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

2013/2014
Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glas-
beno šolo iz občine Litija organizira vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših 
dosežkov.  (več na 3. strani)
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PrEDSEDNIK rEPUBLIKE BOrUT PAHOr NA 
ODPrTJU MEDGENErACIJSKEGA SrEDIŠČA ŠMELC

Medgeneracijsko središ
če ŠMELC za občino Liti-
ja predstavlja pomembno 
pridobitev in je primer 
dobre prakse, kakršnega 
v Sloveniji, v takšni raz-
sežnosti, še nismo vide li. 
V lokalni skupnosti smo 
dokazali, da je mogo-
če doseči, kar je morda 
spr va kazalo kot nemo-
goče. Predsednik države 
je opozoril na moč sode-
lovanja, ki se pokaže ta-
krat, ko v dobro skupno-
sti premostimo različna 
mišljenja. V objektu bodo 

poleg domske oskrbe in oskrbovanih stanovanj tudi Vrtec Litija, Glasbena šola Litija – Šmartno, 
Varstveno delovni center ter lekarna. Ob ogledu medgeneracijskega središča so predsedniku 
republike pripravili kratke kultur-
ne točke otroci vrtca Litija, MePZ 
Društva upokojencev Mavrica, me-
šani pevski zbor Doma Tisje, mladi 
talenti Glasbene šole LitijaŠmar-
tno, Marija Pirc iz OŠ Litija PP in 
članica Društva Sožitje. Prav vse je 
predsednik Pahor ob tej priložno-
sti povabil na ogled Predsedniške 
palače. Iskreno se zahvaljujemo 
Pihalnemu orkestru Litija za njihov 
prispevek na otvoritveni slovesno-
sti kakor tudi vsem ostalim nasto-
pajočim.

BISTRO VALVASOR

  VAM NUDI:
• dnevne malice
• različne vrste pizz
•  palačinke 

(marmeladne, čokoladne, orehove, sadne ...)
• lignji (polnjeni, ocvrti, na žaru)
• jedi po naročilu
• kosila po naročilu
•  meniji za različne priložnosti 

(praznovanje roj. dnevov, obletnic, otroške zabave, ...)
• sladoled in sadne kupe ...

valvazorjev trg 3, 1270 litija
tel.: (01) 896 32 20

odprto: 7h–21h, sob.: 7h–20h

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.08.2014 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Prve letošnje volitve so za nekatere bolj, za druge 
manj uspešne, a za našo občino in občane so zelo 
pomembne tudi lokalne volitve v oktobru. Občan je 
v tej številki še vedno pod vtisom pomembnih pri-
reditev ob praznovanju občinskega praznika in vseh 
dogodkov, ki so zaznamovali predpoletno dogajanje. 
Želimo vam prijetne počitnice, napolnjene z vsemi 
čari, ki jih nudi poletje. Sašo Jovanovič, urednik 

Foto: nebojša tejić

Foto k. Šuštaršič

Župan občine Litija 
iskreno čestita 

vsem maturantom 
Gimnazije Litija, ki 
so v letošnjem letu 

uspešno zaključili šolanje. Še 
posebne čestitke pa veljajo tudi 
vsem petim zlatim maturantom, 
ki so z zares odličnimi rezultati 

dokazali, da se v Gimnaziji Litija 
dela strokovno in dobro.

Župan Franci Rokavec.

OBČINA LITIJA

V stavbi novega Med-
generacijskega sredi-
šča ŠMELC je svoje 
prostore dobila tudi 
Delavska hranilnica, 
ki je v ponedeljek 30. 
Junija 2014, na slove-
sni otvoritvi, predsta-
vila svojo dejavnost 
številnim povabljenim 
gostom in drugim obi-
skovalcem.
 
Hranilnica bo v me-
secu juliju in avgustu 
omogočila vsem ob-
čanom in občankam 
plačilo vseh položnic 
brez provizije.

