
23. PLANINSKI POHOD 
IN 3. TURNOKOLESARSKI 

VZPON
Na geometrično središče Slovenije je po
novno privabil lepo število pohodnikov 
ter turnih kolesarjev.

Že od ustanovitve si Planinsko društvo Liti
ja s svojim prostovoljnim delom prizadeva 
za bogatitev območja Geoss. Tradicionalni  
23. planinski pohod in 3. turnokolesarski  
vzpon na Geoss je v organizaciji alpinistične
ga odseka Litija je letošnje leto potekal na 
sončno pomladansko nedeljo 27. maja 2012. 
Kot vsako leto doslej se ga je tudi tokrat 
udeležilo lepo tromestno število pohodnikov 
ter kolesarjev. 
Pohodniki smo se na pohod odpravili med 
7.00 in 10.00 uro. Vodena skupina kolesarjev 
pa se je na pot podala ob 9.30 uri.

(Nadaljevanje na 5. strani)

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO 
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 

2011/2012
Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo iz 
občine Litija organizira vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. 
Letošnja, že 33. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, je bila v 
sredo, 27.06.2012, ob 19. uri, v prostorih Osnovne šole GabrovkaDole. Organizatorji so pripra
vili zanimiv in pester kulturni program, ki so ga izvajali zdajšnji in bivši učenci te šole. 
V Zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli v zadnjih štirih letih šolanja povpreč
no oceno, ki ni nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ eno oceno 
3 v posameznem razredu, ter učenci Glasbene šole LitijaŠmartno, ki so zaključili glasbeno 
šolanje na nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično 
oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate 
na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti. 
Župan Občine Litija je učencem, ki so vpisani v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil 
diplome in knjižne nagrade. 
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma 
skupin po posameznih šolah:

OSNOVNA /
GLASBENA ŠOLA

Št. vpisanih  
v ZK

Št. vpisanih v KND Skupno število 
vpisov v KND

Skupno število 
vseh vpisovPosamezniki Skupine

OŠ LITIJA 15 16 3 19 34
OŠ LITIJA – PPP 0 6 2 8 8
OŠ GRADEC 18 13 4 17 35
OŠ GABROVKA – DOLE 3 3 0 3 6
GŠ LITIJAŠMARTNO 2 1 0 1 3
SKUPAJ: 38 39 9 48 86
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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.08.2012 
po epošti: obcan@siol.net ali

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

C.D.K. 39, 1270 Litija.

Občan tudi poleti nima počitnic in vas 
bo obveščal tudi v prihodnjem mesecu. 
Iz ured ništva vam želimo lepo preživeto 
poletje, naužijte se sonca, napolnite ba
terije za nove moči, ki bodo še kako po
trebne v mesecih, ki so pred nami.
  Uredništvo Občana

PODELJENO PRIZNANJE 
DŽEMU IBIŠIJU

Župan Franci Rokavec je naknadno, v pro
storih občine Litija, izročil priznanje tre
nerju Džemu Ibišiju za 30–letno aktivno 
tre nersko delo v košarkarskem klubu Litija 
in strokovno vzgojo mladih košarkarjev.

Skupinski posnetek učencev vpisanih v Zlato knjigo in knjigo najboljših dosežkov, ki so se 
udeležili zaključne prireditve v Gabrovki. 

VABILO NA KONCERT

KULTURNI KOLEDAR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

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 Multikulti spominki: Izdelovanje nakita MC Litija
PON–PET 23.7.–28.7. 17.00–20.00 Glasbena delavnica: Glasba povezuje 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 MCjem
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

PON–SRE 30.7.–1.8. 17.00–20.00 Delavnica ozvočevanja MC Litija
SRE 1.8. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MCjem
ČET 2.8. 7.15 Izlet v Atlantis – vodno mesto, Ljubljana Zbor železniška postaja Litija
SRE 15.8. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MCjem
ČET 16.8. 7.15 Izlet v Atlantis – vodno mesto, Ljubljana Zbor železniška postaja Litija
SRE 22.8. 21.00 Kino Kokošnjak Letni kino pred MCjem
ČET 23.8. 7.15 Izlet v Atlantis – vodno mesto, Ljubljana Zbor železniška postaja Litija
PET 24.8. 19.00 Razstava slik Marije Pirc MC galerija

SRE 29.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU: VEČER ROCKA S SKUPINO BOHEM 
IN ŽENSKO VOKALNO SKUPINO LIPA

Ploščad pred ŠPORTNO 
DVORANO V LITIJI

ČET 30.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU: VEČER Z DIVO SLOVENSKE POP 
GLASBE NUŠO DERENDA IN PIHALNIM ORKESTROM  LITIJA

Ploščad pred ŠPORTNO 
DVORANO V LITIJI

PET 31.8. 20.00
FESTIVAL SLOVO POLETJU: DALMATINSKI VEČER Z DAVORJEM 
RADOLFIJEM, SKUPINO RITMO LOCO, MOŠKO VOKALNO SKUPI

NO LIPA LITIJA IN TAMBURAŠKIM ORKESTROM ŠMARTNO 
Ploščad pred ŠPORTNO 

DVORANO V LITIJI

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

IN PRIČELO SE JE ZARES…….
Občina Litija je takoj po zaključku pouka pričela z gradbeni
mi deli za izgradnjo nove litijske osnovne šole. Izvajalec del je 
družba Trgograd Litija d.o.o., ki je bila izbrana kot najugodnejši 
ponudnik na mednarodnem javnem razpisu. V skladu s pogod
bo o izvedbi naj bi dela zaključili v 20 mesecih, vendar so se 
že kmalu po začetku morali ustaviti oz. upočasniti svoje delo 
zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki na tem 
območju na podlagi predpisov, zahteva pred samo izgradnjo 
objekta še arheološki pregled zemljišča in evidentiranje more
bitnih tovrstnih zgodovinskih ostankov oz. najdišč.

Na gornji sliki je prikazano rušenje južnega prizidka, ki je bil 
zgrajen leta 1985 in prostorno zemljišče, kjer bo postavljen 
večji del novega objekta šole. Objekt stare šole (rumeni del) 
se bo porušil predvidoma prihodnje leto, medtem ko se objekt 
"stare sodnije" (zeleni del), kot lokalni kulturni spomenik, ne 
bo rušil ampak postopno obnovil v skladu z zahtevami spome
niškega varstva.

Festival Seviqc Brežice in občina Litija vas v so
boto 21. julija 2012 ob 20.30 uri vabita na koncert v  

cerkev Sv. Nikola
ja v Litiji. Skupina 
Svetilen, ki se nam 
bo predstavila na 
omenjem koncer
tu, skuša oh raniti 
staro rus ko tradi
cijo cerkvenega in 
posvetnega petja.

Vstop je prost.
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3.   korespondenčna seja je bila sklicana na podlagi 26. člena 
Poslovnika občinskega sveta Občine Litija, z naslednjim 
dnevnim redom:

1.   Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izva
janje razsvetljave v občini Litija – drugo branje

Gradivo za korespondenčno sejo je bilo svetnikom poslano po elek
tronski pošti, dne 3.7.2012 ob 13.32 uri.
Po zaključku korespondenčne seje (6.7.2012 ob 10.00 uri) je bilo 
ugotovljeno, da je bil  sprejet sklep: 
Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o koncesiji za opra
vljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanje razsvetljave v Občini Litija.

ZANIMIVA PRIDOBITEV NA OGLARSKI 
DOMAČIJI BRINOVEC 

ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA  FRANC LESJAK
Odločitev temelji na dejstvu, da je svoje vizionarsko delo posvetil celo
tnemu razvoju Predilnice Litija ter ugledu občine Litija
V letu 2011, ko je Predilnica Litija praznovala 125 let je umrl njen ge
neralni direktor Franci Lesjak, ki jo je vodil vse od leta 1992, ko so bili 
za Predilnico težki časi.
Direktor Franci Lesjak je s svojo izjemno sposobnostjo za oblikovanje 
timskega dela, izjemnim čutom za zaposlene in dobro sodelovanje s 
celotnim lokalnim okoljem znal obrniti v pozitivno smer, v smer hitre 
tehnološke preobrazbe v popolno izvozno usmeritev proizvodnje in v 
smer sooblikovanja svetovnih trendov na področju tekstilne industrije. 
Njegovo iskanje na meji mogočega je bilo zaznati v vsem času njego
vega dela.
Bil je srčen in pogumen vizionar, ki ni skrbel samo za litijsko predilnico, 
ampak se je še kako dobro zavedal, da je to sestavni del celotnega me
sta in občine in ki je v vsakem trenutku znal ločiti zrno od plevela. Ve
del je, da le odličnost, nadpovprečnost lahko prinese dodano vrednost 
in nov razvoj, zato so takšni projekti pri njemu imeli vedno podporo.
Občina Litija želi s posmrtnim imenovanjem Francija Lesjaka za ča
stnega občana izraziti spoštovanje ter zahvalo za njegovo življenjsko 
delo, saj mu je bila Predilnica kot drugi dom. Dokazal je, če ekipa drži 
skupaj so vse ovire lahko premagljive.

ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA  PIHALNI ORKESTER LITIJA
Odločitev temelji na dejstvu, da orkester skrbi za ohranjanja in širjenje 
tradicije godbeništva v središču Slovenije ter ohranjanje ljubiteljske 
kulture
Kulturno društvo Pihalni orkester Litija ima že dolgo in bogato zgodovi
no saj imajo za sabo že 112 let delovanja. Je eno najstarejših društev v 
Litiji in predstavlja steber kulture v naši občini. V zadnjih desetih letih 
je orkester nepogrešljiv na vseh pomembnejših prireditvah in drugih 
dogodkih v občini. Zelo pomembno je, da se orkester pomlajuje saj le 
z novim, mladim kadrom se bo lahko nadaljevala uspešna pot. Na tem 
območju je veliko nadarjenih mladih glasbenikov, ki svoje znanje nabi
rajo v glasbeni šoli Litija Šmartno in mnogi od njih bodo postali steber 
orkestra v prihodnjih letih.
Želimo si, da tudi v prihodnje ne bo večjega pomembnega dogodka v 
naši občini, brez pihalnega orkestra, saj je to dodana vrednost vsaki 
prireditvi.
Orkester je vsa ta leta delovanja dokazal, da ima v sebi veliko glas
benega potenciala in življenja ter ohranja tradicijo godbeništva v srcu 
Slovenje. Želimo mu, da bi tako ostalo še naprej.
nato nadaljujete z besedilom

PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE LITIJA ZA LETO 2012 PREJMEJO:
1.  NEJC GRM  za odlične dosežke na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih v igranju harmonike ter doseženo 1. mesto na 
mednarodnem tekmovanju solistov na harmoniki v Sydneyu.

Je študent 1. letnika harmonike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, iz 
razreda doc. Primoža Parovela in je na Mednarodnem tekmovanju v 
Sydneyju (International Open Accordion Solo Championship) zmagal v 
najvišji kategoriji solistov na harmoniki. Tekmovanje je potekalo 9. in 10. 
junija v Sydneyju na katerem je nastopil na zaključnem koncertu kot zma
govalec celotnega tekmovanja. Nejc Grm se od 7. leta starosti ukvarja z 
glasbo. Harmoniko je začel igrati v glasbeni šoli Litija pri Dušanu Drobni
ču. Kot zelo nadarjen in marljiv glasbenik se je vpisal v Konservatorij za 
glasbo in balet v Ljubljani in študij nadaljeval na Akademiji za glasbo. 

2.  DŽEMO IBIŠI  za 30letno aktivno trenersko delo v košarkar
skem klubu Litija in strokovno vzgojo mladih košarkarjev 

Džemo IBIŠI je že trideset let aktiven v košarkarskem klubu Litija. V 
začetku je nastopal kot igralec, kasneje pa se je ob aktivnem igranju 
začel ukvarjati tudi s trenerskim delom. Pri delu z mladimi in tudi s 
člani je dosegel veliko uspehov. Košarkarski klub Litija je poznan po 
kvalitetnemu delu z mladim in je vseskozi uvrščen med najboljše klube 
v Sloveniji. S klubsko ekipo pionirjev in kadetov se vseskozi uvršča v 
1.SKL, dvakrat pa je tudi nastopil na finalnem turnirju, kjer so pionirji 
dosegli četrto in drugo mesto. 
Klub zelo dobro sodeluje tudi s šolami, predvsem z OŠ LITIJA. Džemo 
je od leta 1992 pa do danes z ekipami OŠ Litija v kategoriji mlajših 
in starejših pionirjev uvrstil 17x na finalni turnir in 3x osvojil naslov 
državnega prvaka. 
Vzgojil je vrsto igralcev, ki danes nastopajo v košarkarskih klubih po 
vsej Sloveniji. Zadnji igralec, ki je se je razvijal in rastel pod njegovim 
vodstvoma je Jan Špan (sedaj igralec Maribora), ki bo letos nastopal v 
reprezentanci Slovenije  mladi do 20 let. Reprezentanca bo igrala na 
Evropskem prvenstvu, ki se bo odvijalo v Sloveniji.
Njegovo dobro delo so opazili tudi na Košarkarski zvezi Slovenije in ga 
imenovali za trenerja reprezentanc:
  Leta 2005 je vodil reprezentanco kadetov (U16) Slovenije na evrop

skem prvenstvu divizije A v Španiji.
  Leta 2007 je vodil mladinsko reprezentance (U18 ) evropskem prven

stvu divizije A v Španiji.
  Leta 2011 je vodil mladinsko reprezentance (U18 ) evropskem prven

stvu divizije A na Poljskem in letos bo zopet vodil mladinsko reprezen
tance (U18 ), ki igra v najvišji diviziji A. Prvenstvo bo potekalo v Latviji 
in Litvi meseca avgusta. 

Džemo Ibiši je tudi član strokovnega sveta na Košarkarski zvezi Slo
venije.

3.  JOŽEFA KEŽAR  Dr. med. spec. ginekologije in porodništva  za tri
desetletno odlično strokovno delo ginekologinje v Zdravstve
nem domu Litija in za naziv Moja ginekologinja 2012

V zdravstvenem domu Litija dela 30 let in skrbi za 6000 pacientk, več 
kot leto dni pa je tudi direktorica. Njeno življenjsko vodilo je pomagati 
ljudem, zato jo veseli kadar lahko pomaga svojim pacientkam, zelo pa 
si prizadeva, da jih ozavešča o preventivnem delovanju.
Sama pravi, da ob premagovanju življenjskih izzivov rasteš, zato je tudi 
sprejela delo direktorice in poudari, da je najpomembneje, da si za 
paciente vzameš čas in jim prisluhneš, če želiš vzpostaviti zaupen in 
kakovosten odnos.

4.  NASTJA KOLAR  za dosežene odlične uspehe na področju tenisa 
in osvojeno zlato medaljo na evropskem mladinskem prvenstvu

Nastja je bila rojena 15.07.1994 v Celju. Tenisu se je zapisala pri 8ih 
letih. Pri 13ih letih je bila druga najboljša evropska igralka v kategoriji 

do 14 let, pri 16ih letih pa četrta na svetovni teniški lestvici do 18 let. 
S sedemnajstimi leti pa je osvojila svojo doslej največjo lovoriko, to je 
naslov mladinske evropske prvakinje v tenisu. Že od svojega enajstega 
leta je članica Tenis kluba AS Litija, kjer vsakodnevno trenira. Osnovno 
šolo je zaključila v Celju, zdaj pa je tudi dijakinja Gimnazije Litija. Pred 
dnevi je Nastja Kolar skupaj s priznanim športnikom Juretom Koširjem 
postala tudi ambasadorka v boju proti melanomu.

5.  ANDREJ NAMESTNIK  za 50 kratno darovanje krvi in prosto
voljno delo v območnem združenju RK

Andrej Namestnik je prvič daroval kri leta 1963, kot devetnajstletni fant 
in potem vse do leta 2006 daroval kri še 49 krat. Tega leta je zbolel in 
zaradi bolezni bil prisiljen prenehati s tem humanim dejanjem. Poleg 
tega pa še vedno skrbno vodi aktivnosti pri organizaciji krvodajalskih 
akcij, ki jih organizira območno združenje RK. Brez njegovega prosto
voljnega in marljivega prispevka si je težko zamisliti izvedbo katerokoli 
aktivnosti pri organizaciji krvodajalstva v občini Litija. 

6.  NIK RAZBORŠEK za odlične uspehe na področju tenisa in osvo
jeno srebrno ter bronasto medaljo na evropskem mladinskem 
prvenstvu

Nik je rojen 4. oktobra 1993 in živi v Litiji. Tenis je začel trenirati pri
bližno s šestimi leti in pol. V tem času je dosegel v vseh kate gorijah 
(12,14,16,18 let) naslov državnega prvaka, tako posamezno kot v dvoji
cah. Osvojil je tudi veliko število mastersov in raznih turnirjev pod okri
ljem Teniške zveze Slovenije. Bil je tudi stalni član mladih reprezentanc 
v vseh kategorijah. Že pri 14. letih bil Nik, po mnenju teniške stroke, 
izbran za najperspektivnejšega mladega igralca za leto 2008. V tem 
letu je Nik na Evropski teniški lestvici zasedel 5. Mesto.
V letu 2011 je bil Niku s strani teniške stroke dodeljen še en laskavi 
naslov, izbran je bil za najboljšega mladega igralca Slovenije. 
Na evropskem mladinskem prvenstvu 2011 do 18 let v Švici je  
Nik osvojil bronasto medaljo za posameznike in srebrno medaljo v  
dvojicah, kar se je zgodilo prvič v zgodovini slovenskega moškega te
nisa. 
Kljub svoji mladosti je Nik tudi že član slovenske članske teniške repre
zentance in svoj prvi nastop za reprezentanco je opravil v Južni Afriki 
za Davis cup v Johannesburgu. Tudi tukaj je Nik postavil nov mejnik v 
zgodovini slovenskega tenisa, je namreč najmlajši član, ki je zaigral v 
članski reprezentanci.
Nik obiskuje 4. letnik gimnazije v Litiji, za katero pravi, da je najbolj
ša gimnazija za športnike na svetu, ker s svojim pozitivnim pristopom 
spodbuja mlade športnike, da lahko usklajujejo šolske obveznosti in 
športno kariero.
Nik ima svojo Litijo rad, je ponosen, da je občan Litije, zato je prepri
čan, da bo še naprej preko svojih rezultatov pripomogel k prepoznav
nosti Litije in Slovenije. 

7.  EKIPA PROSTOVOLJNIH GASILCEV PGD LITIJA, KI JE VODILA 
PROJEKT NAKUPA NOVEGA VOZILA: Primož Kokovica, Blaž Ko
kovica, Matej Zupančič, Martin Pirc, Matevž Pestotnik, Lado 
Vaš, Janez Jurič, Marko Jan, Marko Zupan, Marko Zgonc  za 
odgovoren in strokoven pristop pri nakupu novega gasilskega 
vozila. 

