraj pa je 
močno deževalo, zato smo se kmalu odpravili proti domu. 
Naslednjo družabno akcijo pa smo imeli 2.6.2012, ko smo v Jevnici go-
stili veterane Morave iz Velike Plane- Srbija. Z njimi smo odigrali pred-
tekmo članske lige. Tudi ta organizacija je bila na visoki ravni za kar 
se še posebej zahvaljujemo našima neumornema veteranoma, Vrtarič 
Alešu in Baltić Jasminu.

Pa še neprijetna novica in poziv vsem, ki se kadarkoli peljete mimo 
našega centra, poglejte, če se kaj neobičajnega dogaja saj so nam 
v noči od 5.6.na 6.6 vlomili v prostore kluba in nam odtujili (pokradli  
nepridipravi) kosilnico za košenje igrišč in ročno kosilnico. 

 za NK Jevnica
 Marjan Medved - Medo

ŠAh
Državnega prvenstva v šahu, katerega gostitelj je bil Debeli Rtič, sta se 
udeležila regijska prvaka, člana ŠK Litija, Lavrih Domen (u-10) in Piciga 
Aleksander (u-12). V svojih kategorijah sta osvojila vsak 4,5 točk in s 
tem izpolnila pogoj za udeležbo na Svetovnem prvenstvu mladink in 
mladincev, ki bo v mesecu novembru 2012 v Mariboru.

Za ŠK Litija Srečko KOLAR

O K R E P Č E VA L N I C A  
"PRI KOZOLCU"

Breg 39a, 1270 Litija
PONUDBA: 
 •  pijača, domači prigrizki in ostale jedi po  

dogovoru!
•  oddaja prostora za zaključene družbe  

(45 oseb)
• organiziranje rojstnih dni

JAVNA E TOČKA - Z BREZŽIČNIM DOSTOPOM - INTERNET

051/714-074

OLMN LITIJA NA TRAVI
OLMN Litija na travi za sezono 2011/ 2012 je konča-
no. Letos je nastopalo rekordno število ekip (33), kar 
se je poznalo tudi pri sami organizaciji ter pristopu 

ekip, ki je v nekaterih primerih že preseglo rekreativni nivo. Veliko za-
slug za to imajo predvsem Organizator tekmovanja ter vodje ekip lige, 
saj so v njej nastopali kvalitetni igralci in moštva. To je posledično po-
menilo zelo zahtevno nalogo pri izpeljavi tekmovalnega obdobja. 
Prvak OLMN Litija na travi za letošnjo sezono je moštvo ŠD Zgornji Log, 
ki si je v zadnjem krogu pred zelo številčnim občinstvom zasluženo 
priborilo ta naslov. 

Zelo razburljiv zaključek se je obetal tudi v drugi ligi, kjer pa si je eki-
pa NK Dolina po dramatični končnici s KŠD V. Štanga zagotovila na-
predovanje v prvo ligo. Veteranska liga pa je tekmovanje prijateljev 
nogometa. Končna uvrstitev pri tej kategoriji ni najbolj prioritetnega 
značaja, rezultat posameznega srečanja pa tudi ni nepomemben. Zma-
govalec tekmovanja pa je že malo pred koncem postala ekipa ŠD Do-
lina. Mlajši akterji lige se lahko od njih naučijo veliko veščin športa in 
FAiR PLAYA.
Na koncu bi radi izrekli zahvalo g. Ladu Podkrajšku, ki je z donacijo 
pripomogel k izvedbi seminarja za sodnike OLMN Litija, ki ga name-
ravamo izpeljati pred začetkom tekmovalne sezone 2012/ 2013, pod 
vodstvom že uveljavljenega mednarodnega sodnika, ki tudi igra v naši 
ligi. Tako naj bi tekmovanje v prihodnje še pridobilo na veljavi .
Vodstvo OLMN Litija bo tako kot vsako leto, tudi letos organiziralo za-
ključni turnir vseh ekip. Tekmovanje bo potekalo 22.6.- 24.6.2012 v 
Lupinci. 

ul. Mire Pregelj 4, LiTiJA
(01) 899-53-93

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

•   VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

•  POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•   ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