ODPrTJE DELAVSKE HrANILNICE  
V LITIJI
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zaključek evropskeGa projekta  
rosee v oBčini litija 

Občina Litija je na povabilo 
Prometno tehniškega inštitu-
ta Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo, v letu 2013 pri-

stopila k sodelovanju v evropskem projektu ROSEE (ROad Safe-
ty in South East European regions), katerega cilj je spodbujanje 
varnosti v cestnem prometu in izboljšanje dostopnosti cestnega 
omrežja. Projekt je na eni strani obravnaval institucionalno, za-
konodajno in infrastrukturno problematiko ter se na drugi strani 
ukvarjal z udeleženci cestnega prometa, tudi v okviru preventiv-
no izobraževalnih vsebin. 
V okviru pilotskih aktivnosti na področju infrastrukture je bilo, v 
sodelovanju s predstavniki Občine Litija ter ostalih deležnikov, 
izbranih pet prometno neustreznih oziroma nevarnih lokacij. Na 
izbranih lokacijah so bile s terenskim ogledom (angl. Road Safe-
ty Inspection) identificirane infrastrukturne in prometnotehnič-
ne pomanjkljivosti, ki vplivajo na prometno varnost, predvsem 
ranljivejših udeležencev v prometu, kot so pešci in kolesarji. 
Projekt ROSEE se je na pilotskem infrastrukturnem delu ukvarjal 
predvsem s preučevanjem različnih nizkocenovnih, učinkovitih 
in hitro izvedljivih ukrepov za umirjanje prometa. Kot rezultat so 
bile izdelane projektne rešitve na nivoju idejne zasnove. V okviru 
ROSEE projekta na območju Občine Litija so bile obravnavane 
naslednje lokacije: območje Zasavske ceste od mostu čez Savo 
do krožnega križišča pri Merkurju, območje podružnične osnov-
ne šole Kresnice, območje osnovne šole Gabrovka, križišče Za-
goricaBreg ter priključek naselja Ribče na državno cesto. 

zasavska cesta
Predmet obravnave je bilo območje med mostom čez reko Savo 
do krožnega križišča pri Merkurju. Državna cesta skozi center 
Litije na tem območju ne deluje kot mestna prometna površina, 
po njej poteka tranzitni promet na relaciji LjubljanaLitijaZasav-
je. Vozne površine so preširoke, križišče tik za mostom je ge-
ometrijsko neugodno. Med mostom in športno dvorano je bilo 
označenih kar pet prehodov za pešce, s premajhno zaznavno-
stjo. Prehod, kjer je prišlo do tragične prometne nesreče, je že 
ukinjen. Hkrati je bila predlagana ukinitev prehoda neposredno 
pred športno dvorano ter ureditev novega prehoda pri Kmetijski 
zadrugi. Prehod pred športno dvorano se nahaja praktično v ob-
močju semaforiziranega križišča z urejenimi prehodi za pešce, 
kljub nekoliko daljši hoji za pešce se s tem zagotovi njihova pro-
metna varnost.
Predvidena je rekonstrukcija križišča za mostom z ureditvijo 
razširitve za leve zavijalce, bolj kanaliziranega priključevanja 
stranske smeri in s korekcijo prehoda za pešce. Na Zasavski 
cesti je predvideno zožanje voznih pasov s sredinskim otokom.

podružnična osnovna šola kresnice
Območje osnovne šole v Kresnicah je dokaj neurejeno, pred-
vsem glede neustrezne širine vozišča, neurejenih površin za pe-
šce in postajališča za šolski avtobus. Hitrost na območju šole 
je omejena na 30 km/h, kot ukrep za umirjanje prometa je že 
postavljena merilna tabla ‘Vi vozite’. 
Zatečeno stanje urbanistične ureditve ter terenske razmere ne 
omogočajo večjih posegov, zato je predvidena ureditev avto-
busnega postajališča na vozišču in izvedba trapeznih grbin za 
umirjanje prometa pred območjem šole in vrtca.

osnovna šola Gabrovka
Osnovna šola Gabrovka se nahaja neposredno ob državni cesti, 
brez ustreznih površin za promet pešcev in za šolski avtobus. 
Zatečeno stanje urbani-
stične in prometne uredi-
tve je izrazito neugodno.
Pri obravnavi možnih uk
repov na območju OŠ 
Gabrovka smo predvideli 
trapezno grbino na ob-
močju pred mrliško ve-
žico ter talne označbe z 
napisom ŠOLA.
Predlog je že obrodil sa
dove, saj so na občni že
lijo nadaljevati s postopkom širše ureditve: predvidena je izved-
ba trapezne grbine z obeležbo prehoda za pešce na predvideni 
grbini ter ustrezna ureditev hodnika za pešce in čakalnih povr-
šin ter dodatna osvetlitev.

križišče zagorica/Breg
Dokaj nepregledno križišče, kjer se v glavni smeri dosegajo ve-
like hitrosti vozil, se kanalizira s talno signalizacijo. Za znižanje 
hitrosti vozil in posledično povečanje varnosti prometa je pred-
videno umirjanje prometa s preplastitvijo celotnega križišča v 
križišče na platoju.