Ideja za ta avto se je porodila leta 2008, ko so se trije gasilci PGD Litija 
udeležili predstavitve podobnega gasilnega avtomobila v Sežani. Do
mov so se vrnili vsi navdušeni, navdušili pa so še vse ostale. V začetku 
se jim je zdel cilj  imeti takšen avto, tako nedosegljiv, zdelo se je kot, 
da je to velika želja, ki se ne bo nikoli uresničila. Toda navdušenje nad 
uporabnostjo avtomobila je bilo tako močno, da so gasilci postopoma 
začeli navduševati še svojo okolico; najprej svoje kolege v domačem 
gasilskem društvu, potem predstavnike gasilske brigade v Ljubljani, ga
silske zveze Sovenije, predstavnike občine, mestne skupnosti…in pri
čeli so se resni in intenzivni pogovori z dobaviteljem, podjetjem Webo. 
Sledili so obiski proizvajalca Iveco Magirus v Ulmu in dogovarjanje v 
samem društvu. 
Maja letos je bil cilj končno dosežen in novo kombinirano vozilo z dvi
žno platformo je stalo na dvorišču gasilskega doma v Litiji. Pomembno 
pa je dejstvo, da je skupina mladih gasilcev PGD Litija tudi strokovno 
usposobljena za ravnanje z novim vozilom, saj so se udeležili izobraže
vanja in usposabljanja pri proizvajalcu v Nemčiji.

8.  PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK  Ob 80 letnici 
delovanja društva

PGD Polšnik je bilo ustanovljeno v letu 1932 na pobudo domačinov  
s Polšnika in prvo članstvo je štelo 36 članov. Že leta 1934 jim je  
uspelo s prostovoljnim delom in sredstvi krajanov zgraditi nov gasilski 
dom, ki pa je bil med vojno požgan. Tako so po vojni gostovali v šoli 
osnovne šole Polšnik in v prostorih kmetijske zadruge. V letu 1982 
so pričeli z gradnjo novega gasilskega doma in ga slovesno predali 
svojemu namenu v letu 1990. PGD Polšnik deluje na območju zaselkov 
KS Polšnik, s požarno varnostjo pa pokriva tudi celotno območje KS 
Konjšica. 

POROČILO O IZVEDENI 3. korespondenčni seji občinskega sveta,
ki je potekala od torka, 3.7.2012 (od 15.00 ure) do petka, 6.7.2012 (do 10.00 ure)

PRIZNANJA OBČINE LITIJA ZA LETO 2012

Oglarstvo je pomemben element naše kulturne dediščine in tega se 
še posebno dobro zavedajo na oglarski domačiji BRINOVEC, kjer v 
sklopu svoje oglarske dejavnosti ponujajo tudi sprejem organiziranih 
skupin, katerim ponudijo izobraževanje na temo oglarstva. Gostoljubno 
sprejmejo skupine predšolskih otrok, učencev, dijakov pa tudi odraslih. 
Pokažejo jim izdelavo kope, uporabno vrednost oglja in jih tudi pogo
stijo. V sklopu letošnjih prireditev ob občinskem prazniku so pripravili 
otvoritev prostora za sprejem obiskovalcev. Pohvalno in razveseljivo je 
dejstvo, da so vsi objekti in predmeti na tem prostoru izdelani v domači 
družinski delavnici in, da vsi družinski člani sodelujejo pri razvijanju 
oglarske dejavnosti. To je bilo še posebno lepo videti na otvoritveni   
prireditvi, ko so v kulturnem programu sodelovali vsi člani družine Bri
novec. Ob tej priložnosti je bila prižgana tudi kopa, ki bo prinesla novih 
5 ton oglja.

ADAPTACIJA CESTE ZELENA DOLINA
Občina Litija je preko vzdrževanja cest pristopila k adaptaciji lokalne 
ceste 208282, odsek Zelena dolina v dolžini 500 m in širini 3,5 m+ 
mulda. Cestišče je bilo v tako slabem stanju, da je bilo nevarno za vse 
uporabike. Na posameznih odsekih je bila izvedena razširitev cestišča.
Zaradi problematičnega terena, saj je ob trasi ceste ogromno zalednih 
vod, je bilo potrebno položiti tudi drenažne cevi ter urediti odvodnjava
nje cestišča z izgradnjo novih prepustov. Ker veliko nevarnost predsta
vlja tudi kamenje, ki pada na cestišče s strme nabrežine, bo na nekate
rih mestih potrebno namestiti zaščitne mreže.

NA KONJŠICI SMO OBELEŽILI ŠE EN SPOMINSKI KONCERT
Kot vsako leto, smo se tudi letos prvo nedeljo v juliju spomnili na maestra Carlosa Kleiberja, ki skupaj s svojo ženo Stanko počivata na pokopa
lišču naše male, mirne in prečudovite vasice. Pričetek slovesnosti je bil pri sveti maši, ki je bila darovana za zakonca Kleiber. Po sveti maši pa  
so nas z odličnim nastopom pospremili skozi prireditev učenci Glasbene šole LitijaŠmartno pri Litiji. Prireditev je povezovala vaščanka Petra 
Beja. Sledilo je druženje vse do večernih ur. Tako je bil za nami še en čudovit popoldan. Razšli smo se z dobro voljo in v upanju, da se naslednje 
leto spet vidimo.  KS Konjšica, KUŠD Konjšica
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Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem v Jarinini mreži za 
lokalno samooskrbo s hrano? 
Za enkrat so izkušnje dobre, ni problemov z dostavo, seveda pa 
sedaj še ne moremo pokriti vseh potreb po živilih, ker gre za pre
cej velike količine zelenjave in sadja. Povpraševanje je odvisno 
tudi od letnega časa, jedilnika, itd. V kolikor bi k projektu pristopi
lo še več pridelovalcev, bi bila ponudba še boljša, izbira pridelkov 
kot so na primer jajca, mleko in meso pa tudi pestrejša. 

Katere izdelke in pridelke dom odkupuje? 
Odkupujemo predvsem sadje (jabolka, jagode, slive, hruške) in 
zelenjavo (kolerabo, korenček, solato, zelje, rdečo peso, bučke, 
kumare, kislo zelje itd.).

Kolikokrat tedensko lahko stanovalci v vašem domu jedo lo
kalno hrano? Kaj imajo najraje?
Pripravljamo različne obroke po jedilniku in od tega je odvisno, 
kakšna živila uporabljamo. Praviloma je lokalna hrana na jedilni
ku najmanj trikrat tedensko. Stanovalci imajo najraje solato, pa 
tudi sadje, kot so hruške in jabolka ter zgodnje zelje in kislo zelje. 
Stanovalci pravijo, da sta takšno domače sadje in zelenjava veliko 
bolj okusna.

Ali so stanovalci obveščeni o tem, da se prehranjujejo z lokal
no hrano? Pri katerih obrokih uporabljate domačo hrano?
Stanovalci so o tem obveščeni in so bili tega tudi veseli. Večino
ma uporabljamo pridelke pri kosilu oz. večerji in sadje pri popol
danski malici.

Dom Tisje iz Šmartnega pri Litiji se je v mrežo za lokalno samoo-
skrbo s hrano vključil pred dobrim letom. Bili so prvi izmed domov 
za ostarele na območju Srce Slovenije, ki so se preko zadruge 
Jarina povezali s kmeti, saj se zavedajo kako pomembno je, da 
stanovalci uživajo kvalitetno hrano, obenem pa podpirajo lokalne 
pridelovalce hrane in tako prispevajo k ohranjanju našega pode-
želja.

Vsakodnevno v domu pripravijo hrano za 193 stanovalcev, pa tudi 
35 kosil za dostavo na dom in okrog 107 toplih in hladnih malic za 
zaposlene v domu. Tako skupno na dan pripravijo preko 800 obro-
kov. Živila lokalnega izvora dodajajo jedem vsaj trikrat tedensko.
Jožica Bajec, ki v Domu Tisje skrbi za organizacijo prehrane sta-
novalcev, nam je odgovorila na vprašanja, povezane z oskrbova-
njem njihovega doma z lokalnimi pridelki.

Kje vidite glavne prednosti, da se dom oskrbuje z lokalnimi 
pridelki in proizvodi okoliških kmetov? 
Največja prednost je prav gotovo kratka pot od predelave do po
rabe, saj ni dolgotrajnega skladiščenja živil, zato so živila sveža, 
znani so tudi proizvajalci. S tem posredno pomagamo pri ohranja
nju kmetij oz. domačih proizvajalcev živil.

Kakšno je vaše mne
nje o novem pristopu 
naročanja, ki omogo
ča lokalnim dobavite
ljem oskrbovanje jav
nih zavodov z lokalno 
domačo hrano? 
Pred leti lokalni pridelo
valci niso mogli konku
rirati veletrgovcem. Se
daj je to področje dobro 
urejeno, saj lahko kme
tje prodajo svoje pridel
ke uporabnikom, da lah
ko pripravljamo hrano z 
domačimi pridelki.

JOŽICA BAJEC,  
Dom Tisje

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

Ali ste se srečevali s kakšnimi težavami pri uvajanju lokalno 
pridelane hrane v domu? 
Ne, težav nismo imeli. Verjetno tudi zato, ker vseskozi tudi sami 
na njivi ob domu pridelujemo svojo zelenjavo, ki jo tudi uporablja
mo pri pripravi obrokov za stanovalce. 

Ali menite, da bi bil model lokalne samooskrbe, ki ga razvi
jamo na območju Srce Slovenije, primeren za širši slovenski 
prostor? 
Uvedba takšnega modela bi bila zelo smiselna, saj bi tako lahko 
postali neodvisni od uvoza za marsikatere pridelke. Žal sedaj ni 
tako! Seveda bi se moralo za takšno pridelavo odločiti več kme
tovalcev.

Kje vidite nadaljnje izzive na tem področju? Na kakšen način 
bi lahko po vašem mnenju iz lokalnega okolja zagotavljali še 
več hrane? 
Predvsem bi morali motivirati pridelovalce, da bi zagotavljali za
dostno količino pridelkov. Mislim, da bi pridelovalci tudi morali 
vedeti ali bodo svoje pridelke lahko prodali. Problem sedaj pred
stavlja tudi cena. Veletrgovci ponujajo sadje in zelenjavo po nižjih 
cenah, kar pri večjih količinah pomeni manjši strošek. V zadnjem 
času se sicer vse več ljudi zaveda tudi pomena kvalitetne hrane 
za zdravje nas, potrošnikov. V kolikor bi bila ponudba dovolj veli
ka, bi lahko zmanjšali tudi ceno, ali pa bi morda država pomaga
la pridelovalcem s subvencijami. V prihodnosti bo zagotavljanje 
hrane iz lokalnega okolja zelo pomembno za vse nas. Žal smo v 
sodobnem času pozabili na preproste recepte, ki so jih stoletja 
pripravljale naše babice. Jedi so predstavljale polnovredno hrano, 
ki jo lahko v celoti pripravimo iz živil iz domačega okolja. Z njimi si 
lahko zagotovimo popolno samooskrbo s hrano, kar je pomemb
no predvsem v kriznih časih.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

Petdesetletniki avgusta skupaj na Triglav
Abrahamov ključ Srca Slovenije postaja vse bolj odmeven pro
jekt. Še vedno se mu lahko pridružite in preko aktivnosti, ki se 
bodo dogajale do konca leta, prispevate donatorska sredstva 
humanitarni organizaciji Novi Paradoks, ki oskrbuje ljudi s po
sebnimi potrebami in težavami v duševnem zdravju. Generaci
ja 1962, ki v letošnjem letu praznuje Abrahama, se je namreč 
odločila, da bo z najrazličnejšimi dogodki za dušo in okolje, v 
katerem živijo, zabeležila svoj okrogli jubilej.
Ideja o skupnem praznovanju abrahama s poudarkom na dobro
delnosti je pred štirimi leti zrasla iz ideje Jožeta Kosa iz Polšnika. 
Zasebna iniciativa je prerasla v povezovanje slavljencev iz različnih 
koncev Slovenije, njihovih bližnjih, domačinov, lokalnih skupnosti, 
podjetnikov, društev in izseljencev. Od takrat generacije abraha
mov vsako leto prispevajo svoj delček k boljši kakovosti življenja na 
različnih področjih. 
Abrahamov ključ predstavlja nadgradnjo sodelovanja med civilno 
iniciativo in gospodarstvom, njegova dodana vrednost pa je v po
vezovanju in izmenjavi znanj posameznikov ter priložnosti za nove 
ideje in dejavnosti. Letošnji projekt ob podpori Centra za razvoj 
Litija vodi Željko Savič iz Dolskega.
Sodelujoče Abrahame bodo povezovali skozi vse leto najrazličnejši 
izzivi, ki naj bi jih vsak Slovenec opravil vsaj enkrat v življenju. Tako 
so konec marca v Dolskem izvedli odmevno akcijo sajenja dreves 
na mestu, kjer je nekoč že stal drevored. Sredi maja so se udeležili 
kolesarskega maratona od Ljubljane do Metlike in dokazali, da so 
pri petdesetih še vedno kos tudi večjim športnim izzivom. Dogodi
vščin še ni konec – pridružite se jim tudi vi!

Dodatne informacije in prijave: 
Spletna stran: www.srceslovenije.si
Email: abrahami1962@razvoj.si
Telefon: 041 337 313 (Željko)

Petdesetletniki in njihovi prijatelji na kolesarskem maratonu od Lju-
bljane do Metlike.

V Šentrupertu, ki je ena izmed občin Srca Slovenije, bodo v muzeju 
na prostem postavili 19 obnovljenih kozolcev.

Pridružite se projektu Abrahamov ključ  
Srca Slovenije

Če ste rojeni leta 1962 in letos praznujete svojo 50letnico, 
se še vedno lahko pridružite projektu!
DOGODKI:
25. avgust 2012: Pohod petdesetletnikov na Triglav
6. oktober 2012: Trgatev v Prekmurju, Dobrovnik
27. oktober 2012: Obiranje oljk, Seča 
3. november 2012: Zasaditev sadnega drevoreda na ekolo
ški kmetiji Novi paradoks, Cerknica
November 2012: Ogled znamenitosti Srca Slovenije in sku
pno praznovanje petdesetletnikov, Dolsko

Mednarodna nagrada za Srce Slovenije
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je bila nagrajena na 
mednarodnem natečaju Fotografije podeželske Evrope, ki ga 
je organizirala Evropska mreža za razvoj podeželja. Fotogra
fija Mateja Povšeta je bila kot edina iz Slovenije izbrana med 
1.700 fotografijami.
Fotografija Mateja Povšeta z naslovom »Let us lead you« 
(slov.: Pustite, da vas vodimo) je nastala ob srečanju županov Srca 
Slovenije v Geometričnem središču Slovenije 28. maja 2010. Pona
zarja idejo, ki je v ozadju znamke Srce Slovenije: s povezovanjem 
doseči trajnostni razvoj na vseh področjih življenja ljudi. Prav pro
gram LEADER je ena od osnov za medsebojno povezovanje, saj 
omogoča, da se mnoge ideje na terenu uresničijo. Fotografija bo na 
ogled na razstavi v zgradbi Berlaymont v Bruslju od 21. junija 
do 10. julija 2012.
Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, je ob tem 
dodala: »Zelo vesela sem, da smo bili izbrani med najuspešnejšimi 
lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji, hkrati pa so nas opazili 
tudi v Evropi. V kratkem času smo dosegli odlične rezultate, na kar 
smo zelo ponosni.«

LAS Srce Slovenije je začela delovati leta 2008. V štirih letih svoje
ga delovanja je podprla 73 razvojnih projektov posameznikov, dru
štev, javnih inštitucij in podjetij, s katerimi krepi kakovost življenja 
na podeželju Srca Slovenije. Preko projektov je prišlo na območje 
skupaj preko 1,1 milijona evrov razvojnih sredstev. V letu 2012 je 
bila s strani slovenskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prepoznana kot ena izmed desetih najuspešnejših LASov 
v Sloveniji. 

V Šentrupertu nastaja prvi muzej na prostem  
s kozolci na svetu

V Šentrupertu na Dolenjskem nastaja prvi muzej na prostem s ko
zolci na svetu, v katerem bo 19 obnovljenih kozolcev. Pri projektu 
sodeluje tudi Center za razvoj Litija, ki v okviru znamke Srce Slove
nije povezuje 12 občin iz treh regij. Med njimi je tudi Šentrupert. 

Zmagovalna fotografija, ki jo je za LAS Srce Slovenije posnel fotograf 
Matej Povše.

V muzeju bo zastopanih vseh šest tipov kozolcev, trije enojni 
(enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni (nizki, 
kozolec na kozla in toplar). Najstarejši kozolec v muzeju izhaja iz 
leta 1795 in ima sedaj 217 let, vsi razstavljeni kozolci izvirajo iz 
Mirnske doline. Kozolcev v tako različnih oblikah in tako velikem 
številu, kot jih poznamo v Sloveniji, ne poznajo nikjer na sve
tu – s tem predstavlja kozolec posebnost v svetovnem merilu.  
V zadnjih desetih letih je samo na Dolenjskem propadlo kar  
15 % kozolcev, 35 % pa je v izredno slabem fizičnem stanju in jim 
grozi skorajšnji propad. Gre predvsem za lesene kozolce. 
Muzej bo predstavljal turistično, izobraževalno in kulturno sredi
šče, ki bo poleg osnovne infrastrukture – kozolcev, v okviru Deže
le kozolcev med drugim ponujal še strokovno vodenje po muzeju, 
izobraževalne delavnice, igre za otroke in odrasle, team buildinge 
za podjetja in organizacije, mednarodne razstave, koncerte, mo
dne revije, nočitve na kozolcu in posebne poroke. Uradno odprtje 
Dežele kozolcev bo junija prihodnje leto, v tem času pa bo občina 
Šentrupert uredila tudi vso potrebno krajinsko arhitekturo in pri
pravila celotno središče.
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VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

JULIJSKA OPRAVILA  
NA VRTU!
Leto se je pričelo nagibati v drugo polovico 
in bliža se jesen. Pobiramo prve pridelke iz 
vrta (krompir, čebula, solata). Gredice se 
praznijo in umne gospodinje na ta prazen 
prostor posejejo in posadijo nove rastline 
za pridelek, ki ga bomo pobirali v jeseni. 
Pred sejanjem in sajenjem naredimo ana
lizo uspeha našega vrtnarjenja v spomla
danskih mesecih in njegov izplen. Če je 
vrt bogato obrodil problemov ni in smo 
delali dobro, v primeru slabega pridelka 
in eventuelno popolno uničenje je povod, 
da moramo poiskati vzrok za polom. Brez 
ugotavljanja vzrokov in odkrivanja naših 
napak pri delu uspeha prav gotovo ne bo. 
Lahko, da sami nismo nič krivi, lahko so 
krivci drugje.

Ugotavljamo ali so krivi škodljivci, so to 
morda strune, bramorji, polži. V primeru 
pritrdilnega odgovora je sedaj čas za pri
merno ukrepanje. Zemljo 
prelopatamo ali okoplje
mo. Pred tem pa močno 
potrosimo Strunal, ki nam 
bo po končani reakciji slu
žil kot dušično gnojilo. Po
trosimo 2 do 3 kg na 10 
/m2. Gredice bomo poči
stili vseh teh problemov. 
Delajmo tako, da pridejo 
zrnca v globino 25 cm po 
celotnem preseku. Zemlja 
mora biti vlažna, v prime
ru, da ni, jo po prekopavanju ali lopatanju, 
zalijmo! Obvezno počakajmo dober teden, 
da poteče reakcija. Potem sadimo in seje

mo. Čas čakanja je v poletnih mesecih lah
ko nekoliko krajši, ker pri višjih temperatu
rah razpad gnojila z reakcijo poteka hitreje. 
Gredice lahko za ta čas tudi pokrijemo s 
PVC folijo. V vlažni topli zemlji bo reakcija 
še hitrejša, plin kot produkt razpada gnoji
la bo prečistili zemljo zelo učinkovito.