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

Ekipa Št. 
tekem Točke

Celotna Lestvica PRVA LiGA 
1. ŠD Zgornji Log 22 54
2. FrapeBar&Saletr 22 52
3. CiFRA -KELME 22 46
4. ŠD Sava 22 43
5. Omahen trans. 22 41
6. Jang bojs 22 37
7. Robin MK 22 26
8. Yu team 22 25
9. ŠD Polšnik 1 22 23
10. ŠD Janče 1 22 22
11. ŠD Prežganje 22 17
12. ŠD Šmartno S. Jereb 22 0

Ekipa Št.tekem Točke
Celotna Lestvica VETERANSKA 
1. ŠD Dolina 15 39
2. ZL veterani 14 31
3. ČDTZ 14 27
4. ŠD Polšnik Vet 14 21
5. Prežganje 14 21
6. ŠD Hotič 16 17
7. ŠD Sava Vet 15 13
8. Kandidati 11 10
9. ŠD Jance Vet 15 10

Ekipa Št.tekem Točke
Celotna Lestvica DRuGA LiGA 
1. NK Dolina 22 50
2. KŠD V. Štanga 22 49
3. Log utd 22 41
4. ŠD Dole 22 41
5. Gostilna Juvan 22 38
6. Sobrače 22 37
7. ŠD Situla Vače 22 29
8. Liberga 22 29
9. Jesenje 22 20
10. FC Janče utd 22 18
11. ŠD Polšnik 2 22 16
12. ŠD Janče 2 22 6

Vabljeni vsi ljubitelji nogometa 
ter navijači ekip, da se tega za-
nimivega dogodka udeležite.

Športni pozdrav! 

Za OLMN Litija na travi  Mito KOS

Dragi starši, najstniki, malčki… 
Bliža se dolgo vroče poletje in z njim težko pričakovane počitnice. Po-
skusite jih letos preživeti nekoliko drugače. V Smrčkovem brlogu smo za 
vas pripravili ugodno ponudbo poletnih taborov, ki bodo s svojo vsebi-
no zagotovo zaznamovali vas in vaše otroke. Dovolite si zopet biti igrivi, 
radovedni, ustvarjalni, polni optimizma, samozaupanja in zadovoljstva. 
Dovolite si preprosto biti tisto kar že ves čas ste, ker ste enkratni, nepo-
novljivi, čudoviti.

1. NA POTI K SEBI— tabor je namenjen odraščujočim najstnikom, ki 
iščejo sami sebe in svoj prostor pod soncem (od 12 do 16 let). Skozi 
spoznavanja govorice narave, sprostitvenih tehnik, tehnik samozave-
danja, iger zaupanja, preizkusov moči lastnega telesa in misli in še in 
še, bomo postajali samostojnejše, samozavestnejše, močne osebe, ki 
se radostijo vsakega trenutka življenja.
Predviden termin: 1., 2., 3. in 4. julij 2012 (prihod ob 17.00, odhod v 
večernih urah). 
Cena celotnega bivanja je 100,00 evrov (po plačilu rezervacije možno 
plačilo na obroke).

2. Z ROKO V ROKI— svež vetrič, lahen prepih pod šotorskimi krili, zado-
voljno hrzanje konj, v kotlu nad tabornim ognjem pa veselo žlobudranje 
vode, ki čaka na pravkar nabrana zelišča in zdravilne rastline. iskrice v 
otroških očeh in zadovoljni nasmeški ob spoznanju, da zmoremo sami 
poskrbeti zase. Druženje z živalmi, novimi prijatelji in življenje v ritmu 
narave umirja, buri domišljijo in ustvarjalnost, krepi samozavest in nas 
spodbuja, da postanemo boljši prijatelji sami sebi in soljudem. Tabor, 
ki je namenjen otrokom od 7. do 11. leta nam bo dal krila in priložnost 
živeti svoje sanje.
Predviden termin: 8., 9. in 10. julij 2012 (prihod ob 13.00, odhod v 
večernih urah).
Cena celotnega bivanja je 80,00 evrov (po plačilu rezervacije možno 
plačilo na obroke).

Na obeh taborih bomo bivali v 
šotorih, z minimalno opremo. 
Vse, kar potrebujemo, namreč 

nosimo v sebi. 