Cene proGramov predŠolske vzGoje 
v oBčini litija

Od 1.9.2014 dalje bodo cene programov predšolske vzgoje 
v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašale mesečno na 
otroka:
-  v vrtcu litija:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA 
(v EUR)

1. dnevni program 
 oddelek prvega starostnega obdobja 426,21

 oddelek drugega starostnega obdobja 335,22

kombinirani oddelek 352,78

2. posebni programi
 razvojni oddelek 809,89

- v vrtcu čebelica:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA  
(v EUR)

1. dnevni program 
 kombinirani oddelek 350,22

- v vrtcu polhek polšnik: 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA  
(v EUR)

1. dnevni program 
 kombinirani oddelek 360,30

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
  Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 

0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 
1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR). 

  Vrtec Čebelica 1,75 EUR (v tem znesku znaša vrednost 
zajtrka 0,42 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,20 EUR, 
kosila 0,77 EUR in popoldanske malice 0,36 EUR).

  Vrtec Polhek Polšnik 1,76 EUR (v tem znesku znaša vre-
dnost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 
EUR, kosila 1,00 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).

Na podlagi sprejetih določil Občinskega sveta bo Občina Li-
tija še naprej nudila staršem subvencijo za  koriščenje re-
zervacije v primeru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi 
bolezni med letom ter v času poletnih počitnic julija in avgu-
sta pa od enega do največ dveh mesecev. Starši lahko uve-
ljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je že 
vključen v vrtec. Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih 
razredih je naslednji:

plačilni razred oprostitev eur 
dnevno

1. plačilni razred: 0% 0,00
2. plačilni razred: 10% 1,20
3. plačilni razred: 20% 2,20
4. plačilni razred: 30% 3,20
5. plačilni razred: 35% 3,80
6. plačilni razred: 43% 4,60
7. plačilni razred: 53% 5,60
8. plačilni razred: 66% 7,00
9. plačilni razred: 77% 8,20

suBvenCioniranje varstva 
predŠolskiH otrok v Šolskem letu 

2014/15 v oBčini litija
Občinski svet Občine Litija je na svoji 24. redni seji dne 11.6.2014 
sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranem 
varstvu otrok in sicer se dodeljevanje subvencij podaljša še za 
naslednje šolsko leto 2014/2015.
Na podlagi sprejetega pravilnika so do subvencioniranja upravičeni 
starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
  da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na ob-

močju Občine Litija, 
 da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
  da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za 

katerega se uveljavlja subvencija,
  da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na obmo-

čju Občine Litije (Ur.list RS, št.107/11) v rednem razpisnem roku 
vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje 
od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedeno-
sti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati 
otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano 
obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,

  da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dija-
ka oziroma študenta,

  da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši 
želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se 
nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je od nje-
ga oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebivališ ča se 
po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o de
janskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko plačujejo 
»privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih otrok, vrtec 
brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev 
prejeli 100 EUR mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki pa takega 
varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno 
listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa bodo prejeli 50 EUR 
mesečne subvencije. Subvencije ni mogoče uveljavljati med šolskim 
letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne glede na to, če je otrok izpolnil 
predpisani starostni pogoj za sprejem v vrtec in če so starši od vrtca 
med šolskim letom po 1.9.2014 dobili zavrnjeno vlogo za sprejem 
v vrtec. 
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 
2014/2015 uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni strani 
občine www.litija.si oziroma na Občini Litija. Vlogi bo potrebno 
priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem 
otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika 
in potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, da imata 
starša status dijaka oziroma študenta. K vlogi je potrebno predložiti 
tudi ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem 
varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 2014/15 
in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali popolno vlogo 
in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v zvezi s subvencijo 
se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, tel. 01/8963438  
Karmen Merela.

križišče pri mostu 
čez savo

križišče pri  
petrolovem  
bencinskem  
servisu

Predviden je ukrep za umirjanje prometa in povečanje zaznav-
nosti križišča z izvedbo prečnih talnih označb  optičnih zavor.