Po opravljenem čiščenju zemlje potrosimo 
po površini bioorganik, ki ga zagrebemo z 
grabljami rahlo v zemljo, posadimo in po
sejemo kar smo nameravali in zalijemo. 
Tako smo storili vse za dober drugi pride
lek na vrtu. Lahko se samo še veselimo.

Vročina in premočni sončni žarki poškodu
jejo liste rastlin, jih ožgejo. Taki listi rume
nijo, se vihajo, rumenijo, rjavijo in odpa
dajo. Salata postane trda, žilnata in skoraj 
neužitna. Seveda se takim problemom 
lahko izognemo tako, da gredice senčimo. 
Senčimo tako, da razpnemo preko gredic v 
višini cca 1,5 m mrežo za senčenje. Višina 
je odvisna od nas. Če si želimo 
udobno gibanje potem naredimo 
konstrukcijo tako visoko, da se 
lahko gibljemo. Seveda ne po
zabimo na statično trdnost, da 
konstrukcije ne bo zrušil že prvi 
malo močnejši veter. Zlasti je to 
pomembno na Vipavskem, Gori
škem in primorju. Konstrukcija je 
lahko kovinska ali lesena. V vrt
narskih trgovinah dobite mreže 
različnih dimenzij. V prodajalni 
nas bodo vprašali, kakšno pro
pustnost svetlobe želimo: 85%, 70%, 50 
%. Za celinski del naše države je primer
na 85 in 70 %propustnost. Za primorski 
del in Vipavsko dolino z goriško pa 50%. 
Naredimo tako in presenečeni bomo nad 
uspehom. Zelenjava bo sočnejša, debelej
ša in lepo zelena. Seveda ob pogoju oskr
be ustrezne prehrane rastlin z ustreznim 
gnojilom in zadosti vode če pride do suše. 

Ne pozabimo, da 
Bioorganik lahko 
tudi raztopimo in 
zalivamo.

Okrasne rastline 
in cvetje poletna 
vročina prav tako 
prizadene, zato 
skrbimo za redno 
zalivanje zjutraj 
ali zvečer, bujno 
cvetje pa kar dva
krat na dan. Spre

mljajmo stanje korit in loncev. Pogosto so 
te posode izpostavljene vro
čemu soncu, naše rastline 
se v njem lahko preprosto 
skuhajo in rastline propa
dejo, potem po dolžimo vse 
drugo samo ne nas samih, 
ki nismo pravilno izbrali sa

dilnega lonca ali ko
rit. Občasno (morda 
enkrat na mesec) 
lonce in korita za
lijmo z raztopino 
Bioorganika. S tem 
bomo dali rastlinam 
svežino, moč in nov 
zagon saj bomo raz
kisali zemljo, ki smo 
jo zakisali z uporabo 
tekočih gnojil. Opo
zarjam pa, da pre

pogosto zalivanje z Bioorga
nikom lončnicam lahko tudi 
škoduje, ker bi zemlja lahko 
postala preveč bazična, ozi
roma nasprotje zakisanju. 
V preveč zakisani ali preveč 
bazični zemlji rastline ne mo
rejo črpati hranil pa čeprav 
smo močno gnojili. Rastlina 

zaradi tega lahko propade. Sedaj imamo 
torej orožje s katerim se lahko borimo pro
ti zakisanosti.

Še vedno se soočamo z nevihtami in točo. 
Enkrat udari tukaj drugič tam. Na kratko 
ponovimo postopek v takem primeru: Ta
koj po neurju poškropimo trto ali sadov
njak z Regenerinom. Postopek ponovimo 
3 x zapored na vsakih 4 do 5 dni. To je 
vse.

Za povečanje sladkorne stopnje in boljše 
dozorevanje uporabimo sredstva v ta na
men. Kot so PROAMIN, PROTIFERT ipd.

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

so se osnov bobnanja in svoje znanje so na koncu tudi pokazali na 
manjšem koncertu v klubu Mladinskega centra Litija. Vzdušje je bilo 
skozi celotno delavnico izvrstno, podobno pa pričakujemo tudi na 
ostalih glasbenih delavnicah, naslednja bo »Glasba povezuje«, po
tekala bo od 23.27.7., vodil pa jo bo Anže Kristan – Kiki. Vabljeni!  
Več na mclitija.si

DNEVNI CENTER
Vabljeni tudi v naš dnevni center, ki je med poletjem odprt od pone
deljka do petka od 12.00 do 21.00. Istočasno s polno paro obratu
je tudi »Stojnica vse zastonj«. Pridite, prinesite ali odnesite rabljene 
obleke, obutev, igrače... V MC galeriji pa je trenutno na ogled razstava 
»Portreti«, katere avtorice so študentke 1. letnika likovne pedagogike.  
Več si lahko pogledate na spletni strani in Facebook profilu Mladinske
ga centra Litija!

PODJETNIŠTVO V SRCU
Od ideje do prvega posla
Septembra 2012 bomo na območju LAS Srce Slovenije zagnali projekt 
z naslovom Podjetništvo v Srcu. Gre za rezultat partnerskega dela 
treh organizacij. Mladinski center Litija, Mladinski center Kotlovni
ca Kamnik in Center za razvoj Litija so oblikovali enoletni program 
kamor vabijo vse tiste, ki imajo podjetniške ideje. To so mladi in mladi 
po srcu, brezposelni in zaposleni, študenti, diplomanti, dekleta, fantje, 
starši, maturantje, športniki, kulturniki in ostali potencialni podjetniki, 
ki bodo pod mentorskim, strokovnim vodstvom stopili na samostojno 
podjetniško pot. 
Osrednji del projekta Podjetništvo v Srcu bo izobraževalnega znača
ja. Sestavljen bo iz cikla delavnic, kjer bodo kandidati razvijali lastne 
podjetniške ideje. Kandidati bodo na delavnicah oblikovali lastno ide
jo, poleg tega pa osvojili potrebna znanja in veščine za profesionalno 
nastopanje na podjetniškem odru. Na delavnicah bodo kandidati na 
primeru lastne ideje raziskovali lastnosti trga (tržne niše, konkurenco, 
ponudbo na trgu, količino povpraševanja…), kasneje bodo ideje obliko
vali v storitve in iz njih podjetja. Kandidati bodo na delavnicah razvijali 
tudi veščine javnega nastopanja, poslovnega 
Vljudno vabljeni v program Podjetništvo v Srcu. Več informacij sledi…
Operacijo financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje.  Kristijan ADAMLJE, vodja projekta

KLIŠE JE EKO
Varstvo našega planeta, skrb za naravo in ekološka misel
nost so glavni cilji vsepogostejšega načina življenja tako 
večjih organizacij kot društev na lokalni ravni. Tudi klub 
litijskih in šmarskih študentov se v svojem vsakodnevnem 
delovanju trudi za ohranjanje čistega in varnega okolja z 

raznovrstnimi čistilnimi akcijami in vsestranskim osveščanjem o tej 
problematiki. Šolsko leto se je sicer izteklo, klub pa bo za nekaj me
secev svoja vrata zaprl, vendar bodo aktivisti v poletnem času kljub 
temu aktivni. V duhu ekološke zavesti bo Kliše v začetku meseca julija 
izvedel mednarodno izmenjavo BE ECOCONSCIOUS, CHANGE THE 
WORLD (bodi ekološko ozaveščen, spremeni svet) v okviru evropskega 
programa Mladi v akciji. Izmenjava bo potekala v sodelovanju s štirimi 
evropskimi državami, in sicer Malto, Turčijo, Romunijo in Češko. Petin
dvajset študentov iz vseh štirih držav ter Slovenije se bo prvega julija 
nastanilo v Bovcu in osem dni v sklopu različnih čistilnih akcij, športnih 
aktivnostih in izmenjav izkušenj, obravnavalo pomembnost ekološke 
osveščenosti ter naprednejši odnos do narave in lepšega okolja. Mladi 
si bodo med drugim ogledali Triglavski narodni park, prisluhnili pre
davanju gorskega vodiča o ekoloških problemih v gorskem življenju 

POČITNIŠKE ENOTEDENSKE DELAVNICE 
ZA MLADE 

Potekale bodo v prostorih Mladinskega centra Litija in bodo za vse ude
ležence brezplačne. 
GLASBA POVEZUJE 23.–28.7. od 17.00 do 20.00
Druženje mladih, spoznavanje inštrumentov, glasbenih stilov, improvi
zacija... Za raziskovalce glasbe. Delavnico vodi Anže KristanKiki. De
lavnico bomo zaključili 28.7. s koncertom ob 20.00 na dvorišču MCja.
DELAVNICA OZVOČEVANJA 30.7.–1.8. od 17.00 do 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.–29.8. od 17.00 do 20.00
Delavnica improvizacijskega in uličnega gledališča z največjimi mojstri 
teh spretnosti v Sloveniji! Bo Impro liga kmalu tudi v Litiji? Preveri na 
www.improliga.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.mclitija.si.

ŠPORTNI POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO
Počitniška rekreacija 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. Iz
posoja opreme za mlade do 15 let je brezplačna. Odbojka bo potekala 
na igrišču pri Miletu, Kidričeva cesta 22, Litija: 26. 7., 9. 8., 23. 8. No
gomet 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 (26.7., 30.8.) od 8.00 do 
19.00. Cena do 14 let je 20€, ostali 25€. Zbor in povratek MC Litija. Iz
lete organiziramo v primeru 20ih prijav. Atlantis Ljubljana (19.7., 2.8., 
9.8., 16.8., 23.8.). Cena do 12 let je 12€, ostali 16€. Zbor (7.15) in po
vratek (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 animatorji boste igrali: nogomet, 
košarko, badminton, vlečenje vrvi, rolali, družabne športne igre… Več 
informacij na www.mclitija.si.

BOBNARSKA DELAVNICA
V Mladinskem centru je potekala tudi prva 
letošnja enotedenska delavnica – bobnar
ska delavnica. Z Janom Merčonom, bobnar
jem litijskokamniške skupine DeckJaniels, 
so vadili nadobudni mladi glasbeniki. Naučili 

in se preizkusili tudi v izdelavi splava. Glavni cilj akcije je vzpostaviti 
večjo povezanost mladih z naravo, promovirati eko način življenja ter 
povezovanje in deljenje izkušenj z drugimi evropskimi državami. Rav
no povezovanje mladih na mednarodni ravni lahko globalno spremeni 
miselnost in ne samo izboljša skrb za okolje, temveč tudi skrb za naša 
lastna življenja v tej dinamični potrošniški družbi. Več o poteku izme
njave pa v naslednjem izvodu časopisa.  Tjaša CVETKOVIČ

KLIŠEJEV »PRE SUMMER PARTY«
Že drugi »Pre Summer party« v vrsti, ki se je odvijal 2.6.2012 v Športni 
dvorani Pungrt je na odru poleg štirih izvrstnih plesalk, tokrat postre
gel s kar štirimi DeeJayi. Ogrel nas je najbolj perspektivni domači DJ 
SINART. Program je nadaljevala najboljša slovenska izvajalka tovrstne 
glasbe – LADY M DJ. Zabavo pa je do njenega zaključka popeljal naš 
eden in edini DJ EXO BELTRAM, Primorec, ki prihaja v naše konce »vr
tet« že dolgih 15. let.
Na mestu bi se zahvalili našim zvestim pokroviteljem, ki so omogočili 
zabavo. Zabavo PRE SUMMER PARTY so podprli:
Večji Sponzorji: FRIZERAJ SAŠKA, SAŠA STRAH S.P., AVTOSERVIS KASTELIC, 
DEJAN KASTELIC S.P., MLADINSKI SVET OBČINE LITIJA- MSOLI, JAVNI ZAVOD 
MLADINSKI CENTER LITIJA - MC LITIJA, NLB D.D. PODRUŽNICA DOMŽALE, 
KAMNIK IN ZASAVJE, PRODAJALNA 7CAMICIE, AMBIENT D.O.O., PICERIJA 
MAČEK, FRANCI DOBRAVEC S.P., CIFRA D.O.O., SEBASTJAN ISKRA, MODNA 
ULICA, TRGOVINA Z OBLAČILI, MARJETA ZAJC S.P., DOTIKI LEPOTE NEGOVAL-
NI SALON KARMEN AMBROŽ S.P., BRUŠENJE ŠULIGOJ, MARJAN ŠULIGOJ S.P.
Ostali sponzorji: ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, ROBERT MRZEL S.P, B 
CAFFEE, CBS GROUP d.o.o., FRIZERSKI STUDIO »PAŽ« FRANČIŠKA POHAR S.P, 
MIHOYA, IZDELOVANJE OBUTVE, MITJA HOJAK S.P., CVETLIČNI DARILNI BOU-
TIQUE »TILA« - LOGAR BRANKO S.P., GOSTILNA IN PIZZERIA PERGOLA, STA-
NISLAVA BERČON S.P., KAVARNA ART & CAFFE ANTON MURN S.P., »TATJANA 
BAR« TATJANA BOŽIČ, S.P., AVTOUSLUGA SOKLIČ, SOKLIČ TONI S.P., ROŽICA 
SI, CVETLIČARSTVO, PETRA PLANINŠEK BRČAN S.P., BIFE HLAPEC, JERNEJ 
D.O.O., DNEVNI BAR LAP BOŽIDAR FELE S.P., GOSTILNA KRZNAR, ŽLIČKA 
D.O.O., MANE BAR ANDERS STRAUS S.P., PICERIJA AS, APING-AS D.O.O., KOZ-
METIČNI SALON GABI, STRITAR GABI S.P., SPAR HIPERMARKET LITIJA.
Hvala vsem zvestim obiskovalcem (bilo vas je čez 300), za vrhunsko 
vzdušje. Brez vas zabava ne bi bila takšna kakršna je bila.
Fotke z zabave lahko (tisti, ki jih še niste) vidite na našem Facebook 
profilu (PARTY PEOPLE LITIJA).
Vas zanima kdaj bo naslednja zabava? Spremljajte naš profil na Fa
cebooku, kjer bodo pravi čas objavljene vse aktualne novice, pa se 
vidimo na naslednji zabavi.  Ernest MRZEL

KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV – KLIŠE  
in Party People Litija kolektiv



PASJI ODZIV
V osnovi se strinjam z CI zaradi pozidave centra Litije, ni možno v bli
žnji okolici nikamor več, kjer bi se lahko prosto gibali, dali možgane »na 
pašo«, saj nas vsenaokrog spremlja promet. lahko bi se uredilo nabrežje 
save, da se umaknemo od centra Litije, kjer so samo bloki in trgovine, 
trgovine ... predvidevam, da ureditev nabrežja ne bi bil prevelik strošek. 
Premislite, rabimo kisik, ki ga daje narava in tisto kar zrase v njej. V bi
stvu, v Litiji ni poskrbljeno za nikogar, kar se tiče gibanja na prostem.

Le kaj bi jaz, mali kuža dal,  
da lahko bi kakal in lulal, 

pa zato ne bi v časopisu pristal.
Lahko je vam ljudje, ki imate za te potrebe wc. 

mi to naredimo v naravi, tako nas učite vi,  
res pa je, da v Litiji prave narave več ni.

Tudi to, da kakec naš kje leži, nismo krivi mi,    
človek je tisti, ki lahko za to poskrbi.

Za to, in še za mnoge stvari, da lahko bi v slogi živeli vsi.
Mi nimamo koščka zemlje, kjer bi lahko bili, se lovili, igrali brez skrbi.

Pa saj tudi parka ni, sprehajalnih poti s klopcami, 
bazena, da bi si noge namočili, šolarji svojo energijo porabili.

Mi, štirinožci kar v savo skočimo, da se poleti vsaj malo namočimo.
Se včasih pred blokom v trato zapodim, pa me lastnica 

potegne nazaj, jaz pa v gobčku že kost ali salamo držim. 
Nekdo jo je odvrgel tja, kjer naj bi samo trava bila.
Da vam ne povem, kaj vse se najde na zelenici tej, 

kaj vse človek odvrže tja, 
čeprav se rad baha, kako rad naravo ima.

Ker se v centru litije samo gradi, 
nobenega prostega koščka zemlje več ni.

Zato bi prosil vas župan, in ostale, 
da pomislite tudi na nas,  

v centru Litije nas v blokih veliko živi, 
zato bi rabili svoj košček zemlje, 

saj radi bi šli na sprehod z lastniki brez skrbi.
Kuža LUN 

RAZVOJNI TEAMBUILDING PROGRAMI IN 
DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE

Obvladovanje stresa, prebujanje kreativnega potenciala, razvoj 
komunikacijskih sposobnosti, ciljna usmerjenost, proaktivnost 
ob novih izzivih … Nevladne organizacije ponujajo stimulativno 
okolje za razvoj natančno izbranih znanj, veščin in kompetenc 

vaših zaposlenih.
Z akcijo Dober tim se gradi v 
NVO smo razvili možnost team
buildinga v nevladnih organiza
cijah preko katerih bomo aktiv
nosti podjetij za spodbujanje 
motivacije zaposlenih povezali 
s spoznavanjem NVO in pomo
čjo neki konkretni NVO. Sode
lovanje med podjetji in nevla
dnimi organizacijami namreč 
še vedno temelji predvsem na 

donacijah in sponzorstvih, le redko takšno sodelovanje preraste v par
tnerstvo pri izvajanju aktivnosti ali v ponujanje storitev NVO podjetjem.  
V sodelovanju Stičišča NVO osrednje Slovenije, Avto moto zveze Slo
venije, Turističnega društva Kamniška Bistrica, Centra Zarja in prof. 
dr. Mateja Tuška so nastali razvojni teambuildin programi s katerimi 
dosežemo dva cilja hkrati: povežemo tim in pri tem naredimo tudi 
dobro delo. Za razvoj kadrov v podjetjih tako strokovno usposobljen 
trener na podlagi pričakovanj in ciljev oblikuje načrt dela, sestavljen 
iz dinamičnih vaj in nalog, ki se odvijajo v nevladnih organizacijah s 
katerimi kar najbolj celostno angažirajo člane timov. 
Več o akciji in programih najdete na spletni strani www.srcemepo
vezuje.si. 

Klara KRŽIŠNIK, Društvo Geoss  Stičišče NVO osrednje Slovenije
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ZAKRIVLJENO PALICO V ROKI,
za trakom pa šopek cvetic, kot kralj po planini 
visoki pohajam za tropom ovčic. (sl.1)
Spet boste rekli: »Larifari; resnica je: vse je 
v riti in Slovenci imamo nesposobne strankar
ske politike, ki znajo samo krasti in jih en drek 
briga, če država z državljani vred crkne, saj 
imajo svojo nakradeno imovino v tujini.«
Ni tako hudo. Naj kradejo! Crknili pa ne bomo 
nikoli, čeprav ne znamo biti politiki. Vrnili se 
bomo nazaj k naravi. Pridelovali bomo svojo 
zdravo hrano. Naš Interspar bo postala naša 
njiva, vrt, divja hrana iz proste narave, naše 
domače živali, npr. ovčke, … in naš jezik SLO
VENSKI.