3.  POLETNA  SMRČKOMANIJA — po-
poldanske delavnice za najmlajše (do 6. 
leta) — spoznavanje živali in življenja v 
Smrčkovem brlogu, ustvarjalne delavni-
ce, družabne igre, indijansko popoldne, 
popoldne z učiteljico nemščine, lov na 
lisico, uživanje na konjskih hrbtih, vo-
žnja s kočijo...
Termini: 27., 28., 29. junij in 27. in 28. 
avgust 2012, od 15.00 do 19.00. 
Cena popoldanske delavnice je 12,00 
evrov in zajema tudi material, sadno 
malico in čaj. Prijaviti se je potrebno za 
vsak dan posebej.
Smrčkov brlog se nahaja skoraj v sredi-
šču Slovenije, na obrobju Litije (Sitarjev-
ška 59, Litija), blizu mestnega vrveža, pa 
kljub temu ravno dovolj na podeželju, da 
lahko otrokom omogoči izkušnjo prvobi-
tnosti in povezanosti z naravo. Tabore in 
delavnice bomo vodili strokovno usposo-
bljeni vzgojitelj, pedagog, psiholog, zdra-
vstveni delavec, skupaj s štiri in dvono-
žnimi živalskimi prijatelji (konji, dihurji, 
rakunom, psi, ježkom, kozicami, pujski, 
vevericami…).
Za dodatne informacije in prijave nas 

kontaktirajte na: smrckov.brlog@gmail.
com ali GSM: 041-859-890.



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

Ljubil si delo,
zemljo in dom.
Zdaj v miru počivaj,
naj bo v nebesih tvoj dom.

ZAHVALA
11. maja 2012 je v 84. letu starosti za vedno prenehalo biti srce 

našega dragega ata, deda, pradeda, brata, strica in tasta

RUDOLFA GRMA
po domače Smolarjevega Rudla

iz Hudih Raven, Dole pri Litiji 
10.04.1929 – 11.05.2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za iz-
rečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala pogrebni službi 
Novak, LD Dole za organizacijo lovskega pogreba, lovskim rogistom, 
pevcem za zapete pesmi ob odprtem grobu, praporščakom in g. župni-
ku Kerinu za lepo opravljen mašni in pogrebni obred. Hvala govornikom 
LD Dole, g. Prahu in g. Brinovcu, za ganljive poslovilne besede. Hvala 
vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Naj spočijejo se zdaj, tvoje zdelane roke,
naj spočije se v miru, tvoje izmučeno srce.
Zdaj, ko zaprte so tvoje utrujene oči,
le misel naša spremlja te, kamor šla si ti…

ZAHVALA
Sredi februarja je utrujena od bolezni zaspala naša draga mama, 

stara mama in prababica

LJUDMILA BIAGGIO
rojena Strmljan, iz Slivne 5 pri Vačah

(24.07.1929 – 16.02.2012)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in sodelavcem za vso prijazno pomoč, vsak ljubeč stisk roke in 
iskrene besede tolažbe. Najlepša hvala vam za podarjeno cvetje, sveče 
ter darove za svete maše. Hvala tudi vsem, ki ste nam v težkih mesecih 
stali ob strani, še posebno patronažni službi in ostalemu prizadevnemu 
osebju Zdravstvenega doma Litija.
Zahvaljujemo se župnikoma g. Trnovcu in g. Gerčarju za lepo opravljen 
poslednji obred, pevcem za odpete pesmi v slovo, trobentaču, zastavo-
noši ter govorniku Krajevne skupnosti Vače za ganljiv govor.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo z nami pospremili na njeno zadnjo 
pot.

Žalujoči: vsi njeni

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo, 
so in tu ostanejo... 
(J. Medvešek)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame,  

babice in prababice

MARIJE TOMŠIČ
iz Kresniškega Vrha 22
19.3.1929 – 21.5.2012

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za darovane sveče, cvetje ter drugo pomoč, ki ste nam jo kakorkoli 
nudili ob težkih trenutkih. Hvala za lep pogrebni obred duhovniku, 
pogrebcem in pevcem. Marku za prelep govor ter Jožetu za zaigrano 
Tišino. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in jo pospremili k zadnjemu 
počitku.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

Nikoli več sonce te ne zbudi,
nikoli več, konec je vseh skrbi.
Kjerkoli si, naj angel čuva te,
kjerkoli si, nate bomo mislili vsi.