Polde in Andreja Kovač z Vovš sta se odločila za ovčke in za pridelavo 
poljskih pridelkov na kar se da naraven način. Ona je UČITELJICA na Pru
lah, on pa PASTIR (drugače  in
telektualec) na Vovšah. Prav ste 
prebrali – iz velikega spoštovanja 
je prav vsaka črka v poimenova
nju teh dveh poklicev velika, a še 
premala. Imata tri ljubke hčere, 
ki jih poleg optimalnih staršev 
vzgaja narava in to taka, kot je 
narava v resnici.
Lahko se sami prepričate. Vse, 
kar sem napisal je ena sama občudovanja in spoštovanja vredna resnica 
in samo resnica. Sploh vam ne morem povedati, kako zelo rad imam te 
LJUDI (sl.2), pa seveda tudi sebe in vse nas!  Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/polde.htm 

(nadaljevanje iz 1. strani) 
23. PLANINSKI POHOD IN  

3. TURNOKOLESARSKI VZPON
Vsi smo na začetku prireditve prevzeli kartonček 
poti in si pridobili nekaj napotkov od organizatorjev. 
Pešpot je bila dolga 14,4 kilometra in je zahtevala 

približno od 3 do 4 ure hoje po zanimivi markirani poti mimo najdišča 
znamenite situle iz halštatske dobe do Geometričnega središča Sloveni
je. Kolesarska pot pa je merila 16 kilometrov in je tudi vzela od 2 do 3 

ure vožnje.
Pričeli smo pred upravo Pre
dilnice Litija na Kidričevi ce
sti in naprej preko Strešnega 
vrha, Konja, Vač, mimo fosil
ne obale in sušilnice lanu do 
Klenika, kjer stoji povečana 
poustvaritev situle iz Vač. 
Naprej po arheološki poti 
do najvišje točke na 680 
metrih nadmorske višine na 
Slemšku, kjer stoji cerkev 
Sv. križa. Od tu naprej pa 

je nas čakala še zadnja lažja petina pohoda vse do cilja, kjer je zadnja 
kontrolna točka. Na cilju se je ob 12:00 uri pričela slovesnost s pode
litvijo priznanj. Za jedačo in pijačo je bilo zopet poskrbljeno. Prijavljeni 
udeleženci prireditve pa so lahko preostanek dneva združili tudi z ak
tivnostmi v Pustolovskem parku Geoss. Za povratek na izhodišče je bil 
organiziran avtobusni prevoz, prav tako je bil za kolesarje organiziran 
skupinski spust na izhodišče. Se vidimo ponovno nasledje leto.  

Za AO in PD Litija Boštjan KOKALJ

»BRONASTA INOVACIJA«
GZS Območna zbornica Zasavje je 15. junija 
v Delavskem domu v Trbovljah 16. leto za
pored podelila odličja inovatorjem Zasavja 

za leto 2011.  V okviru svečane podelitve priznanj in diplom najboljšim 
inovatorjem iz Zasavja je potekala konferenca z naslovom »Intelektualna 
lastnina  pot do večje konkurenčnosti podjetij«. 
Na Razpis inovacije Zasavja za leto 2011 je prispe
lo 23 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo 
48 inovatorjev iz desetih gospodarskih družb in 
enega kulturnoumetniškega društva. Območna 
zbornica Zasavje je za leto 2011 podelila 4 zla
ta, 8 srebrnih, 6 bronastih priznanj in 5 diplom.
Letos je na razpisu sodelovala tudi dramska sekcija KUD Venčeslav Ta
ufer iz Dol pri Litiji z mobilno sceno za gledališko predstavo »Trije tički«. 
Avtor inovacije in dobitnik bronastega priznanja je Martin Sevšek, ki je 
hkrati tudi režiser v gledališki skupini »Teater 13«.
»Teater 13« je skupina znotraj KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji, ki je 
nastala v veliki želji obuditve gledališke dejavnosti, ki se je na Dolah od
vijala že pred leti. V lanski sezoni je bila na oder postavljena dvodejanka, 
veseloigra »Trije tički«, z manjšo zasedbo kot prejšnji dve sezoni. 
Od tu ideja za minimalistično scensko postavitev. Poglavitna je bila ino
vativna predpostavka pulta, ki je univerzalen; kot gostilniški, s premon
tažo med dejanji, pa sodniški pult. 
Razvit je sistem povezovanja in pritrjevanja elementov na način, da je 
zložljivo na dimenzije manjšega avtomobila, v smislu čim lažjega tran
sporta in sodelovanja z gostitelji.
Tudi ostali rekviziti in garderoba temeljijo na izvirnem minimalizmu, ob 
hkratnem doseganju vizualnih gledaliških parametrov. Glavna prednost 
te rešitve je izjemno majhna investicija. Z izdelavo montažnega pulta 
smo dosegli, da z minimalnimi korekcijami izvedemo sceno tudi za ka
kšno drugo prireditev, saj je društvo sodeluje na številnih kulturnih, špor
tnih, etnoloških prireditvah v kraju in okolici, ki je znana kot »Oglarska 
dežela«. Oglejte si »Tri tičke« na jesenskih ponovitvah ter ostale priredi
tve v »Oglarski deželi«.  KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji

KRESOVANJE V RIBČAH
Letos smo v Ribčah na predvečer praznika DRŽAVNOSTI že enaindvaj
setič organizirali kresovanje z ognjemetom v počastitev državnega pra
znika. Kresove so naši predniki kurili v vseh časih ob različnih dogodkih. 
Kresovi so oznanjali nevarnosti, veselje ali posebne dogodke, ki jih je 
bilo vredno slaviti. V povojnih časih smo kurili kresove največkrat ob 
prvem maju, ki so bili skoraj že zapovedani. Tudi v Ribčah je bilo tako. 
Z rojstvom Samostojne svobodne države Slovenije, ki je bila razglašena 
25. junija 1991, pa smo dobili tehten razlog, da dostojno počastimo ta 
veliki dan, dan tisoč letnega sna naših prednikov.

S kresovanjem smo pričeli pred 21. leti, sprva smo 
pričeli v družinskem krogu, kasneje pa so se nam 
pridružili tudi prijatelji sosedje in vsi tisti, ki v srcih 
čutijo ljubezen do domovine, ne glede na politične 
ali druge razlike, ki nas ločujejo. Peto leto, ko smo 
že več dni vozili veje in les na kup so nam tri dni 
pred kresovanjem »nepridipravi« zažgali pripravljeno 

lesno maso. Jezo, ki nas je popadala smo premagali in v dveh dneh po
novno napeljali les za še bolj veličastni ogenj. V vseh teh letih, pa smo z 
velikim naporom in z delavnostjo naših sokrajanov uspeli, da danes lah
ko rečemo: Na predvečer državnosti imamo v Ribčah tradicionalno pra
znovanje dneva državnosti. Tudi letos 
je prireditev organiziral Krajevni odbor 
SDS Ribče, ki je v sestavi OO SDS Litija. 
Prireditve so se poleg krajanov udele
žili: predsednik OO SDS Litija g.Primož 
Lambergar, predsednik OO DeSUS Liti
ja g. Polde Žnidaršič in predsednica OO 
SDS Dol pri Ljubljani ga. Maja Sedej 
Prosenc. Na prireditvi smo pogrešali va
bljene poslance DZ, župana občine oziroma enega od podžupanov, ki bi 
lahko kot naš častni gost predstavljal občinsko upravo Litija.
Tudi letos nam je GET INŽENIRING, ki ga vodi gospod Roman Koprivnik 
stal ob strani s svojo ekipo, PROLITA d.o.o. (Tone Kovič) in ostali po
samezniki, posebno pa krajani iz Ribč. Vsem se lepo zahvaljujemo za 
njihovo prijazno pomoč pri organizaciji prireditve.  Jožef LAJEVEC

Teambuilding program, Z varno  
vožnjo hitreje do cilja, AMZS
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»Tisti, ki prinašajo svetlobo v življenja drugih, 
se tudi sami ne morejo skriti pred njo.«

Sir James M. Barrie (18601937)

Počitek je pomemben del življenja. Pomemben za 
raziskovanje neraziskanega, za odkrivanje nezna
nih kotičkov, za srčne stvari, za dušo … Vzeti si čas 
zase, brez izgovorov in odlašanj, to naj postane 
del vašega vsakdana. Konec avgusta si rezerviraj

te čas in nas obiščite na FESTIVALU SLOVO POLETJU, ki bo letos še 
posebej »vroč«: 

SREDA, 29. AVGUST 2012
VEČER ROCKA S SKUPINO BOHEM IN ŽENSKO VOKALNO SKUPI
NO LIPA
Skupina Bohem je svoj prvenec izdala leta 2004 in odtlej ustvarja s 
polnim tempom. Mogoče to ni čista rock glasba, kot bi mnogi rekli, 
pač pa so zaradi primesi živih godal, pevskega zbora in elektronike 
označeni s poprock oz. simforock. Njihovi koncerti so polni energi
je, odlične glasbe in spevnih melodij. Nova zgodba nastaja posebej za 
letošnji festival s priljubljeno domačo Žensko vokalno skupino Lipa, ki 
je letos zmagala na Festivalu oktetov v Kranju ter bila najbolje ocenje
na vokalna skupina na območnem srečanju pevskih zborov in vokalnih 
skupin JSKD. 

ČETRTEK, 30. AVGUST 2012
VEČER Z DIVO SLOVENSKE POP GLASBE NUŠO DERENDA IN PI
HALNIM ORKESTROM LITIJA
Nušina uspešna glasbena pot govori svojo zgodbo… sedem izdanih 
zgoščenk, uspešni nastopi na Evrosongu, EMI, Slovenski popevki, 
MMS, na festivalih po Dalmaciji, priznanja Viktor popularnosti, Zlati 
petelin, kandidatka za Slovenko leta 2001… in navdušeno občinstvo na 
številnih koncertih doma in v tujini. Skupaj s Pihalnim orkestrom Litija 
bomo deležni nepozabnega koncerta, ki ga ne smete zamuditi.

PETEK, 31. AVGUST 2012 
DALMATINSKI VEČER je že stalnica na litijskem festivalu in tudi letos 
bo vroče in nostalgično. V goste smo povabili DAVORJA RADOLFIJA, 
ki je na glasbeni sceni že preko petindvajset let, izdal je že petnajst al
bumov, sodeloval je s številnimi uspešnimi glasbeniki in navduševal na 
različnih festivalih. Večer bo obogatil s svojo skupino RITMO LOCO in 
z latinskimi ritmi dopolnil dalmatinski večer skupaj z MOŠKO VOKAL
NO SKUPINO LIPA ter TAMBURAŠKIM ORKESTROM ŠMARTNO, ki 
vsako leto navdušijo številno občinstvo od blizu in daleč.
Vsak večer ob 20. uri na ploščadi pred Športno dvorano v Litiji! 

PREDAVANJE ROSVITE PESEK
V sklopu programa Pole
tne muzejske noči smo v 
soboto, 16. junija, gostili 
dr. Rosvito Pesek, ki je v 
več kot uro trajajočem 
predavanju osvetlila pro
ces osamosvajanja Slo
venije in razlago pope
strila z dokumentarnimi 
posnetki. Poslušalci so 
se za kratek čas vrnili v 
čase največje slovenske 
enotnosti, prežete z do
moljubjem in upanjem 

na svetlejšo bodočnost. To je bilo obdobje, ki bi ga morale spoznati 
vse mlajše generacije, kajti danes vse preveč prevladuje mnenje, da 
je samostojna država nekaj samoumevnega, domovina nekaj staromo
dnega, državni simboli pa neka nujnost, brez katere se pač ne moremo 
iti države. Žal pa manjka ponos, ljubezen, spoštovanje in zavedanje la
stnih korenin oz. narodove zgodovine….. Na tem področju nas zato vse 
skupaj čaka še precej dela in truda.

LITIJSKI SREBRNIK
Nekaj dni pred občinskim praznikom 
in Poletno muzejsko nočjo smo se v 
Muzeju Litija razveselili nove donaci
je, ki pomeni dragoceno obogatitev 
naših muzejskih zbirk. Občinski sve
tnik Anton Lokar s Save pri Litiji 
je muzeju podaril originalno spo
minsko medaljo ali t.i. Litijski sre
brnik, ki so jih leta 1886 skovali na 
Dunaju v spomin na prvo pridobljeno 
srebro v litijski topilnici.
Do sedaj smo v vitrini prikazovali re
pliko, sedaj pa bo na ogled originalni kovanec, ki ima še danes veliko 
sporočilno in likovno vrednost ter je zelo iskan in cenjen med zbiralci.
Donatorju g. Lokarju se za to plemenito dejanje iskreno zahva
ljujemo!

IZDELAVA:
- POLICE

- STOPNICE
NAGROBNIKI...

vrtec Litija
GASILCI NA GRIČKI

Oddelka enote Najdihojca, na Gričku, so obiskali 
gasilci s svojim novim vozilom z dvižno platformo. 
Kljub majhni starosti, so 
si otroci z velikim zani
manjem ogledali gasilsko 
opremo. Spoznali so ga

silsko obleko, si nadeli težko čelado, ogledali 
velikanske škarje za razrez, pokukali v torbo 
za nujno pomoč in še in še. Preizkusili so se 
tudi v špricanju z veliko gasilsko cevjo. S še 
večjim navdušenjem pa so spremljali prikaz 
reševanja vzgojiteljice z balkona. Klicali so in 
tolažili: „Gasilci te bodo rešili!“ Vsi se najlepše zahvaljujemo gasilcem 
Martinu, Luki, Matevžu in Primožu za njihov obisk.

Polona ŠINKOVEC, dipl. vzgojiteljica

NAŠ DAN – VAŠ DAN
V enoti Najdihojca smo v iztekajočem se šolskem letu naredili mnogo 
korakov in pustili za seboj veliko sledi, katerih delček smo prikazali 

na zaključni prireditvi, ki se je odvijala v 
četrtek, 7. junija v Kulturnem centru Liti
ja, pod naslovom: NAŠ DAN – VAŠ DAN. 
Polno dvorano obiskovalcev smo za kra
tek čas popeljali v svet otroške iskrivosti, 
navihanosti in sproščenosti. Prireditev je 
bila tudi priložnost, da smo se poslovili od 

otrok, ki odhajajo v šolo. Želimo jim, da bodo vrtec zapustili s prijetnimi 
spomini in s pozitivno izkušnjo o sebi in drugih. Naj bodo tudi v bodoče 
vsa naša druženja v duhu igrivosti in dobre volje.

Marjana PUŠNIK, vzgojiteljicavodja enote

TUDI STAREJŠI SE LAHKO IGRAJO
To so v letošnjem letu dokazali člani društva upokojencev Litija. Skozi 
vse leto so nas prijazno preko igre vodili in z nami delili svoje izkušnje. 
Pod vodstvom g. Karla Lemuta smo izvedli kar nekaj zanimivih dejavno
sti. Prednostna naloga enote Medve
dek je bila igra skozi čas. Tako smo 
najprej spoznali, kako so si včasih 
doma izdelovali igrače, kako so iz 
suhega cvetja izdelovali voščilnice, 
kako so prepevali ob spremljavi raz
ličnih inštrumentov, prebirali so nam 
stare pravljice, barvali savske pro
dnike in na zadnji delavnici spoznali 
nekaj zdravilnih rož ter izdelali herbarij. V dejavnosti so bile vključene 
vse skupine prvega in drugega starostnega obdobja. Na različno sta
rost otrok so bili pozorni in prilagodili zahtevnost nalog. Skupaj z nami 
so prepevali kar nekaj otroških pesmic. Nekaj so jih poznali še iz svoje
ga otroštva in se prepevajo še danes.
Torej, družili smo se z različnimi prijaznimi starejšimi ljudmi, ki so ve
dno nasmejani in umirjeni prihajali v našo družbo. Otroci in strokovno 
osebje enote Medvedek smo jim za vse zelo hvaležni in si takšnega 
sodelovanja želimo tudi v prihodnje.  Mateja PREMK, dipl. vzgojiteljica

ZAKLJUČEK V SMRČKOVEM BRLOGU
Letošnji zaključek vrtčevskega leta smo v enoti Taček izvedli v Smrčk
ovem brlogu, ki se nahaja na Sitarjevški cesti 59. 

V sredo, 6. 6. 2012, smo se ob 17. uri s starši in 
njihovimi otroki dobili na parkirišču pred Zdra
vstvenim domom Litija. Tam nas je pričakala 
ga. Dunja Požaršek, ki nam je razložila navodila, 
kako priti do Smrčkovega brloga. Vsaka družina 
je dobila karto, na kateri je bila označena pot, 
ki je vodila do našega cilja. Najmlajši so šli po 
najkrajši poti, malo starejši po nekoliko daljši, 
najstarejši pa so šli po najdaljši poti. Zadnji dve 

skupini sta na poti imeli postojanke, na katerih so morali otroci opraviti 
določene naloge. Po orientacijskemu pohodu smo vsi uspešno dosegli 
naš cilj – Smrčkov brlog. Tam je bilo kot v majhnem živalskem vrtu, 
saj smo videli veliko zanimivih živali (kokoši, koze, konje, dihurje, ježa, 
race, činčile, veverico, zajčke, pujske, morske prašičke). Otroci in nji
hovi starši so lahko živali tudi božali. Najpogumnejši so se vzpeli na 
konja in uživali v jahanju. Po treh urah našega druženja, smo bili že 
pošteno lačni. Pojedli smo pice in spili bezgov sirup nato pa je vsak 
otrok dobil še darilce. 
To pa ni vse, kar se je dogajalo v vrtcu Taček v mesecu juniju. Pred 
kratkim sta nas obiskala dva policista, predstavili pa so se nam tudi 
vojaki slovenske vojske.  Tanja ROZINA, dipl. vzgojiteljica

ZAKLJUČEK V ENOTI SONČEK
Letošnji zaključek enote Sonček je potekal na Mačkovcu. Nekoč je tu 
stal grad imenovan KATZENBURG (Mačji grad). Vsak petek v tem šol
skem letu smo ga z otroki obiskovali, očistili dve vrtači, ki se nahajata 
na tem kraju in v njih uredili kurišča, 
gugalnice, napeli vrvi med drevesi, 
uredili kegljišče ter se igrali domi
šljijske igre. Vse to smo na koncu 
leta želeli pokazati staršem ter se za 
en popoldan preseliti v tiste čase, 
ko so tod hodili še vitezi in princese. 
Začetek potovanja v preteklost je 
bila lovska koča na Mačkovcu. Nato 
nas je pot vodila po stezici do velikanske pajkove mreže, na katero je 
pajek napletel mošnjičke z navodili. Pravilno pot so kazale puščice, ki 
so dečke usmerile v gozd med drevesa, kjer so iskali lesene kroge in 
usnjene trakove, deklice pa so po gozdnih tleh iskale zelene vrečke s 
perlicami ter izdelovale venčke iz listja. Vse najdene stvari so prinesli v 
obe vrtači. V prvi so dečki barvali ščite za viteze, v drugi pa so deklice 
nizale lesene perle na žice ter si izdelale ogrlico in zapestnico. Med tem 
so se v kurišču na žerjavici v vrtačah pekli krompir ter jabolka. Za gaše
nje žeje pa so otroci par dni prej nabrali bezgove cvetove za sirup. 
V letošnjem letu nas zapušča trinajst otrok, od tega pet princes ter 
osem princev. V spomin so dobili lončene posode s kredami s katerimi 
se lahko riše in piše. Iskanja pa še ni bilo konec. Blizu debel v gozdu 
so kamni skrivali še nekaj kosov lesene sestavljanke, ki je ponazarjala 
grad. Žal pa je gozd velik, v njem je veliko dreves, tako da par kosov še 
čaka na najdbo …  Zdenka JUVAN NAGODE, pom. vzgojiteljice

MED POČITNICAMI ŠE RAZSTAVE
Litijski in šmarski likovniki in fotografi med počitni
cami delajo individualno in nabirajo moči za jesen
sko sezono. Septembra začnejo spet aktivno delati 

likovna sekcija za odrasle, mala LILA in 
foto sekcija.
Kaj si lahko ogledate med počitnicami:
Fotografska razstava EX TEMPORE 
LITIJA 2012 je bila odprta v avli občine 
Litija v torek, 26. junija 2012. Razstava 
je bila posvečena prazniku mesta Litija 
in občine Litija. Sorganizatorica razstave 
je bila OI JSKD OI Litija. Razstavljali so: Milan Amon, Lojze Flisek, Rafael 
Samec, Danica Sveršina, Neža Palčič, Sonja Perme, Jelka Polak, Zvone 
Vrtačnik. Nagrade so prejeli: Sonja Perme (1. nagrada), Jelka Polak (2. 
nagrada) Rafael Samec (3. nagrada) Danica Sveršina (4. nagrada). Tri 

tedne je bila razstava postavljena v avli 
litijske občine, po 15. avgustu pa bo pre
seljena v šmarsko knjižnico.
Fotografska razstava UJETI POLETNI 
TRENUTKI, ki jo je LILA odprla v so
delovanju s Knjižnico Litija, je bila28. 
junija predstavljena v šmarski knjižnici. 
Razstavljajo: Milan Amon, Lojze Flisek, 

Neža Palčič, Sonja Perme, Andrej Hostnik, Rosana Maček, Neža Palčič, 
Joža Ocepek. Razstavo si lahko ogledate do 15. avgusta.
Likovna razstava MALA LILA pa je spet na ogled v litijski knjižnici. Raz
stavljajo: 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. (avtor fotografij: Lojze Flisek)  Joža OCEPEK

REGIJSKE KMEČKE IGRE 
POTEKALE V LUPINICI

Letošnje regijske kmečke igre Ljubljanske regije z 
Zasavjem so potekale na športnem igrišču v Lupinici 
v nedeljo, 10. 6. 2012, v organizaciji Društva pode

želske mladine Litija in Šmartno. Naše društvo si je čast organizacije 
prislužilo z lansko zmago na regijskih igrah v Moravčah. Ekipe društev 
podeželske mladine so se začele zbirati že po drugi uri popoldan, z igra
mi pa smo pričeli okoli tretje ure. Nastopilo je devet 6članskih ekip (2 
tekmovalki in 4 tekmovalci): DPM Blagovica, DPM Hribci, DPM Kalček 1 
in 2, DPM LIŠ 1 in 2, DPM Moravče, DPM Sončnica Ljubljana in Društvo 
študentov zootehnike (DŠZ). 
Ekipe so se pomerile v petih igrah. 
Prvi dve igri sta bili že tradicionalni 
košnja in grabljenje. Kosci so morali 
v najkrajšem času kar se da čisto po
kositi dodeljeno parcelo velikosti 4,5 
m x 11 m. Grabljice pa so morale po
košeno travo čim hitreje in čim lepše 
pograbiti in narediti kopico na začetku parcele. V tretji igri imenovani 
peka potice so morali 4 tekmovalci prenašati jajca preko ovir. Na začet
ku so se morali 10krat zavrteti okoli količka, nato sta jima tekmovalca, 
ki sta stala na klocnih, podala žlici in na vsako položila po eno jajce, 
kar so morali prenesti preko ovir do peharja. V četrti igri so tekmovalci 
žagali hlod, tekmovalki pa sta ga držali znotraj bal, na katerih je bil na
meščen, da se ni preveč premikal ali zdrsnil na tla. V igri presenečenja 
so sodelovali štirje tekmovalci, ki so morali v »jumbo« vreči priskakati 
do količka, ga obiti in se vrniti na start, kar je marsikateri ekipi zaradi 
neusklajenosti tekmovalcev povzročalo nemalo težav.
Po uspešno izpeljanih igrah je sledila pogostitev, za sprostitev pa je po
skrbel ansambel Svit. Podelili smo tudi priznanja in nagrade ter pokale 
trem najboljšim ekipam. Letošnjo zmago si je priborila ekipa DPM Hrib
ci, druga je bila ekipa DPM Kalček iz Ivančne Gorice, tretje mesto pa je 
osvojila domača ekipa DPM LIŠ 1. Poleg treh prvouvrščenih ekip, sta 
si sodelovanje na državnih kmečkih igrah prislužili tudi četrto uvrščena 
ekipa DPM Sončnica Ljubljana in peto uvrščena ekipa DPM Moravče.
Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno se je po svojih močeh po
trudilo, da so bile regijske kmečke igre dobro organizirane, saj s tem 
predstavljamo svoje društvo domačinom in celotni Ljubljanski regiji z Za

savjem. Želimo se zahvaliti tudi vsem, ki ste kakor
koli pripomogli k izvedbi letošnjih kmečkih iger.
V soboto, 7. julija, smo se udeležili tudi 26. držav
nih in 5. mednarodnih kmečkih iger, ki so potekale 
v Braslovčah. Pripravilo jih je Društvo podeželske 
mladine Spodnja Savinjska dolina v sodelovanju z 
Zvezo slovenske podeželske mladine. Sodelovalo 
je 24 ekip iz Slovenije in 4 iz tujine. Našo ekipo 
so zastopali kosec Peter Dobravec, grabljica Petra 

Firm, Borut Slapničar, Martin Tori, Miha in Saša Biaggio. 
Ob 13h sta se pričeli košnja in grabljenje, nato pa je potekala demon
stracija kmetijske mehanizacije znamke SIP, Massey Ferguson in Reck. 
Po končani demonstraciji so prišle na vrsto še zadnje tri igre: peka po
tice, žaganje in igra presenečenja. Žaganje je bilo zaradi težav v prvem 
krogu odpovedano. V igri presenečenja imenovani zalivanje hmelja je 
bilo potrebno v treh minutah prenesti čim več vode preko ovir. Dva tek
movalca sta z razdalje 2 m z lopatkami polnila vodo v vedro, ki ga je 
imela v rokah tekmovalka v samokolnici. Tekmovalko je moral nato so
tekmovalec z zavezanimi očmi prepeljati mimo ovir na drugo stran, kjer 
je vodo zlila v vedro in ju je zamenjal drugi par. Para sta se izmenjevala 
do žvižga sodnika.
Po končanih igrah je potekala še predstavitev regij, kjer se je vsaka re
gija predstavila s kratkim skečem, v katerem so mladi prikazali dan na 
kmetiji. Nato je sledila veselica z ansamblom Veseli svatje, ki je trajala 
še dolgo v noč. Vmes so tudi razglasili rezultate in podelili priznanja. 
Naša ekipa je zasedla zelo dobro 10. mesto. Najboljša ekipa Ljubljanske 
regije z Zasavjem je bila tokrat DPM Moravče, ki je zasedla odlično 5. 
mesto.  Petra FIRM, Tajnica DPM LIŠ
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NOVICE IZ SOCIALNE SEKCIJE
Delo socialne sekcije se nikoli ne konča, vedno znova 
je potrebno koga obiskati, mu voščiti za rojstni dan 
ali kak drug jubilej. Članice sekcije so zelo dejavne, 
redno obiskujejo naše člane. Med drugimi je pra
znovala 96 letnico gospa Marija Kramer, ki smo jo 
obiskali v domu Tisje. Gospa je zelo živahna, kljub 

zdravstvenim težavam. Z go. Mittonijevo sva ji izročila simbolično da
rilce. Bilo je prijetno. Obnovili smo nekaj spominov in obisk sva morala 
prehitro zaključiti. V »kavarni« Dom Tisja sva srečala še kar nekaj znan
cev, prijateljev in članov društva. Ni šlo drugače kot, da sva se pridružila. 
Poklepetali smo, popili kavo in se poslovili z željo, da se čimprej spet 
srečamo. Stanovalci doma si močno želijo obiskov z znanci, zanimajo 
jih dogodki v Litiji in v društvu upokojencev. V sekciji se bomo trudili, da 
bo teh obiskov še več. Pozabili pa ne bomo tudi na tiste, ki niso v domu 
upokojencev. Socialna dejavnost je zelo široka. V sedanjih kriznih časih 
pa je še bolj potrebno skrbeti za dobre medsebojne stike in v okviru 
možnosti pomagati.
Vabimo vse, ki jih delo na socialnem področju zanima, naj se oglasijo za 
sodelovanje v Društvu upokojencev Litija.

IZLET V ISTRO IN NA BRIONE
Po nekaj tedenskem deževju nas je na dan izleta 14. junija 2012 pričakal 
lep sončen dan. Avtobus z 49 izletniki DU je zgodaj zjutraj odpeljal proti 
Istri. Po prestopu slovensko hrvaške meje smo naredili kratek postanek, 
se malo okrepčali s sendviči, domačim pecivom in se odžejali. Pravoča
sno smo prispeli v Fažano, kjer smo se vkrcali na ladjo, ki nas je odpe
ljala na otok Veliki Brion.
Tu nam je lokalna vodnica opisala brionsko otočje in njegovo zgodovino. 
Nato smo odšli do muzeja, kjer smo si v pritličju ogledali razstavo naga
čenih živali, ki so jih Titu podarili tuji državniki in so živele v brionskem 
parku. V zgornjem nadstropju je prikazano Titovo življenje na Brionih od 
leta 1947 do 1979. V tem času je gostil več kot 1500 delegacij in 96 tujih 
državnikov. V bližini muzeja je parkiran Titov osebni avto Cadillac, ki so 
mu ga podarili jugoslovanski izseljenci iz Kanade. S turističnim vlakcem 
smo se odpeljali po otoku in si ogledali razne arheološke znamenitosti 
in safari park. Ogledali smo si tudi 
oljko, staro več kot 1600 let, ki še 
vedno rodi. Pred njo smo naredili 
skupinsko fotografijo.
Popoldne smo se odpeljali v Vo
dnjan, kjer smo imeli na kmečkem 
turizmu kosilo. Nazdravili smo dve
ma slavljenkama za rojstni dan.
Po dolini reke Mirne smo se peljali 
mimo Motovuna in Istarskih toplic do Buzeta, kjer smo se ustavili in šli 
peš na vrh griča do starega mestnega jedra, odkoder je lep razgled po 
Istri. V Slovenijo smo se vrnili preko mejnega prehoda Sočerga in se pri 
Črnem kalu priključili na avtocesto za Ljubljano.  Alojz KAVČIČ

POVABILO IZ VRTCA  MEDGENERACIJSKO  
SODELOVANJE

Šolsko leto 2011/12 se izteka. To je bilo pomembno tudi za 20 članov 
ustvarjalnih delavnic DU Litija. Ti so v tem obdobju z določenimi aktiv

nostmi sodelovali pri uresničevanju letnega 
delavnega načrta enote »Medvedek« Vrtca 
Litija.
Izvedli so ustvarjalne delavnice za starše 
in otroke, predstavili tri glasbila ob pesmi 
in otroški igri, pripovedovali pravljice in de
monstrirali njihove like, poslikavali savske 
prodnike in s sprehodom po travniku spo

znavali zdravilne rože skupaj z otroki iz enote »Medvedek.
V ponedeljek 18.6. in v četrtek 21.6.2012 smo ob tem sprehodu izde
lali »mini herbarij.« S predšolskima skupinama pa smo se z avtobusom 
odpeljali na Gradišče pri Mamolju 
občudovati zeliščni vrt na kmetiji 
»Pr’ Janez«.
Druženje z njimi je bilo vedno prije
tno, igrivo in enkratno. Tako je bilo 
tudi v ponedeljek 28.5.2012, ko so 
nas na povabili na njihovo igrišče, 
da bi spoznali plese, pesmi in igre, 
ki so se jih naučili. Vse skupine, bilo jih je 11, od najmlajših do najstarej
ših so se predstavile in nas navdušile. 
V zahvalo za to sodelovanje so našemu društvu podarili slikonjihov izde
lek s posebnim posvetilom, ki bo popestril naše društvene prostore. Pre
živeli smo ponovno prijetno urico z njimi, kar bo ostal dragocen spomin. 
 Marija LEMUT

SREBRNE STRUNE ZAKLJUČILE ŠOLSKO LETO
Citrarski orkester »Srebrne strune« je zaključil 
šolsko leto, prav tako smo zaključili z indivi
dualnim poukom citranja. Kot se spodobi v 
šoli, tudi v naši šoli profesorji podelijo spri
čevala. Letos smo imeli slavnostni zaključek 
20.06.2012 in sicer v gostilni »Pri Janezu« na 
Veliki Štangi.
Po naši oceni in oceni profesorjev smo leto 
uspešno zaključili. Tudi v orkestru so vsi čla
ni redno hodili na vaje in aktivno sodelovali, 
izpada ni bilo. Spričevala so bila letos nekaj 
prav posebnega. Dobili smo miniaturne kak
tuse v unikatnih malih lončkih. Bilo je kar ne
kaj smeha in pripomb, vendar smo z veseljem 

sprejeli priznanja. Uradnih spričeval sicer v naši šoli ni. Profesorjema 
smo se zahvalili za prizadevanje, se priporočili za nadaljnje sodelovanje, 
ter jima podarili simbolično darilo. 
Po »uradnem protokolu« je sledil prijateljski klepet. Obudili smo nekaj 
spominov na razne dogodke, se nekoliko »podprli« in tako je popoldne 
hitro minilo. Razšli smo se z željo po lepih počitnicah in pa, da se v jeseni 
zopet srečamo. Program za letošnje leto je še kar obsežen in poizkušali 
ga bomo uresničiti. Toliko o citrarjih Srebnih strun.  Janez BLAŽIČ

PRAZNOVALI SMO 20 LETNICO PLANINSKE SEKCIJE
Planinska sekcija v Društvu upokojencev Litija je dne 12.6.2012 prazno
vala 20 letnico ustanovitve. Praznovanje je bilo obeleženo s posebno 
proslavo v dvorani Kulturnega centra na Stavbah v Litiji.
Ob tej priložnosti je župan občine Litija g. Franci Rokavec podelil ustano
viteljem sekcije Valvasorjev srebrnik, kot posebno priznanje. Priznanje 
so prejeli: Stanislav Upelj, Viktor Čebela in Janez Blažič. Zaradi bolezni 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI

OTVORITEV BALINIŠČA PRI 
DOMU INVALIDOV V LITIJI

Balinišče ob Domu invalidov Litija, ki je bilo zgrajeno 
pred leti, je to pomlad doživelo obnovo. Dosedanje 
balinišče ni ustrezalo tekmovalnim merilom, zob 
časa in vremenske razmere pa so tudi opravile svoje. 

MDI Litija – Šmartno je že nekaj časa načrtoval povečanje in obnovo 
balinišča, to nam je uspelo v letošnjem spomladanskem obdobju.
Predsednik društva g. Miro Vidic je v prejšnji številki Občana zapisal: 
„Nekaj časa smo že načrtovali 
povečanje in posodobitev balini
šča, ker ni ustrezalo tekmovalnim 
merilom. Zadnja zima pa je defor
mirala tekmovalno površino, zato 
jo je bilo nujno sanirati. Poudariti 
velja, da so skoraj vsa opisana 
dela na balinišču naši člani opra
vili prostovoljno.” 
Deset do dvanajst naših članov je 
opravilo okrog 500 prostovoljnih 
delovnih ur pri obnovi balinišča, ki sedaj ustreza vsem tekmovalnim nor
mativom. Preplastitev (asfalt) pa je zagotovila normalne igralne pogoje.
22. junija je bila izvedena otvoritev novega balinišča pri Domu in
validov v Litiji.
Balinarji našega področja so se letos prvič odločili za medobčinsko ba
linarsko ligo. V tej ligi sodelujejo: DU Šmartno, Štanga, Golišče, Jevnica, 

DU Litija A, DU Litija B, in MDI Litija 
– Šmartno.
Prvo otvoritveno tekmo na obnovlje
nem balinišču so odigrali DU Litija B : 
MDI Litija – Šmartno.
Balinarje je ob otvoritvi pozdravila in 
jim zaželela obilo balinarskih uspehov 
vodja sekcije za šport in rekreacijo pri 
MDO invalidov Ana Mohar.

Pri invalidih MDI Litija – Šmartno uspešno deluje tudi ribiška sekcija. 27. 
julija 2012 bo organizirala že 2. Memorial Staneta Goriška v športnem 
ribolovu s plovcem pri ribniku v Mačkovni. Na Memorial so vabljena dru
štva invalidov iz Zasavja. Tekmovanje bo potekalo v ženski konkurenci 
posamezno in moški konkurenci posamezno in ekipno. Ekipo sestavlja 5 
tekmovalcev. Ekipe se bodo borile tudi za prehodni pokal.  Ana MOHAR

ENODNEVNI IZLET PO GORENJSKI
DU Dole pri Litiji je v torek, 19. junija 2012, za svoje člane izvedlo eno
dnevni izlet. Vreme nam je bilo naklonjeno in temu primerno je bilo raz

položenje udeležencev na štartu.
Na pot smo se podali v jutranjih urah. Vodila nas 
je preko Litije, s postankom na počivališču Voklo, 
kjer smo se okrepčali s pripravljeno malico. Tako je 
bila pot do Blejskega Vintgarja krajša. Tudi najsta
rejša udeleženka izleta, Alojzija Vidmar, je v celoti 
prehodila sotesko, ki je s svojimi lepotami navdu
šila vse udeležence. 