ZAHVALA
ob izgubi našega dragega očeta, dedka in pradedka

STANETA TEKAVCA
iz Selc, Dole pri Litiji

11.12.1923 – 12.04.2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, cvetje in sveče. Še posebej se zahvaljujemo sosedoma 
Jožetu in Stanetu Ajdišek za vso pomoč, ge. Mojci, ge. Ireni in še pose-
bej ge. Mariji Tekavec za pomoč na domu, g. župniku za lep pogrebni 
obred ter vsem pogrebcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
ženi, mami, babici in prababici

FRANČIŠKI SIMONČIČ
1932 – 2010

Minevata dve leti odkar te ni, žalost, bolečina  
in praznina je ostala.

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

Njena družina

Kadar bom vandral, vandral poslednjič, 
ko bom zatisnil trudne oči, 
takrat prijat'lji zadnjič zapojte, 
pesem domača naj zadoni, 
pojte o tratah in o livadah, 
ki sem jih ljubil vedno srčno, 
z vincem in šopkom 
in vašim petjem lažje bom nosil črno zemljo.

ZAHVALA
Po dolgotrajni, hudi in težki bolezni nas je zapustil naš dragi mož, 

ati, dedi, brat in stric

ANTON PIVEC – PITO
Vrata 2, Šmartno pri Litiji 
17.08.1956 – 22.05.2012  

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
vsem, ki ste bili v težkih in bolečih trenutkih z nami, nam pomagali, nas 
tolažili, prinašali cvetje in sveče ter pospremili našega Antona v prerani 
grob na Javorju.
Posebno lepo se zahvaljujemo Zvonki, Alexu, Dragotu, Milki, Rafkotu, 
Radotu, kateri ste nam stali ob strani. Mol Slovenija, DBS Novo me-
sto, Metalki Media, PGD Javorje, župniku za opravljen obred, županu 
Izlakarju, obema govornikoma za ganljive besede slovesa, Pogrebnemu 
zavodu Marije Novak iz Žužemberka, Onkološkemu inštitutu v Italiji, 
kirurgu dr. Marku Bitencu iz Golnika, dr. Mariji Simoni Rajšek in tehniku 
Juretu za vso nesebično pomoč.

Žalujoči: žena Dragica, hčerki Petra z Alexom in Polonca z Janezom  
ter mala vnukinja Sindy

v DNEVNI BAR in  
na LETNO TERASO

Hvala vsem, ki jih ohranjate v lepem spominu, postojite ob  
njihovem grobu in prižigate svečke.

Vaši najdražji

TEKAVEC
(Dole pri Litiji)

V SPOMIN
Pred petimi leti so nas zapustili naši dragi

TEREZIJA  
1.10.1933-18.4.2007

STANE  
29.4.1965-26.4.2007

KAZIMIR  
15.11.1958-7.8.2007

Na svetu mine vse,
le ljubezen do najbližjih
nikoli ne umre.

UJETI POLETNI TRENUTKI
Bliža se poletje, čas lepega in toplega vremena, ki 
nam prinaša veliko veselja. Je čas sprostitve, po-
čitnic in dopustov, ki ga lahko izkoristiš tudi zase. 

Ponuja se priložnost, da se odpraviš na izlet in fotografiraš motive, tre-
nutke. Fotografska sekcija v Društvu likovnikov LiLA in Knjižnica Litija 
pripravljajo razstavo fotografij, ujetih poletnih trenutkov, ki so nastale 
lansko leto na fotografskem izletu. Odprtje razstave bo 28. junija 2012 
ob 19. uri v Knjižnici Šmartno.  Avtorica fotografije: Sonja PERME

kRI Rešuje ŽIVLjeNjA.  
MOjA kRI - VARNA kRI

ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe  

za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in 
krvodajalce, da se udeležijo krvodajalske akcije, 

ki bo 5. julija 2012 od 08.00–12.00 ure  
v prostorih OŠ Dole pri Litiji

in

6. julija 2012 od 07.00–13.00 ure v prostorih  
Zdravstvenega doma v Litiji

KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju krvi 
pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.

Vljudno vabljeni!