Naslednja postaja je bila gostilna MIHOVC 
v Stari Fužini, kjer so nam pripravili okusno 
kosilo. Počitek je vsem dobro del. Naslednja 
točka je bila spodnja postaja vzpenjače na 
Vogel. Gondola nas je v nekaj minutah pope

ljala do za
puščenega Ski hotela. Odprl se nam je 
veličastni pogled na Bohinj in okoliške 
vrhove. Vračali smo se ob jezeru, mimo 
Bleda ter po avtocesti do Ljubljane. 
Z večerjo so nam postregli v bližini 
doma, Pri Mačku v Šmartnem. Udele
ženci izleta smo preživeli lep dan. Za 
varno vožnjo je poskrbel prijazen voznik 

avtobusnega prevoznika Sandija Kraševca iz Moravč, za brezhiben potek 
izleta pa organizator Rudolf Božič.  Ljudmila VERTOT

se g. Upelj ni mogel udeležiti slavnostne podelitve, zato je bilo dogovor
jeno, da se mu priznanje podeli ob obisku na domu.
Ob dogovorjenem času, dne 27.6.2012, smo župan g. Franci Rokavec in 
ostala dva prejemnika priznanj potrkali pri g. Uplju. Našli smo ga pred 
hišo, bil je močno presenečen in obenem vesel. Po slovesni podelitvi 
in izrečenih priložnostnih besedah smo prešli na obujanje spominov. G. 
Upelj je bil ob ustanovitvi, predsednik Zveze društev upokojencev občine 
Litija, g.Čebela je bil član Planinskega 
društva Litija in navdušen za ustanovi
tev sekcije pri DU Litija. Jaz pa sem bil 
v tistem obdobje predsednik Društva 
upokojencev Litija.
Vodstvo sekcije je prevzel g. Čebela. 
Obujali smo spomine na lepe, pa tudi 
malo težje trenutke v našem skupnem delu. Kljub bolezni, se je g. Upelj 
spominjal mnogih podrobnosti iz dejavnosti planinske sekcije. Bili smo 
presenečeni kako sveže deluje, kljub dokaj visoki starosti. Pogovor je 
kar tekel in počutili smo se prijetno in zadovoljni smo bili, da smo lahko 
obudili nekaj spominov iz našega skupnega planinskega delovanja. Bilo 
nam je žal, da se nismo pogosteje srečevali. Naše skupno delovanje je 
bilo plodno, kar dokazuje veliko število izletov in udeležencev. Ob slove
su smo g. Uplju zaželeli zdravje in dobro voljo ter izrekli željo, da bi se 
pogosteje srečevali.  Janez BLAŽIČ

SREČANJE ČLANOV ZASAVSKE POKRAJINSKE ZVEZE 
DRUŠTEV UPOKOJENCEV 

V soboto, dne 30. junija 2012, 
je bilo na Dolu pri Hrastniku sre
čanje članov društev zasavske 
pokrajinske zveze, ki združuje 
društva iz Radeč, Hrastnika, 
Dola pri Hrastniku, Trbovelj, Za
gorja ob Savi, Litije, Šmartnega 

pri Litiji, Dol pri Litiji in Jevnice. Na srečanju se je zbralo približno 300 
udeležencev.
Ob pozdravnih nagovorih županov Hrastnika, Trbovelj in Zagorja, predse
dnika ZPZDU Janeza Malovrha ter podpredsednika ZDUS Antona Donka, 
so srečanje s svojim nastopom obogatili mešani pevski zbor DU Trbovlje, 
folklorna skupina iz Radeč, predvsem pa Vida Sladič z iskrivimi in aktu
alnimi verzi upokojenskega vsakdana. Vkljub 35°C so se nekateri po 
okrepčilu zavrteli ob živi glasbi, ostali pa poklepetali. 
Po ogledu razstave ročnih del smo se podali v občutno hladnejše okolje 
na Gore. V cerkvici Sv. Jurija na vrhu nas je v prijetnem hladu stoletnih 
zidov organistka Vika Jelen Škrlep seznanila z zgodovinskimi podatki o 
cerkvi iz leta 1520. Ob glasbeni spremljavi gospe Vike na orglah smo 
družno zapeli tri pesmi.
Lokalna vodnica Nada Grešak nam je predstavila svoje domače kraje, s 
čimer smo obogatili svoje poznavanje lokalnega okolja.
Po prijetni predstavitvi Zeliščnega vrta Cvetka smo se po večerji zavrteli 
ob zvokih harmonike našega Jožeta.
Pred odhodom domov nas je gospodinja planinskega doma Gore v prije
tnem hladu visokih dreves pogostila s sproti pečenim »FUNŠTERCEM«, 
tradicionalno jedjo knapov in glažarjev.
Verjemite nam, kljub vročini smo se imeli lepo!  M. A. 

V JESENI ZOPET NA MORJE........
Društvo upokojencev Litija bo tudi v jesenskem obdobju organiziralo 7 
dnevno letovanje na morju v hotelu »Delfin« v Izoli.
Letovanje je načrtovano za 5 skupin:
1. skupina od nedelje 23.09. do nedelje 30.09.2012,
2. skupina od nedelje 30.09. do nedelje 07.10.2012,
3. skupina od nedelje 07.10. do nedelje 14.10.2012,
4. skupina od nedelje 14.10. do nedelje 21.10.2012,
5. skupina od nedelje 21.10. do nedelje 28.10.2012,
Letovanje po zelo ugodni ceni, še posebej za upokojence. Organiziran je 
prevoz od Litije do Izole in nazaj. V vsaki skupini bo letovalo po 8 oseb 
(4 dvoposteljne sobe).
Več informacij lahko dobite v društveni pisarni na Jerebovi ulici 3, na 
oglasni deski društva ali po telefonu 01 898 3293.  Karlo LEMUT

NAŠE ŠPORTNICE ZELO USPEŠNE
Članice športne sekcije Društva upokojencev Litija, so zelo aktivne in 
uspešne tudi na regijskih tekmovanjih v okviru Zasavske pokrajinske 
zveze društev upokojencev:
  dne, 12. aprila 2012, so na tekmovanju v kegljanju, ki je potekalo v 

Zagorju ob Savi, dosegle 1. mesto. Ekipo so sestavljale Darja Celestina, 
Ani Merčon, Ivanka Kofol in Beti Prašnikar,

  dne, 14. junija 2012, so v tekmovanju v pikadu, ki je potekalo v Rade
čah, dosegle 3. mesto. Ekipo so sestavljale Darja Celestina, Ani Mer
čon, Marija Molka in Helena Nemeček ter

  dne, 21. junija 2012, so v balinanju, ki je potekalo v Trbovljah, dosegle 
1. mesto. Ekipo so sestavljale Darja Celestina, Ani Merčon, Marija Mol
ka, Helena Nemeček in Breda Merčon.

Za dosežene uspehe in trud jim v imenu Društva upokojencev iskreno 
čestitamo.  Karlo LEMUT

NAPOVEDNIK
  sobota 28. julij 2012 ob 6.00 uri  avtobus, bo pohod SORIŠKA PLANINA
  sobota 4. avgust 2012 ob 6.00 uri  avtobus, bo pohod BISTRIŠKA ŠPICA
 sobota 11. avgust 2012 ob 6.00 uri  avtobus, bo pohod PRISOJNIK
 četrtek 16. avgust 2012  IZLET NA GRAD SNEŽNIK IN BABNO POLJE
 sobota 18. avgust 2012 ob 5.00 uri  avtobus, bo pohod ANKOGEL

Kotiček ureja: Karlo LEMUT

PIKNIK DRUŠTVA SOŽITJE LITIJA 
IN ŠMARTNO

Vsakoletnemu pestremu programu Društva Sožitje Litija 
in Šmartno so letos dodali še druženje v obliki pikni
ka. Dobili so se v Gostilni Maček, v Šmartnem pri Litiji. 

Kljub nekaj manjkajočim članom, ki že počitnikujejo na morju, je bila 
udeležba številna, razpoloženje pa v stilu sončnega vremena. V gostilni 
so poskrbeli za odlično hrano z žara, kot 
običajno, pa tudi tokrat ni manjkalo glas
be. Zanjo je poskrbel Marko Krebs, a kaj 
hitro so mu mikrofon prevzeli člani društva. 
S harmoniko pa jih je spremljal Dušan Po
glajen. Za dobro počutje je poskrbela ga. 
Lidija Povše iz podjetja emasaze.si, ki je 
staršem in prostovoljcem nudila brezplač
no terapevtsko masažo. Otroci so s tempe
ra barvami poslikali kamne, deklice pa so odšle domov z lepo urejenimi 
nohti. Za vsakogar se je našlo nekaj in popoldne je neverjetno hitro mi
nilo. Poslovili so se v počitniškem vzdušju, saj se bo kar nekaj članov 
društva v teh poletnih mesecih odpravilo na letovanja v okviru Zveze 
Sožitje, Sončka ali skupaj s svojimi družinami. Tako si bodo nabrali novih 
moči. Na piknik so bili vabljeni tudi gostje in z obiskom jih je ponovno 
prijetno presenetila podžupanja Liljana Lovše.  Polona BAŠ JERE

POLICIJA OBVEŠČA
Vse, ki se bodo odpravili v gozd in se bodo do tja odpeljali z vozili opozar
jamo, da so se v lanskem letu v tem obdobju na širšem območju Štange in 
Gabrske gore pojavljali vlomi v parkirana vozila. Tudi v tem letu se v času 
gobarske sezone ponovno pričakuje, da bodo nepridipra
vi v gozdu ob cestah izvrševali vlome v parkirana vozila. 
Obiskovalci gozdov običajno v vozilu pustijo denarnice in 
ostale predmete, da jih v gozdu slučajno ne bi izgubili. To 
pa s pridom izkoriščajo vlomilci, ki zaradi tega vlamljajo v 
parkirana vozila in jih pregledajo ter izvršijo tatvino. Zaradi 
tega svetujemo vsem, da v vozilih ne puščajo vrednejših 
predmetov, torbic, denarnic, mobilnih telefonov…, ki pri
vabljajo nepridiprave, in zaradi tega nato vlomijo v vozilo. 
Prav tako naj v vozilih ne puščajo raznih oblačil na sedežih, 
saj lahko nepridipravi sklepajo, da je z oblačili kaj pokrito. 
Obenem opozarjamo vse udeležence v cestnem prometu, 
da se v poletnih mesecih poveča število kolesarjev, ki so 
zaradi svoje slabše vidnosti tudi med najbolj izpostavljeni
mi udeleženci v cestnem prometu. Prav tako je potrebno 
opozoriti kolesarje na uporabo zaščitne kolesarske čelade, 
ki je za otroke do 14. leta obvezna.



Ob zaključku tekmovalne sezone je nogometni klub or
ganiziral nogometni tabor 2012 za nogometašice in no
gometaše od 6 do 13 let.Tabor je potekal od 22.6. do 
25.6.2012 na prostoru Š.D. Jevnica in se ga je udeležilo 
7 deklic in 17 dečkov. Vsi treningi so potekali pod stro
kovnim vodstvom naših trenerjev in trenerk. V petek 

popoldne so se udeleženci zbrali in že opravili prvi trenig. Po treningu je 
sledila namestitev, večerja, gledanje evropskega prvenstva in počitek. So
bota je potekala v izvajanju treningov in vožnja z vlakom v Tivoli na igranje 
mini golfa. V nedeljo pa se je po dopoldanskem treningu v popoldanskem 
času odvijal zabaven dogodek, ki smo ga poimenovali „ Igre brez meja“, 
kjer je bilo obilo smeha, navijanja in hudomušne zabave. V ponedeljek pa 
smo v Jevnici organizirali dan nogometa in dopoldne izvedli tekmovanje za 
značko nogometaša, ki so jo prisotni tudi osvojili. Popoldne pa je bila naj
prej tekma med udeleženci nogometne šole 2012 in njihovimi starši. Kot 
zakluček sezone pa se je odigrala tudi tekma med ŽNK Jevnica in veterani 
Jevnica. In čisto na koncu je sledil piknik in druženje, ki se je zavleklo že 
malo v noč. Tako smo se v teh dneh junija imeli zelo lepo.
Za izvajanje treningov in drugih aktivnostih so skrbeli: Nina Čebin, An
dreja Gaber, Aleš Medved in Tomaž Upelj. Za pripravo in tehnično izved
bo ogledov tekem Rok Upelj, za razdeljevanje hrane Jan Jerebič, za žar 
naša nepogrešljiva Andrej in Janez, za kosila gostilna POD HRIBOM. Za 
prenočevanje pa nam je KS Jevnica odstopila dvorano. Da pa se je vse 
to dogajalo in potekalo po začrtanemu urniku, je skrbel res neumorni in 
vedno pripravljen pomagati Gregor FLUS.
VSEM AKTERJEM NOGOMETNE ŠOLE 2012, NK JEVNICA IZREKA NAJLEP
ŠA HVALA za opravljeno delo. UO NK vam vsem želi tople in lepe počitni
ce in kmalu se zopet vidimo.  za NK Jevnica, Marjan MEDVED  Medo

KONČANA JE NOGOMETNA  
SEZONA 2011/2012

ODLIČEN uspeh kresniških nogometašev
ČLANI NK KRESNICE POVABLJENI V 3. SLOVENSKO LIGO

Končala se je nogometna sezona 2011/2012 in zadnja ČLANSKA tekma 
je bila odigrana 16. junija, v Črnučah in kljub porazu so se, nogometaši 
Kresnic, uvrstili v Regionalni ljubljanski ligi na 2.mesto. Z malo več sreče 
jim ni dosti manjkalo za 1. mesto in uvrstitev v 3.ligo. Bilo je preveč zu
nanjih vplivov na potek tekmovanja, v katerem ima denar prevelik vpliv. 
Ambicije za 3. ligo so bile prisotne, resnost je nekaj drugega, zagota
vljanje finančnih sredstev pa nekaj tretjega. Poleg 2. mesta v ligi, smo 
v klubu ponosni, da smo vzgojili veliko število mladih nogometašev, ki 
bodo okostje moštva za prihodnjih 10 let.
Pa vendar je bila članska ekipa NK KRESNICE povabljena da nastopa v 
3.SN LIGI, zaradi odstopa primorskega prvaka NK Gažon. Kot že preje 
omenjen razlog  denar, je krivec za odklonitev povabila. Na mesto NK 
KRESNICE se je uvrstila ekipa NK TABOR Sežana.
MLADINCI so v 1. mladinski ligi MNZ Ljubljana osvojili 2. mesto. V spo
mladanskem delu so se postopoma vključevali v člansko moštvo in s tem 
dokazali zrelost, da se v novi sezoni preselijo v člansko ekipo.
Politika kluba je, da vzgajamo mlade nogometne igralce športnike, ki 
bodo nastopali v lastnem klubu, omogočili pa jim bomo napredovati v 
višje kakovostne razrede v kolikor bo interes posameznika in kluba. 
KADETI se niso odrezali najbolje, vendar ni veliko manjkalo do večjega 
uspeha, kar pa bodo imeli možnost v naslednji sezoni in naslednjih letih.
CICIBANI U8 in U9 so se ob hudi konkurenci klubov iz Zasavja dobro 
odrezali in vidno napredovali, kar je dobra popotnica za prihodnjo sezo
no in njihov razvoj.
Pohvaliti velja trenerje: ČLANI – Sajovic, MLADINCI – Grebenar, KADETI 
– Jović in CICIBANI – Nejedly, ki so uspeli preko cele sezone vzdržati in pri
peljati ekipe do uspeha, za kar se jim vodstvo kluba iskreno zahvaljuje.
Upravni odbor je na zadnji seji analiziral stanje v klubu in ugotovil, da v 
tekmovalnem delu nastopa z ekipami kot do sedaj. Bolj zaskrbljujoče je 
finančno stanje v klubu ter zaostajanje infrastrukture za razvojem nogo
meta in športa nasploh. 
Ugotavlja se, da je potrebna prenova športne dvorane, izgradnja pomo
žnega igrišča z umetno travo in postavitev tribune za gledalce.
Najbolj zaskrbljujoče je stanje financiranja kluba, saj lokalno gospodar
stvo in širše nima interesa vlaganja v športne kolektive, ker ne vidi koristi 
od teh vlaganj. Država pa jih ne 
stimulira z raznimi olajšavami, kot imajo drugod v svetu. Zaenkrat se 
moramo zahvaliti lokalni skupnosti, da nam omogoča delovanje kluba. V 
kolikor ne bi bilo teh sredstev, bi se življenje v klubu ustavilo.
Na koncu, da nebi vse bilo tako pesimistično, rezultati na igrišču kažejo 
drugače. Vsem, ki so nas podpirali preko cele sezone bi se pridružili tudi 
prihodnjo sezono, mladino, predvsem cicibane pa pozivamo naj se nam 
priključijo in pričnejo vaditi v Nejedlyevi nogometni šoli.
Nova sezona se prične s prvim avgustom ko pričnejo redni treningi.
Hvala staršem in vsem podpornikom kluba ter nasvidenje prihodnjo se
zono.  Jože KOVIČ

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 8995393

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 7231868

•   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
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MEDNARODNI POKAL ZGONIK 2012
V nedeljo, 27. 05. 2012, je v majhnem zamejskem kraju 
Repno pri Zgoniku (Sgonico) potekalo mednarodno tek
movanje, 22. Pokal Zgonik, ki ga je tudi letos organiziral 
karate klub Shinkai iz Zgonika 
v sodelovanju z deželnim od

delkom italijanske federacije tradicionalnega 
karateja  FIKTA in Slovensko zvezo tradicional
nega karateja  SZTK.
V repenski telovadnici se je zbralo 212 karatei
stov iz 4 italijanskih in 11 slovenskih karate klu
bov. Že tradicionalno je pri izvedbi pokalne tek
me sodelovalo tudi osem sodnikov iz Slovenske 
zveze tradicionalnega karateja pod vodstvom 
sodnika iz našega kluba Gorazda Praprotnika, 
v tekmovalni komisiji pa je sodeloval tudi naš 
član Toni Povše. Žal so se tekme udeležili le 
štirje tekmovalci iz KK Kensei, vsi pa so dosegli odlične rezultate, tako 
da se je naš klub uvrstil na skupno 10. mesto. Tekmovalci so izbirali med 
nastopi v borbah ali katah. Tako je Nina Bajrič nastopila v borbah in do
segla 3. mesto, Katja Markovič v katah, kjer je dosegla 1. mesto, prav 
tako pa je 1. mesto dosegel tudi Gian Povše, ki je nastopil v katah. Tudi 
tokrat je Matic Šifrer nastopil v najštevilčnejši kategoriji, vendar tokrat 
ni imel sreče, saj se mu je medalja izmuznila za las.  KK Kensei

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA DOLE
IZVEDBA ZBORA ČLANOV IN PRVA  

KONSTITUTATIVNA SEJA
Glede na to da je mandat potekel članom v krajevnem 
in nadzornem odboru za obdobje 2008 – 2012 je bil 10. 

junija 2012 izveden zbor članov KORK Dole.
Poročilo za celotno mandatno obdobje so podali predsednik Jože Lušina, 
tajnica Ana Kotar in blagajničarka Ljudmila Kmetič. V poročilih je bilo 
zaznati, da je bilo delovanje krajevne organizacije v preteklem mandatu 
uspešno. 
Predsednica volilne komisije Jožica Vrtačnik je podala poročilo o postop
ku pridobivanja članov za novo mandatno obdobje. Komisija je predlaga
la postopke evidentiranja in prizadevanja krajevnega odbora, da v odbor 
pridobi nove člane, glede na to, da nekateri dotedanji člani zaradi oseb
nih razlogov časovno težko opravljajo funkcije. Ker se od predlaganih 
članov nihče ni odločil za kandidaturo, so vsi dotedanji člani podpisali 
pristopne izjave in se strinjali s ponovno kandidaturo, ne glede na to, da 
nekateri člani to humano poslanstvo opravljajo preko 30 let. 
Za mandatno obdobje 2012 – 2016 so bili na zboru članov izvoljeni in 
na prvi konstitutivni seji, dne 2. junija 2012, potrjeni člani ter sprejete 
posamezne zadolžitve:
krajevni odbor: Jože LUŠINA  predsednik; Franc PRIJATELJ  podpred
sednik in zastopa vas Hude Ravne; Ana KOTAR  tajnica; Terezija MRHAR 
 pomočnik mentorja mladih članov in po potrebi nadomešča tajnico; Lju
dmila KMETIČ  blagajničarka; Marija PRIJATELJ  članica in zastopa vasi: 
Dole pri Litiji, Prevale; Štefanija KOTAR  članica in zastopa vasi: Čeplje, 
Bistrica, Preženjske njive, Mala Goba,Velika Goba, Ljubež v Lazih; Marija 
ODLAZEK  članica in zastopa vasi: Dobovica, Radgonica, Magolnik, So
pota; Vesna BOSTIČ PERUCI  članica in zastopa vas Zagozd; Marija HRI
BAR  članica in zastopa vasi: Kal pri Dolah, Berinjek; Jožica Marn  članica 
in zastopa vasi: Spodnje Jelenje, Gorenje Jelenje, Zavrh, Jelenska Reber; 
Ana ODLAZEK  članica in zastopa vasi: Slavina, Selce, Suhadole.
Krajevnemu odboru bodo pri opravljanju določenih nalog pomagali tudi 
posamezni člani – prostovoljci.
nadzorni odbor: Ana AVBELJ  predsednica; Marija PLETERSKI  članica; 
Mateja LAVRIČ  članica
Mentorica mladih članov RK na POŠ Dole je Marjeta MRHAR.
Praporaši: Jože LUŠINA, Martin ŽELJKO, Franc PRIJATELJ
Izvoljeni člani se zboru zahvaljujemo za izvolitev. Obljubljamo, da si 
bomo kot neodvisna humanitarna organizacija nacionalnega pomena 
prizadevali uresničevati naloge Rdečega križa. S tem bomo tudi opraviči
li zaupanje članov, ki so nam podelili mandat.