OZRK LITIJA



OBVESTILA   /   KRIŽANKA Junij 2012

V domu se tudi letos vključujemo v vseslovensko gibanje Teden vseživljenjskega učenja, 
ki poteka v mesecu maju, razširjen termin pa od 1. maja do 30. junija 2012. TVu poteka 
že sedemnajsto leto zapored in ponuja priložnost za srečanja vseh, ki so predani učenju. 
Z različnimi dogodki želimo tudi v Domu Tisje prikazati različne oblike in možnosti učenja. 
Letos je glavna tema Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, 
povezovalne teme pa so še: mednarodno leto zadrug, mednarodno leto trajnostne energije 
za vse, ohranimo kulturno in naravno dediščino, zaposlovanje in podjetništvo, branje, uče-

nje in sodobni načini komuniciranja. Za stanovalce je bilo organizirano predavanje o demenci z naslovom: 
»Živeti z demenco«, predavala je direktorica doma, gospa Vida Lukač. Obiskali so nas otroci iz vrtca Ciciban. 
Človekova ustvarjalnost ne pozna let, tako je v maju izdala zbirko svojih pesmi, 99. letna stanovalka doma, 
gospa A.L. Letos so si stanovalci za izlet izbrali Bohinj, se vozili z ladjo po jezeru, imeli dobro kosilo v gostilni 
»Trebušnik«, nazaj grede pa smo se ustavili v romarskem središču Brezje. Za stanovalce, ki za svoje gibanje 
uporabljajo invalidske vozičke smo v maju organizirali izlet »Z vozički do Krznarja«. Letos je bila udeležba 
rekordna, saj se je izleta udeležilo 53 stanovalcev, spremljalo jih je devet svojcev, trije prostovoljci ter seve-
da zaposleni v domu. Tudi tokrat smo imeli lepo, sončno vreme, tako da smo bili z izletom vsi zadovoljni. Za 
varnost na poti so poskrbeli tudi policisti, za kar se jim zahvaljujemo.
Poleg prireditev organiziranih v sklopu TVu se v domu odvijajo še razne druge prireditve, tako so člani RK 
Dole obiskali svoje člane, kratek kulturni program pa so nam pripravili tudi upokojenci Du Tabor iz Maribora 
ter Du Litija. 

Obveščamo vas, da prenavljamo našo spletno stran, vendar lahko kljub temu normalno dostopate še vedno 
na staro spletno stran. Nova bo začela delovati predvidoma konec junija. Naslov spletne strani je: www.
dom-tisje.com  

        Leonida RAZPOTNiK

mali oglasi
PRODAM vhodna vrata, lesena, dimenzije 107 x 207, nova, s proti-
vlomno zaporo, prodam ugodno. GSM: 051 639 416.

Izžrebanci MAJSKE križanke prejmejo nagrade v OPTIKI 
mANJA, Valvazorjev trg 9, Litija.

1. GARANTINI Iva, Klenik 14, Vače
2. ČEBELA Jelica, CKS 5, Litija 
3. RENKO Ciril, CDK 1A, Litija

Težje besede:     ARACAT, KERS, ANG LEE, YEATS, 
RNIĆ, LENORA

Ime in priimek:

Ulica:

pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2012 na naslov ure-
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo maji-
co. Nagrade prispeva Dajmox d.o.o., Kresnice.
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11. ČRKA 
ABECEDE

NADALJE-
VANJE 
GESLA

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 139

PRODAMO dvoetanžno hi šo v Litiji, v Gradcu ob Graški cesti. 
Parcela 700 m2. Možen ogled. informacije: 041/872-784.

HIšNI seRVIs
v Litiji
WWW.hISNI-SERVIS.COM

Trg na Stavbah 11, Litija

       GsM: 030-913-861  

NAše sTORITVe ObseGAjO:                                         

• VODOVODNA POPRAVILA:
    zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...

• ELEKTRO POPRAVILA:
    priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
    vtičnic, varovalk, premostitve...

• MIZARSKA POPRAVILA:
    montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...

• BELJENJE IN PLESKANJE:
    beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,       
    podbojev, ograj...

• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih   
    oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...

• KERAMIČARSKA POPRAVILA:
    menjava ploščic, popravilo fug, silikona...

• VSA OSTALA hIŠNA DELA IN POPRAVILA:
    vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih   
    sten…

• OGREVANJE: menjava radiatorjev

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne 
zmorete sami opraviti z vr-
tnimi opravili, s košnjo tra-
ve, z obrezovanjem grmov-
nic, obžagovanjem dreves, 
potrebujete pomoč močnih 
rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogo-
vorili se bomo kaj, kako in 
kje vam lahko pomagam.
Tomaž Brinovec, CDK 37, 

1270 Litija

dom tisje

PRODAJAM STANOVANJSKO hIŠO Z 
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI 

CENA: 179.000 €
Tel: 041 679 881

OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen, 
terasa, steklenjak, balkon, 2 po kriti 
parkirišči + parkirišče za 3 avtomobi-
le, 3 nadstropja
VEČ NA: http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

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

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p., CDK 39, 1270 
Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik: Marko 

Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič  
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

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.

(nadaljevanje s 1. strani)
VAbILO na 12. kMečkI DAN

Prireditev bo potekala na Povšetovi kmetiji, po domače Pr` Dolin-
škovih na Polšniku.
Prikazali bomo postopek pridelave in obdelave lanu s posebnimi (tradicio-
nalnimi) orodji in predstavili potek živinskega sejma na Polšniku nekoč.
Razstava domačih dobrot, bogat srečelov, zabava z ansamblom Nemir in 
še kako skrito presenečenje dneva so dober razlog, da pridete na Polšnik 
in preživite prijetno popoldne v podeželskem okolju.  Vljudno vabljeni. 



USPEŠNO ORGANIZIRAN PRVI  
MeDNARODNI TuRNIR FuTuRes 10.000$

tenis klub AS

Tenis klub AS Litija je postavil nov 
mejnik v svojem uspešnem delova-

nju. Pod vodstvom podjetja DR projekt ima za seboj 
organizacijo prvega mednarodnega turnirja Litija 
Open Futures 10000, ki šteje za svetovno teniško ATP 
lestvico. idejni oče in vodja celotnega projekta je bil 
prizadevni član TK AS Litija Dušan Razboršek, ki je 
ob sebi sestavil odlično ekipo prostovoljcev, ki so z 
odliko izpeljali celoten turnir. Odlične organizacije ni 
zmotilo niti obilno deževje, ki je prve dni turnirja kro-
jilo urnik tekem. Tenis klub AS Litija se zato celotni 
ekipi Dušana Razborška še enkrat iskreno zahva-
ljuje za odlično organizacijo prvega mednarodne-
ga turnirja v tenisu v Litiji. Turnirja se je udeležilo 
preko 50 tekmovalcev iz celega sveta, od Avstralije, 
Mehike, Peruja, do nam bližjih Avstrije, italije, Slova-
ške, Nemčije, Francije in ostalih držav.
Turnir pa ni bil uspešen le organizacijsko, ampak tudi 
tekmovalno. Že v kvalifikacijah je prijetno presenetil 
odlični, štirinajstletni Grega  Kokalj, ki je za nastop 
v kvalifikacijah dobil posebno povabilo organizatorja 
Dušana Razborška. Grega je zaupanje več kot izkori-
stil, saj se je uspešno prebil skozi dva kroga kvalifi-
kacij in si tako zagotovil svoj prvi nastop v glavnem 
delu profesionalnega turnirja. V glavnem turnirju je 
imel Tenis klub AS Litija tako tri predstavnike, saj sta 

povabilo za direktni nastop v glav-
nem turnirju prejela Blaž Bizjak in 
Nik Razboršek. Nik Razboršek je 
v zadnjem času razveseljeval s svo-
jimi odličnimi nastopi na prejšnjih 
Futures turnirjih na katerih je že 
tudi osvojil prve ATP točke. in Nik 
se je domačem občinstvu prikazal 
v dobri luči, saj je brez težav zma-

gal v prvem krogu in se nato odlično upiral italijanu 
Riccardu Bellottiju, ki je bil na turnirju 5.nosilec in na 
koncu tudi zmagovalec celotnega turnirja. Prav Bel-
lotti je v bil v 1. krogu glavnega turnirja usoden tudi 
za mladega Kokalja. Nekoliko nesrečno je v 1. krogu  
izgubil Blaž  Bizjak, ki je nasprotniku moral priznati 
premoč v tretjem nizu, potem, ko je na začetku tekme 
že kazalo, da se mu obeta prva ATP točka. Žal so od-
ločale izkušnje, ki so bile na strani nasprotnika in Blaž 
bo moral na prvo ATP točko še malo počakati. Sta pa 
Blaž in Nik odlično združila moči v igrah dvojic, kjer 
sta se uvrstila v polfinale, kjer sta tesno, v podaljšani 
igri tretjega niza izgubila od kasnejših zmagovalcev 
turnirja dvojic, nemškega para Moneke in Sieber. Nik 
Razboršek je torej oba dvoboja izgubil od kasnejših 
zmagovalcev, osvojil nove ATP točke, tako da je lahko 
s turnirjem zelo zadovoljen.