KRVODAJALSKA AKCIJA NA DOLAH ČETRTIČ
Po programu RKS in Zavoda za transfuzijo krvi je v četrtek, 
5. junija 2012 od 8.00 do 12.00 ure, v OŠ na Dolah, poteka
la krvodajalska akcija. Za to akcijo smo se v KORK Dole in 
KORK Gradišče še posebej potrudili. Na terenu smo obve
ščali krvodajalce in naše delo ni bilo zastonj, saj se je akcije 
udeležilo kar lepo število krvodajalcev. Prostovoljci iz OZRK 

Litija, KORK Dole in KORK Gradišče ter OŠ Dole, smo v zgodnjih jutranjih 
urah pripravili prostore ter postorili vse potrebno, da je akcija ob 8.00 
uri nemoteno stekla. Pred pričetkom so se prisotni okrepčali s kavico in 
pecivom. Za krvodajalce, prostovoljce in izvajalce akcije, smo poskrbeli 
za malico, se okrepčali s hladnim sokom, kavico in z domačim pecivom.
Vsem krvodajalcem, ki se darovali dragoceno življenjsko tekočino, se 
iskreno zahvaljujemo. 
Zahvala velja tudi prostovoljcem iz OZRK Litija, KORK Dole in Gradišče, 
OŠ Dole ter Društvu podeželskih žena in deklet Dole in nekaterim posa
meznim članicam za okusno pecivo. Storili smo vse, kar je bilo v naših 
močeh, da je akcija uspela v zadovoljstvo RKS, ZTM, OZRK Litija in osta
lih udeležencev. Upamo, da bodo krvodajalske akcije na našem območju 
potekale tudi prihodnja leta, predlagamo pa termin v jesenskem času.

Ana KOTAR

ZAKLJUČEK ŠOLE NOGOMETA 
2012/2013 NA POLŠNIKU

Skozi vse šolsko leto je  v okviru Športnega društva Pol
šnik vsak ponedeljek potekala Šola nogometa  za polšni
ške šolarje. Poleg tega, da so se temeljito razgibali in se 

naučili nogometnih pravil, so skozi igro osvajali tudi pomembne vrline 
skupinske igre, premagovanje porazov in sprejemanja odgovornosti. 
Mladi nogometaši in nogometašice so že drugo sezono nadgrajevali 
svojo igro in starši ugotavljamo, da so osvojili marsikatero spretnost, ki 
jim služi tudi v drugih športih in aktivnostih. Da delo poteka uspešno in 
tudi zabavno, skrbita Boštjan in Katarina Juvan, nekajkrat pa so jima na 
pomoč priskočili tudi drugi člani Športnega društva.

V soboto, 23.junija 2012, smo imeli zaklju
ček uspešne sezone in sicer letos s šotorje
vanjem na Dolinškovem travniku. V sredini 
krožno postavljenih šotorov je zagorel pravi 
taborni ogenj (na kresni večer), ob katerem 
smo pekli klobasice, peli in in pripovedovali 
šale. Ni manjkala tudi taborniška zastava, 
katero je bilo potrebno vso noč »varova

ti«, da nam je nepridipravi ne bi odnesli. Pred večerjo smo navdušeno 
spremljali nogometno tekmo, ki se je na veselje (skoraj) vseh končala 
z izidom 2:2 in zato so se vsi zmagovalci lahko obmetavali z vodnimi 
baloni. Joj, kakšno veselje je bilo to! V prvih urah nedelje smo se poskrili 
v šotore in za kratek čas zaspali, saj so se nekateri že zelo zgodaj zjutraj 
zbudili in »ubrano« igrali na kitaro. Za zajtrk sta Boštjan in Tomaž pri
pravila »jajčka na način bežečega zajčka« in nasitila lačne želodčke.  Ni 
manjkala jutranja nogometna tekma in skrivalnice, starši pa smo klepe
tali v prijetnem nedeljskem jutru, ob kavici in sladkih dobrotah, ki sta jih 
napekli Sonja in Iza. Ker smo vsi pridni in se ne bojimo pospravljanja, 
je bil tabor ob deseti uri le še navaden travnik in dogovorili smo se, da 
tovrstno srečanje gotovo še kdaj ponovimo, saj smo se imeli res lepo. 
 Mateja SLADIČVOZELJ 



9ŠOLSTVO in VZGOJA Julij 2012

VALETA
V petek, 15.6.2012, so imeli učenci nižjega izobrazbe
nega standarda valeto v Kulturnem centru Litija. Valeta 
že vrsto let poteka inkluzivno z učenci devetih razredov 
Osnovne šole Litija. Pred
stavili so se učenci Andraž 

Hauptman, Nina Mlakar, Ana Meke in Franci 
Feštajn. Proslava je bila uspešna. Učenci so 
dobili mnogo pohval in priznanj, za katere so 
se trudili celo šolsko leto. Priprave za valeto 
so bile zelo obširne. Morali so pripraviti govo
re, majčke, razdeliti vabila, se zahvaliti učite
ljem… Slogan razreda je bil »Sedaj je čas, da 
nas pustite odleteti«. No, učenci, sedaj so vas pustili odleteti, upajo, da 
še kdaj priletite nazaj na obisk.  Renata DIMNIK

ZADNJI TEDEN V ODDELKIH PPVI2 IN PPVI3
Ker so bili učenci skozi celo leto pridni in de
lovni, je zadnji teden šole v dveh oddelkih 
posebnega programa vzgoje in izobraževa
nja, minil veliko bolj sproščeno. Učiteljici in 
varuhinja so jim pripravile različne zanimive 
aktivnosti. Za zaključek šolskega leta jih je 
povabila domov pedagoška delavka Vanja 

Varlec. Posladkali so se s pecivom in osvežili s sokom in sladoledom, saj 
je bilo na dan obiska res zelo vroče. Obisk je minil v prijetnem vzdušju. 
Klepetali so o stvareh, ki so se zgodile v iztekajočem šolskem letu in o 
tem, kaj bodo počeli med počitnicami.  Vanja VARLEC

Podružnica s prilagojenim programom

osnovna šola Gradec

ODDELEK BALETA, SODOB
NEGA PLESA IN PLESNE 
PRIPRAVNICE GŠ LITIJA – 

ŠMARTNO
Po uspešnem sodelovanju na republiškem srečanju v Portorožu, so v 
marcu starše razveselili naši najmlajši učenci s sodelovanjem na tradici
onalni prireditvi šole »Pozdrav pomladi«. 
V maju smo kot gosti sodelovali na festi
valu »Rdeči revirji« v Hrastniku, 6. junija 
pa smo zaokrožili naše delo s predstavo 
»PRAVLJICE ...IN ŠE KAJ«. V njej smo 
predstavili 3 sklopeprvi je bil sodobno 
obarvan z več krajšimi točkami, v drugem 
sklopu smo predstavili krajše klasične ba
letne koreografije in tri solo variacije (Navihanka Nika Šepec, Myrtha
Ema Krebs, Umirajoči labodIris Zajc). Tretji sklop je bila uprizoritev dveh 
znanih pravljic. Prvo –Levstikovo »Kdo je napravil Vidku srajčico« 
so zelo uspešno uprizorili učenci pripravnice in nižjih letnikov, v glavni 
vlogi je blestela mala, a perspektivna 9 letna Neža Pevec. Anderseno
vo zgodbico o »Deklici z vžigalicami« pa so odlično uprizorili učenci 
višjih letnikov in člani plesne skupine, ki že tretje leto deluje v okviru 
GŠ. Glavno vlogo je z močno čustveno komponento, izredno igro in teh
nično dovršenim plesnim izrazom uprizorila Lara Bizjak. (Koreografija in 
mentorstvo vseh nastopov Žužana Bartha). Celotna predstava je požela 
veliko pozitivnih kritik.  Žužana BARTHA

SPOŠTOVANI STARŠI!
Vabimo vas, da vaše otroke vpišete v program predšolska glasbena 
vzgoja. Priporočljiva starost za vpis je pet let, otroke sprejemamo brez 
predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti, program traja 
eno šolsko leto, po zaključku pa se otroci lahko vključijo v program glas
bena ali plesna pripravnica.
Pouk bo potekal v poslovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 
vsak torek, od 17.30 do 18.15, mlade nadobudne glasbenike pa bo v svet 
glasbe uvajala prof. Brigita Šuler.
Svoje otroke lahko vpišete v času uradnih ur (razen v času dopustov) v 
tajništvu glasbene šole do začetka novega šolskega leta, ki bo 3. sep
tembra 2012. Vse informacije lahko dobite na naših spletnih straneh 
gslitijasmartno.si ali pa nas pokličete na telefon 01/8995023.

Lep pozdrav iz Glasbene šole LitijaŠmartno!

osnovna šola Gabrovka-Dole
PRIREDITEV OB VPISU V ZLATO KNJIGO 

IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV 
OBČINE LITIJA

V sredo, 27. 6. 2012, je bila ob 19.00 v osnovni šoli 
v Gabrovki slovesna prireditev ob 33. vpisu v Zlato 
knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v občini Litija.
Prireditev že nekaj let ne poteka več samo v občin
skem središču. Vsako leto jo organizira Občina Litija v 

sodelovanju z eno izmed šol v občini. Letos smo se po štirih letih že če
trtič srečali v Gabrovki, v naši domači osnovni šoli. Slovesnost je bila na
menjena najboljšim in najuspešnejšim učenkam in učencem v šolskem 
letu 2011/12, ki so s svojim delom v iztekajočem šolskem letu dokaza
li, da si zaslužijo pozornost širše družbene skupnosti. Poleg dobitnikov 
priznanj so se prireditve udeležili tudi njihovi starši, učitelji in mentorji, 
ravnatelji, župan in drugi gostje.
Vse, ki so prišli v Gabrovko, je v uvo
du pozdravil Igor Hostnik, ravnatelj 
OŠ GabrovkaDole. V prvem delu 
prireditve je Franci Rokavec, župan 
občine Litija, nagovoril vse prisotne, 
še posebej seveda vse mlade goste, 
dobitnike priznanj. Nato je podelil li
stine devetošolcem, vpisanim v Zlato knjigo občine Litija, kar pomeni, 
da so bili ti učenci odlični tako rekoč na vseh učnih področjih (povprečje 
ocen 4,53). Teh je bilo 38 (15 – OŠ Litija, 18 – OŠ Gradec, 3 – OŠ Ga
brovkaDole, 2 – Glasbena šola LitijaŠmartno). Učenci so prejeli tudi 
knjižne nagrade (Literarne zgodbe iz svetovne književnosti).
V drugem delu prireditve pa je bila pozornost namenjena učencem, ki jim 
znanje in tekmovanja predstavljajo izziv in so dosegli pomembne uspe
he v državnem in mednarodnem merilu na različnih področjih. Župan je 
podelil priznanja učencem, vpisanim v Knjigo najboljših dosežkov občine 
Litija, posameznikom in skupinam oz. ekipam. Vseh je bilo 48 (19 – OŠ 
Litija, 8 – OŠ Litija – Podružnica s prilagojenim programom, 17 – OŠ 
Gradec, 3 – OŠ GabrovkaDole, 1 – Glasbena šola LitijaŠmartno). Tudi ti 
učenci so dobili knjižne nagrade (Jan PAYNE – Naj knjiga na svetu).
Po prireditvi je sledilo še fotografiranje, pogostitev in druženje ob klepetu.
V kulturnem programu so se predstavili: Ženska vokalna skupina Lipa, v 
kateri poleg ostalih prepevajo tri naše bivše učenke, med njimi tudi Ani
ta Medvešek, ki je tudi vodja skupine, na klavirju jih je spremljala Tina 
Logar, tudi naša bivša učenka, ob Tinini spremljavi je dve znani ariji zapel 
naš nekdanji učenec Uroš Dolšek, Erik Klinc, ki je tudi obiskoval našo 
OŠ, pa je zaigral na kitaro. Nastopili so seveda tudi naši sedanji učenci: 
Katja Požun, Nejc Trentelj, Manca Grm, Marija Medved in pevski zbor 
pod vodstvom Anite Medvešek. Nastopajoči so vse prisotne nagovori
li tudi s poezijo Toneta Pavčka, Bine Štampe Žmavc, Barbare Gregorič 
Gorenc, Ivana Minattija, Johna Lennona, Bertolda Brechta in Francoisa 
Villona.  Anica RESNIK

ZAPIRAJO SE ŠE ENA ŠOLSKA VRATA,  
A SAMO ZA ČAS POČITNIC

Zaprla so se še ena šolska vrata, pa ne za ve
dno, samo za čas počitnic, ker se je končalo 
šolsko leto 2011/12.
Če se ozremo nazaj, je bilo hudourno v vseh 
pogledih, še najbolj pa na področju varčevalnih 
ukrepov vladajoče strukture. Stvari se nekoliko 
umirjajo in upam, da bo hudournik le pristal na 
rahlem vetrčku, ki bo prijetno pihal in nas hla

dil. Viharno pa je bilo tudi med nekaterimi učenci, lahko bi rekli, da so 
nekateri zaznali bonaco, spet drugi pa občasni orkan. Največ pa je bilo 
prijetnega plutja skozi mnogo znanja in spretnosti preko celega šolskega 
leta. Vsakemu učencu, ki ga je prizadel vihar, smo poskušali pomagati, 
za vsakega se je ob učiteljevi pomoči našel varen pristan. Mislim, da 
nam je kar uspelo.
Tako kot je 25. junija 1991 uspelo naši drža
vi, ki je razglasila neodvisnost Slovenije in 
prevzela nadzor nad svojimi mejami. Sloven
ska skupščina je sprejela temeljno ustavno 
listino, ustavni zakon in deklaracijo o neod
visnosti RS, s čimer smo Slovenci prvič v 
zgodovini dosegli lastno državnost. Letošnje 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA V OŠ GRADEC
Z valeto 15.6. so naši devetošolci zaključili svojo osnov
nošolsko obveznost 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 
šolanja dosegli povprečje ocen 4,53: Alen Kukovica, 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 Sve
tič in Rok Sonc. Včasih smo zapisali, da so bili vsa leta šolanja v osnovni 
šoli odlični. Izkazali so se tudi na področju znanja, kjer so osvojili 9 zlatih 
priznanj na državnem tekmovanju iz logike, matematike, fizike, kemi
je, 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 priznanju iz lo
gike, 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju Slovenska 
glasbena olimpijada in zlato priznanje na mednarodni glasbeni olim
pijadi, 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, 
hiphop in olimpijski kolesarski kros in bodo vpisani v Knjigo najboljših 
dosežkov. Vsem učencem iskreno čestitamo in želimo lepe počitnice,

Tatjana GOMBAČ, ravnateljica OŠ Gradec

leto je naša država stara že 21 let. Navdih osamosvojitve in samostojno
sti črpamo iz vsakodnevnega življenja. Pred nami je bil bližajoči se pra
znik dan državnosti. Vzgajati domoljubje ni samo domena šole, temveč 
širše skupnosti in ne nazadnje ima zadnjo in odločilno besed družina. 
Kako pomembni ste starši pri razvoju otroka, vsi gotovo že veste, malo 
pa vas ve, koliko ste mnogi posamezniki pripravljeni storiti za dobrobit 
veliko otrok naše podružnične šole. 
Z učiteljico Marjetko Mrhar sva izoblikovali pobudo, da bi za potrebe 
nastopa na naši šoli imeli primerne obleke, ki bi bile ob plesnem nastopu 
naših učencev ustrezne. Starši ste naju podprli in prošnja je romala na 
Šolski sklad, ki pa nam je velikodušno odobril sredstva. 
Danes na tem mestu moram in sem ponosna, da lahko izpostavim dve 
pridni gospe in enega gospoda, ki sta združili šiviljske moči in sešili oble
kice, ki so jih na prireditvi že lahko opazili. Eno veliko hvala ge. Majdi Lo
gar in ge. Kseniji Hribar ter enemu gospodu Toniju Povšetu, ki je vse leto 
vodil namizni tenis in učence popeljal na tekmovanja. Kaj pa bi mi brez 
mentorjev gasilstva, brez Barbare Hribar Pavli, Janje Kmetič, Nine Kotar 
in Tonke Tomić? Poveljnik PG Dole g. Zdenko Pivec je učencem podelil 
gasilska priznanja. Ravnatelj g. Igor Hostnik je vsem trem v znak zahvale 
podari skromna darila, navzoči pa en velik in glasen aplavz. Sledile so še 
pohvale in priznanja učencev za dosežke.
Sledilo je še povabilo in želja po kar najbolj doživetih in varnih počitni
cah. Vse lepo v dnevih, ki prihajajo.  J. VRTAČNIK

UČENCI OŠ GABROVKADOLE NAVDUŠENI NAD 
LOKOSTRELSTVOM 

OŠ Gabrovka – Dole je v petek, 11.5. 2012, med 16. in 19. uro, organi
zirala predstavitev in vadbo lokostrelstva za učence prijavljene v okviru 
projekta dodatnih ur športne vzgoje »Zdrav življenjski slog« katerega iz
vaja OŠ GabrovkaDole. Povezali smo se z lokostrelskim klubom Jevnica 
in dogovorili srečanje v Gabrovki. Lokostrelci so se z veseljem odzvali 
našemu povabilu. Člani LK Jevnica, Gregor 
Hostnik, Matja Zalar in Borut Zalar so nam 
predstavili lokostrelstvo. Vadba je potekala 
pod nadzorom učitelja ZŽS Mihe Goloba in lo
kostrelskih strokovnjakov.
Najprej so nam predstavili sam šport, kako se 
je razvil, da je ta šport lahko tudi zelo nevaren, 
če ne upoštevamo pravil rokovanja z orožjem, 
kakšno opremo uporabljajo, seznanili smo se 
z deli loka in puščic, z različnimi vrstami lokov, tudi pomagali smo se
staviti in razstaviti nekatere loke. Potem je prišla na vrsto sama vadba 
streljanja z lokom. Kot se za takšno potencialno nevarno dejavnost spo
dobi, smo primerno poskrbeli za varnost udeležencev in vseh ostalih v 
bližini. Streljali smo na travnatem lokostrelskem poligonu v Gabrovki, ki 
ga demonstratorji običajno uporabljajo za trening. Hostnikovi so nas v 
odmoru prijazno povabili v senco na domač napitek in z osvežitvijo smo 
z novim zagonom zopet prisluhnili mojstrom svoje športne rekreacije in 
še natančneje zadevali tarče.
Vadbo na strelišču sta vodila Gregor Hostnik in izkušeni strelec Borut 
Zalar, predstavitev strelskega orožja, puščic in ostale opreme pa je pri
jazno izvedla Matja Zalar.
Za prijave na to obliko vadbe so se najbolj zagreli najmlajši učenci in tudi 
nekaj sedmošolcev. Vseh učencev je bilo kar osemindvajset. Vsi smo si 
bili enotni, da je potrebno takšno vadbo še kdaj ponoviti. Zahvalili smo 
se članom LK Jevnica in jih povabili na ponovno srečanje.
V imenu Osnovne šola GabrovkaDole se zahvaljujem izvajalcem in Loko
strelskemu klubu Jevnica za čudovito popoldne. 