Ostala tuja tekmovanja
Medtem, ko so fantje vihteli loparje na domačem tere-
nu za mednarodne točke, je morala Nastja Kolar kar 
precej dlje, saj je nastopila na turnirju z nagradnim 
skladom 50.000$ v Romuniji. Nastja je bila v prvem 
krogu uspešna, v drugem pa je bila od nje boljša 5. 
nosilka turnirja srbkinja Aleksandra Krunič. Nastja je 
osvojila novih 12 WTA točk, še vedno pa ni zadovoljna 
s trenutno formo in rezultati.
Tina Godec je tekmovala v Čakovcu na mednarodnem 
turnirju do 16 let. Nastopila je v glavnem turnirju a žal 
po hudi borbi in večkratni prekinitvi tekme zaradi dež-
ja, izpadla že v prvem krogu. Si je pa zagotovo nabra-
la kar nekaj novih bogatih izkušenj z mednarodnega 
področja.
Domača tekmovanja
V domačem delu tekmovanj je znova blestel štirinaj-
stletni Grega Kokalj, ki je na Državnem prvenstvu do 
16 let (torej med množico dve leti starejših tekmoval-
cev) osvojil drugo mesto in naslov državnega pod-
prvaka. V glavnem turnirju sta na državnem prvenstvu 
nastopili tudi Tina Godec in Lara Kralj. Godec Tina je 
izgubila v prvem krogu, Kralj Lara pa v drugem. Ostali 
udeleženci se niso uspeli prebiti skozi kvalifikacije.
V Ljubljani je na turnirju 08-11 let zablestela desetle-
tna Klara Mustafič, ki je osvojila bronasto medaljo v 
kategoriji midi tenisa.
Tenis med počitnicami
Tenis klub AS Litija bo v času poletnih počitnic orga-
niziral teniške tečaje in teniške treninge za otroke, 
tako tiste, ki že obiskujejo AS-ovo teniško šolo, kot 
tiste, ki se želijo s tem športom srečati prvič. Vse in-
formacije dobite v Tenis klubu AS od 26.06.2012 dalje 
(kličite na 031-693-330 ali pišite  na as.aping@siol.net 
in dobili boste povratni mail).

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

PIZZERIJA AS
ODPRTO :

PON - PET 11h - 23h
SOBOTA 12h - 23h
NEDELJA 12h - 22h

TENIS PARK AS LITIJA
AS TEPROM d.o.o.
Savska cesta 5, 1270 Litija

happy hour PIZZA - vse pizze po 5,00 eur
Vsak dan od 11h - 15h, tudi ob sobotah in nedeljah!
Malice od 11h do 15h (testenine, solate, pizze in ostalo) na 
prijetni terasi za samo 4,90 eur. Ob sredah gratis sladica!

HALO As (pon-sob) 01/8980 - 800
ORGANIZIRAMO TUDI OTROŠKE ROJSTNE 

DNEVE V MALI TELOVADNICI!
Rezervacije na 01/8980-800

LESTVICA 21. KROG 09.06.12 
KLuB ŠT Z N P GR TČ

1. Litija 84 60 4 20 223:75 184 

2. Mengo 28 80 54 8 18 206:99 170 

3. Svoboda Ljubljana 84 44 10 30 147:133 142 

4. MNC Vrhnika Dren 80 34 12 34 152:131 114 

5. Komenda 84 35 7 42 162:161 112 

6. Vir A 84 33 9 42 160:159 108 

7. ilirija 1911 B 84 27 7 50 140:194 88 

8. Krim 84 14 5 65 77:315 47 

Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - število tekem  TČ - število točk

NK LITIJA 
USPEŠNO 

ZAkLjučIL 
SEZONO 

2011/2012
Z naslednjim tednom se zaključuje 
spomladanski del tekmovanj v vseh li-
gah pod okriljem MNZ Ljubljana. V se-
zoni 2011/2012 je NK Litija v tekmovanjih 
nastopala z 8 selekcijami. Člansko ekipo 
bomo tudi v naslednji sezoni spremljali v 
Regionalni Ljubljanski ligi, dva kroga pred 
koncem zasedajo 9. mesto. 
Ostale selekcije so v svojih ligah tekmovanja 
končale po pričakovanjih. 
Najbolj nas je razveselila selekcija u-12, Mlajši 
dečki katera je v 3. ligi osvojila 1. mesto in s tem 
pridobila pravico v naslednji sezoni tekmovati v eni 
ligi višje. 
V NK Litija je 155 članov. V naslednji sezoni 
2012/2013 načrtujemo tekmovanja z vsemi 

Futsal club Predilnica Litija je v letošnji sezoni osvo-
jila vse, kar se je osvojiti dalo. Že aprila so mladi do 
21 let prepričljivo osvojili naslov državnih prvakov, 
uspeh pa je dopolnila tudi članska ekipa. Že avgu-
sta 2011 je ekipa osvojila neuradni superpokal Slo-
venije oziroma je osvojila Triangolo turnir v Laškem. 
Septembra 2011 je klub organiziral turnir Lige prva-
kov, kjer je naše ekipa uspešno nastopala in nesreč-
no izpadla po administrativni napaki Dinama iz Mo-

skve, tudi kasnejših evropskih podprvakov. Članska 
ekipa je v državnem prvenstvu in pokalu beležila 
zmage in po rednem delu državnega prvenstva pre-
pričljivo osvojila prvo mesto. Še v tretje v zadnjih 
treh sezonah je ekipa potrdila primat v pokalnem 
tekmovanju Slovenije. Na zaključnem delu je v pol-
finalu najprej premagala v Kobaridu domačo ekipo 
Oplasta, v finalu pa še ekipo Dobovca iz Rogatca. 
Sledil je že omenjeni uspeh ekipe u21, ko so naši 
mladinci v polfinalu in finalu dokazali, da 
so bili letos preprosto najboljša ekipa v 
svoji kategoriji, čeprav so morda veljali 
vsaj na papirju za »najslabšo« ekipo za-
ključnega turnirja. Sledila je še končni-
ca za naslov državnih prvakov v članski 
konkurenci. Trenerju Tomiju Horvatu je 
uspelo, da je v dveh sezonah štirikrat se-
gel po lovoriki na klopi Predilnice Litija. 
Najprej je ekipa v polfinalu, ki se je igral 
na tri dobljene tekme, premagala ekipo 
Puntarja iz Tolmina s skupnim izidom 3:2 
v zmagah. Sledilo je še finale, kjer se je 
naša ekipa pomerila z ekipo oplast iz Ko-
barida. Prvo tekmo so naši člani visoko 
izgubili, drugo visoko zmagali, tretjo in 
četrto tekmo pa dobili po kazenskih stre-
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lih s šestih metrov ter tako osvojili že deveti naslov 
državnih prvakov v samostojni Sloveniji. »Morda se 

nam zgodi, da med sezono naš mo-
tiv malce pade, a ko je treba, smo 
pravi. Saj smo to dokazali, mar ne?« 
je po finalni tekmi po osvojenem 
naslovu dejal trener Horvat, ki je s 
svojo ekipo to tudi dokazal. Čestitke 
si poleg trenerja Horvata, ki je odlič-
no vodil ekipo od začetka sezone pa 
vse do naslova zaslužijo tudi igralci, 
ki so se skozi celotno sezono borili 
kot levi in so bili najboljši takrat, ko 
je bilo to najbolj potrebno. Hvala pa 
tudi vodstvu kluba in predstavniko-
ma ekipe, ki so skozi celotno sezo-
no skrbeli, da ekipi ni nič manjkalo. 
Na koncu se zahvaljujemo Občini 
Litija,  sponzorju Predilnici Litija in 
tudi vsem ostalim sponzorjem, ki so 

nam s sredstvi omogočili mirno in uspešno sezono. 
Hvala vsem! Sedaj se mora naša ekipa do 5. junija 
prijaviti za nastopanje v Evropi v naslednji sezoni. 
Po informacijah iz kluba pa bo klub kandidiral tudi 
za organizacijo enega od turnirjev Lige prvakov. Na 
koncu pa samo še nekaj: ČESTITKE EKIPI OB DE-
VETEM NASLOVU DRŽAVNIH PRVAKOV!
         
   Luka BREGAR

selekcijami, zato si želimo novih članov. Priprave 
na naslednjo sezono se bodo pričele koncem ju-
lija, vsi, ki vas zanima nogomet ste vabljeni, da se 
nam pridružite. 
Dne 30. junija organiziramo zaključno srečanje za 
vse selekcije z zanimivim programom. Vsi vljudno 
vabljeni na druženje in ogled tekem. S seboj prine-
site dobro voljo.
Športni pozdrav!        upravni odbor NK Litija