Strokovni sodelavec izvajalec ZŽS, Miha GOLOB

DRUŽINSKI IZLET NA »RANČ ALADIN« NA MIRNI  
V VRTCU ČEBELICA V GABROVKI

Tudi za vrtičkarje so se začele poletne počitni
ce. Naša vrata se sicer niso popolnoma zaprla, 
saj več kot polovica otrok vrtec obiskuje tudi 
poleti. So pa naše dejavnosti bolj počitniške in 
sproščene.
Ob zaključku leta in slovesu pred odhodom 
na dopust, smo se s straši in otroki vseh treh 

skupin Vrtca Čebelica v Gabrovki odpravili na izlet na »Ranč Aladin« na 
Mirni. Na turistični kmetiji smo si ogledali različne živali, od kengurujev, 
noja, divje svinje, kamele in še kar nekaj drugih in jahali oslička. Otroci 
so se lahko igrali na različnih igralih, s starši so igrali nogomet … Prijazni 
gospodar nam je pripravil odlično malico z jedmi z žara, prebrancem in 
zelenjavo. Ob prijetnem klepetu ter igri je popoldne minilo v prijetnem 
sproščenem počitniškem vzdušju.  Marinka LENART



Nikoli več te sonce ne zbudi,
nikoli več, konec vseh je skrbi,
kjerkoli že si, naj angeli čuvajo te,
kjerkoli že si, nate mislimo še.

ZAHVALA
ob izgubi naše drage sestre in tete

VALENTINE SKOBE
iz Ržišč

12.2.1948 – 4.6.2012

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za darovane sveče, svete maše, cvetje ter vso drugo pomoč.
Hvala gospodu župniku za lep pogrebni obred, pevcem, gospodu Hir-
šlju za ganljiv govor in hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in jo pospre-
mili k zadnjemu počitku.

Vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in čas…

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice

MARIJE KOSMAČ
iz Litije

2.9.1938 – 3.7.2012

Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, daro-
vano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili na 
njeni zadnji poti. Spomini ostanejo.

Hči Maja in sin Igor z družinama

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage sestre, tete in svakinje

ANGELCE PONEBŠEK

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena so-
žalja, darovano cvetje in sveče in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.
Hvala dr. Ptičarju, g. župniku Okolišu za lepo opravljen poslovilni obred, 
pevcem Lipa za zapete pesmi in pogrebni službi KSP Litija za vso po-
moč.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

Ni več trpljenja, 
ne bolečine.
Zato ne jokajte, 
privoščite mi večni mir.

ZAHVALA
24. junija 2012 nas je za vedno zapustil brat, stric in nečak

JOŽE PRIJATELJ  - ŽOGCA
1952 – 2012

Iskrena hvala vsem, ki so mu pomagali v težkih trenutkih, še posebej 
Centru za socialno delo Litija, osebju Doma Tisje, dr. Milojki Juteršek, 
dr. Marku Kolšku, Komunali Litija in ostalim.  

Od njega smo se poslovili v družinskem krogu  
na Litijskem pokopališču.  

Sestra Cvetka Poglajen z družino ter ostalo sorodstvo

Veriga družine se je zlomila,
nič več ni, kot je bilo.

Bil si trden kot skala v gorovju,
pokončen kot smreka v logu.
Noben vihar te ni zamajal,
a kruta usoda je hotela,
da se okruši skala,
da se zlomi drevo.

Brez tebe je za nas postal ta svet
prazen in temačen.

ZAHVALA
Ob prerani in nenadomestljivi izgubi našega

BLAŽA GRČAR
13.06.1994 – 10.06.2012

iz Gobnika pri Gabrovki

Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Gob-
nika, sodelavcem, prijateljem, učiteljem in sošolcem Srednje gradbene 
šole Ljubljana in Osnovne šole Gabrovka za izrečena sožalja, podporo, 
cvetje, sveče in svete maše. Hvala Blaževim prijateljem, pevcem Lipa, 
sošolcu za zaigrano pesem, govornicama, gasilcem, gospodu župniku 
in organizatorju pogreba.

Mami, ati, bratec Tim

ZAHVALA
23. junija 2012 je utrujena zaspala naša draga mama,  

stara mama in prababica

MIHAELA BUČAR
rojena Koleša, iz Kresniških Poljan

1922 – 2012

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem 
in sosedom za vso prijazno pomoč in iskrene besede tolažbe. Najlepša 
hvala za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi prizadev-
nemu osebju Doma TISJE. Zahvaljujem se župniku g. Pavliju za lepo 
opravljen obred, pogrebcem in pevcem, g. Setničarju za odigrano gan-
ljivo pesem. Hvala tudi ge. Boži Šarbek in ge. Andreji Godec za ganljive 
poslovilne besede, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

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

V SPOMIN

FRANČIŠKA PODLESNIK
24.9.1915 – 28.7.2011

Predraga naša mama, pred letom dni, 28.7.2011 je bilo jutro  
turobno (deževno) četrtek, ko je vaše srce nehalo biti in ste  

za vedno šli od nas.

  
Mama, neizmerno vas pogrešamo.

 Hči Danica, sin Jože, sestra Angelca, vnuk Ciril z družino in Joško

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
v domu ostala je praznina,
in v srcih bolečina.
Čeprav spokojno spiš,
z nami naprej živiš.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil

naš dragi mož, oče in dedek

FRANC JUVANČIČ
22.4.1941 – 12.7.2011

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu
ter prižigate svečke.

Vsi njegovi.

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

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, oče, dedek 

pradedek in brat

IVAN ŽIBERT
Rosinčkov Ivan z Vač

29.6.1946 – 12.6.2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, gasilcem za opravljen po-
greb, sosedom, pevcem, trobentaču za zaigrano žalostinko, prapor-
ščakom, govornikoma Garantini Viktorju, Hiršelj Pavlu in g. župniku za 
opravljen obred. Vsem skupaj hvala za izrečena ustna in pisna sožalja, 
darovane sveče in svete maše in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Angelca, sinova Darko in Robi z družinama,  
brata Rudi in Toni ter sestra Ida

v DNEVNI BAR in  
na LETNO TERASO

Ni je večje bolečine,
kot v dneh žalosti,
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

ZAHVALA
v 97 letu  je zaprla trudne oči mama, teta, babica in prababica

MARIJA LUKAČ
iz Gubčeve ulice 12 v Litiji

30.3.1916 – 4.7.2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sočutja, darovanje cvetja, sveč in svetih maš. Hvala dr. Kokotovi 
za zdravljenje ter tolažbo in kolektivu Doma »Tisje« za pomoč, nego in 
veliko razumevanja v težkih trenutkih ter hvala kolektivu Komunalno 
stanovanjskega podjetja Litija za organizacijo pogreba.
Posebna zahvala velja svakinji Milici in svaku Jožetu Penčurju za vse-
stransko podporo in pomoč. Hvala g. župniku Rovšku iz Save in g.  
dekanu Okolišu iz Litije za ganljiv obred in sv. mašo. Hvala g. Ivanu  
Lovšetu za besede slovesa.

Hvala vsem in vsakomur, ki bo postal ob njenem grobu na Savi.

Žalujoči: sin Demetrij, hčerka Marija z možem Karlom, Rosana in Tjaša 
z družininama in drugo sorodstvo
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Na srečanje bolnikov, ostarelih 
in invalidov nas je povabila žu
pnija Litija. Njihovi prostovoljci 
pa so tudi organizirali prevoze 
za zainteresirane stanovalce. 
V okviru medgeneracijskega 
sodelovanja nas je povabila OŠ 

Gradec na kreativne delavnice, organizirane ob za
ključku šolskega leta. V okviru projekta TVU nam je 
prišla predavati, gospa Helena Hauptman iz litijske
ga muzeja. Zanimivem predavanju z naslovom: »60 
let mesta Litije« smo z veseljem prisluhnili in si ogle
dali diapozitive mesta Litija, kot je bilo videti nekoč. 
Zanimivo, aktivno delavnico z naslovom: »Prvi korak 
k zmanjševanju stresa« nam je pripravil, gospod 
Viki Višnikar. Stanovalci, udeleženci delavnice kar 
ne morejo verjeti, da so bili sposobni izpeljati zah
tevne vaje. Kjer je odprtost za spremembe, novosti, 
tam volja najde svojo pot. Na vseslovensko romanje 
bolnih in invalidov na Brezju sta stanovalce pospre
mili sr. Liza Nrecaj in gospa Jožica Bajec. Mladi iz 
stranke SDS so za stanovalce pripravili glasbeno 
popoldne. Ob Dnevu državnosti, zaključku skupin 
za samopomoč, zaključku II. faze EQalina smo pri
pravili piknik pod kozolcem »Pri Janezu«, za gradom.  
V slavnostnem programu je nastopil pevski zbor  
stanovalcev doma Tisa, slavnostni govor je imela di
rektorica doma, gospa Vida Lukač. Za veselo glasbo 
je poskrbel prostovoljec, gospod Mirko Vresk, ml.,  
za dobro hrano in pijačo pa naše kuharice. Ob tej 
priložnosti smo se zahvalili tudi odraslim prostovolj
cem, ki si vedno najdejo čas za stanovalce doma. 
V domu smo ponosni na svoj bio vrt….., ker se za
vedamo pomembnosti ekološko pridelane zelenjave, 
vrtnarimo skupaj s stanovalci. Dvo mesečno do
gajanje TVU pa smo zaključili z »Večerom turških 

pravljic«, ki smo ga izvedli v mističnem prostoru 
domske galerije.
V okviru doma Tisje deluje tudi služba za pomoč 
na domu za upravičence obeh občin. Socialne 
oskrbovalke opravljajo storitve pomoči pri te
meljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč 
in pomoč pri socialnih stikih. Kdo so upravičenci: 
  starejši od 65 let, ki potrebujejo pomoč za življenje 

na svojem domu, 
  osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega 
življenja, če stopnja in vrsta vaše invalidnosti omo
gočata občasno oskrbo na domu, 

  druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine ži
vljenjskih funkcij, 

  kronično bolni oziroma osebe z dolgotrajnimi okva
rami zdravja, ki so brez priznanega statusa invali
da, pa so po oceni pristojnega centra za socialno 
delo brez občasne pomoči druge osebe nesposob
ni za samostojno življenje, 

  hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v tele
snem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem ra
zvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike var
stva in potrebujete pomoč pri njihovi oskrbi.

Cena storitve na uro za uporabnika je 3,80 EUR, 75 
% cene je subvencija obeh občin. Le ta pa ni vračljiv 
socialni prejemek. Pokličite nas in pomagali vam 
bomo pri vaših težavah na tel. 01/8900107. 
Vabimo vas, da si ogledate našo novo spletno 
stran, ki je polna novosti in informacij za vse 
tiste, ki iščejo pomoč ali podporo pri oskrbi in 
negi starejših in invalidnih oseb: www.domtis
je.com.

Leonida RAZPOTNIK 

mali oglasi
ODDAM v najem enosobno, op
remljeno stanovanje na Maistro
vi 8, 1270 Litija. Informacije na 
GSM: 040/836823.

PRODAM dve kozi – koza in ko
zel, spomladansko leglo. Gsm: 
030/266410.

ODDAMO popolnoma oprem lje
no trosobno stanovanje na CKS. 
Cena po dogovoru. Vse informa
cije na gsm: 051/382691.

Izžrebanci JUNIJSKE križanke dobijo majico firme  
DAJMOX d.o.o., Kresnice. Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, 
CDK 39, 1270 Litija.

1. VIŠNIKAR Rudi, Moravška gora 6, Gabrovka
2. POGLAJEN Jože, Dolgo brdo 1, Polšnik 
3. SLABE Milan, Ponoviška 9, Litija

Težje besede:     EKSEKUTIVA, APERCEPCIJA, ESKO, 
EKSCENTER, ROT, ULSTER

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2012 na naslov ure-
dništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo maji-
co. Nagrade prispeva Houd Dog, Kresnice.
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nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 140

HIŠNI SERVIS
v Litiji
WWW.HISNISERVIS.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 vrtnimi op
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem  
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogovorili 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 avtomo
bile, 3 nadstropja

VEČ NA: http://www.aigiskra.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: 01/8983843• 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.

BOLNIČARKA NUDI POMOČ 
starejšim, bolnim, invalidom. 

GSM: 031/705711.
Milka Preskar, Brodarska ulica 14,  

1270 Litija

Kadar bom vandral, vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijat́ 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
ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega ata,  

brata, strica, tasta in svaka

MARJANA PRESTORJA
iz Medvod

8.12.1934 – 18.6.2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste nam izrekli besede tolažbe, podarili cvetje in sveče ter 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala gospodu kaplanu za cerkveni obred, gospodu Ušeničniku za po-
slovilne besede ter pevcem za zapete žalostinke.
Še posebej pa se zahvaljujemo Nejcu in Maši za poslednje slovo.

Žalujoči: vsi njegovi

PGD LITIJA SE ZAHVALJUJE
AVTOSERVISU KASTELIC,  

DEJAN KASTELIC S.P.,
ZA DONACIJO TOVORNIH PNEVMATIK  

V VREDNOSTI 2000 EUR.



KOKALJ GREGA ŠE NAPREJ ZMAGUJE
Mladi igralec Tenis kluba AS Litija Grega Kokalj še naprej zmaguje in razvese
ljuje ljubitelje tenisa. Tako je bil tudi v Litiji, na močnem turnirju 1. kategorije, ki 
šteje tudi za Nike Junior Tour, brez konkurence in je prepričljivo zmagala. Ker je 
to že njegova druga zmaga na Nike Junior Touru, je Grega z eno nogo tako rekoč 

že uvrščen na svetovni Masters Nike Junior Toura, ki bo letos jeseni v Miamiju.
Po uspešnem nastopu na Futures 10.000$ turnirju v Litiji, Nik Razboršek nadaljuje z zbiranjem 
novih ATP točk. Tako je bil kar dvakrat uspešen na Futures turnirju v Beogradu in sicer se je enkrat 
uvrstil v 2. kolo glavnega turnirja, enkrat pa celo v četrtfinale. Bravo Nik!
Prave forme žal še ni našla Nastja Kolar. V Švici je bila na turnirju z nagradnim skladom 25.000$ 
sicer v četrtfinalu, vendar je tja odšla z višjim ciljem, zato se ni vrnila najbolj zadovoljna. Prav 
tako ji ni uspelo ponoviti lanskoletnega uspeha s turnirja z nagradnim skladom 220.000$, saj 
je v Palermu izgubila že v 1. krogu kvalifikacij. Nastja od 15.7.2012 ne bo imela več omejitev za 
nastope na WTA touru (to omejitev je imela zato, ker je bila premlada), tako da bo pot za povrnitev 
izgubljenih točk odslej zagotovo lažja.

TENIS MED POČITNICAMI
Tenis klub AS Litija bo v času poletnih počitnic organiziral teniške tečaje in teniške treninge za 
otroke, tako tiste, ki že obiskujejo ASovo teniško šolo, kot tiste, ki se želijo s tem športom srečati 
prvič. Vse informacije dobite v Tenis klubu AS (kličite na 031693330 ali pišite na as.aping@siol.
net in dobili boste povratni mail).

tenis klub AS

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

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

PIZZERIJA AS

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!
NOVO  PIZZA TO GO ! Pokličete, naročite in čez 10 min Vas

pizza čaka na  embalaže ne računamo!  Tel: 8980800
ORGANIZIRAMO TUDI OTROŠKE  

ROJSTNE DNEVE V MALI TELOVADNICI!
Rezervacije na: 
01/8980800

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

TENIS KLUB AS

ORGANIZIRA POLETNE TENIŠKE KAMPE ZA OTROKE
Termini : 06.08.10.08.2012, 13.08.17.08.2012 in 20.08.24.08.2012

Vsak kamp traja 5 dni (pon.–pet.), vsak dan od 9.00 do 13.00 ure
Dnevni program – enak vseh pet dni:

  9.00 do10.30 – ogrevanje, igre, vaje
10.30 do 11.00 – topla malica (testenine, pizza ipd.)
11.00 do12.30 – igre, vaje
12.30 do 13.00 – raztezanje, zaključek, sladoled

Otroci se bodo naučili osnov teniške igre in prijetno preživeli  
počitniške dopoldneve. Tečaji bodo potekali ob vsakem vremenu.

Vsak otrok prejme majico Tenis kluba AS Litija. Loparje si lahko izposodite.
Cena za celotni naveden program, vključno s hrano znaša 75,00 eur.
Prijave sprejemamo v Tenis klubu AS Litija 01/8980800 ali 031/693330  

ali na mail: as.aping@siol.net
Loparje si lahko izposodite v klubu!

ŠPORTNO DRUŠTVO ZGORNJI LOG – 
PRVAKI OLMN 2011/12

Letošnja polovica leta je bila v športnem društvu Zgornji Log zelo 
uspešna in delovna, saj smo uspeli zaključiti ureditev igrišča za 
odbojko. V mesecu maju smo ob priliki otvoritve, organizirali tudi 
prvi turnir, ki se ga je udeležilo 8 ekip iz širše okolice, zmagala pa 

je ekipa iz Jevnice. Prav tako smo dokončali ureditev drugega nogometnega igrišča tik ob Savi, 
ki bo namenjen igranju v primeru slabega vremena in seveda za treninge nogometašev.
Zaradi povečanja obsega zelenih površin v našem športnem parku je bilo potrebno nabaviti 
novo traktorsko kosilnico, tako, da oba igrišča lahko pokosimo hkrati. Za naše majhno športno 
društvo je to velika pridobitev in tudi velik finančni zalogaj, ki smo ga zmogli tudi s pomočjo 
nekaterih sponzorjev. Ob tej priliki se jim iskreno zahvaljujem za njihove donacije.
Pomembno je, da so tudi sekcije nogometašev uspešne v tekmovanjih. Ekipa ŠD Zgornji Log 
je tako ponovno osvojila prvo mesto v 1. ligi OLMN, tokrat že četrtič zapored in osmič skupno 
v 15 letni zgodovini sodelovanja v tem tekmovanju. Tudi druga ekipa LOG JUNAJTID, ki je letos 
prvič sodelovala v tekmovanju v 2. Ligi, je zasedla odlično 3. mesto, kar je za prvo leto odličen 
dosežek. V tretji ligi so nastopali veterani Zgornjega Loga, ki so prav tako sodelovali prvič in 
dosegli odlično 2. mesto.
Spomladansko sezono smo člani ŠD Zgornji LOG zaključili s tradicionalno, športno in družabno 
prireditvijo STARI – MLADI in v teh vročih dneh že potekajo priprave na tradicionalen kolesarki 
vzpon na Bogenšperk in zanimivo celodnevno kolesarsko druženje članov. 
Na koncu naj omenim, da letos mineva že deseto leto od mnogo prezgodnje smrti našega pre
danega člana Savinšek Samota  OMASA, ki je bil aktiven na vseh področjih in od vsega začetka 
obstoja našega športnega društva. Še vedno ga močno pogrešamo in prav zato bomo njemu 
v spomin in zahvalo organizirali v mesecu 
avgustu turnir v nogometu. Predsednik  
 ŠD Zgornji Log, Vinko PRAPROTNIK 