križišče ribče
V križišču – priključku naselja Ribče na državno cesto LitijaLju-
bljana obstaja velika nevarnost naleta vozil na glavni smeri, saj 
ni posebnega pasu za leve zavijalce ter trčenj pri priključevanju 
vozil na državno cesto. Zaradi visokih hitrosti v glavni smeri in 
nezadostne preglednosti, ki jo v smeri proti Litiji omejuje čakal-
nica avtobusnega postajališča, v smeri proti Ljubljani pa brežina 
in vegetacija, je vključevanje iz stranske smeri nevarno oziroma 
oteženo.

občina litija je pričela z energetsko obnovo 
objekta poŠ dole. projekt bo obsegal zame-
njavo starih oken, izvedbo nove izolacije in fa-
sade ter modernizacijo kotlovnice in energen-
ta za ogrevanje.

oBnova poŠ dole

izvajalec del je pričel z rušenjem starega dela osnovne 
šole litija. po odstranitvi ruševin se bo pričelo z 

urejanjem igrišča in zunanje okolice šole.

ruŠenje stareGa dela osnovne  
Šole litija
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novosti na področju soCialne  
zakonodaje, ki se uveljavlja  

v Csd litija
Zakonodaja na področju dela centrov za socialno delo se vse-
skozi spreminja. Zadnje večje spremembe zakonov so nasled
nje: 
  z dnem 29.4.2014 se je začel uporabljati nov Zakon o star-

ševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 
26/2014ZSDP1),

  z dnem 1.1.2014 sta se začeli uporabljati noveli Zakona o uve-
ljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 99/2013 
– ZUPJSC) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni 
list RS, št. 99/2013 ZSVarPreC). 

S 1.9.2014 se bodo začele uporabljati še nove spremembe no-
vel Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih. 

Podrobnejšo obrazložitev sprememb vseh treh navedenih za-
konov ter ustrezne obrazce za uveljavljanje posamezne pravice 
lahko najdete na spletnih straneh Centra za socialno delo Litija 
http://www.csdlitija.si/ in Ministrstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/si/
uveljavljanje_pravic/. Za dodatne informacije pa lahko pokliče-
te na CSD Litija, tel.: 01/8900390  oz. nas osebno obiščete v 
času uradnih ur in sicer vsak ponedeljek od 8.00 – 12.00 ure in 
od 13.00 – 15.00 ure, sreda od 8.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00 
ure, petek od 8.00 – 12.00 ure.

oBvestilo o delovanju skupine  
za samopomoč za ljudi s težavami  

v duŠevnem zdravju
Obveščamo vas, da je v prostorih CSD Litija začela delovati sku-
pina za samopomoč, v katero so vključeni odrasli, ki imajo teža-
ve v duševnem zdravju in so v psihiatrični obravnavi.
Skupino vodi strokovna delavka iz Društva Ozara. 

Skupina je imela prvo srečanje v mesecu maju 2014. V zače-
tnem obdobju se bo skupina sestajala 1 x mesečno in sicer 
vsak zadnji torek v mesecu v dopoldanskem času, posamezno 
srečanje bo trajalo dve šolski uri. v mesecu juliju in avgustu 
srečanja skupine ne bo, nadaljuje pa se od meseca sep-
tembra dalje. Če bo interes, bodo srečanja v prihodnosti po-
gostejša. 

Za dodatne informacije in prijavo v skupino pokličite na CSD  
Litija, in sicer strokovno delavko Natašo Vrhovec, univ.dipl.soc.
del., na telefon: 01 8900 392 ali pa jo obiščite v času uradnih 
ur CSD  Litija in sicer vsak ponedeljek od 8.00  12.00 ure in od 
13.0015.00 ure , sreda od 8.00 12.00  in od 13.00  17.00 ure, 
petek od 8.00  12.00 ure.

donaCija rotarY kluBa
Rotary klub je tudi v letošnjem letu ponudil pomoč in v sode-
lovanju s CSD Litija  za otroke iz občin Litije in iz Šmartnega 
pri Litiji, ki živijo v socialno šibkejših družinah, doniral šolske 
potrebščine. CSD Litija je, v sodelovanju z OŠ Litija, OŠ Gradec, 
OŠ Šmartno pri Litiji ter OŠ Gabrovka – Dole,  predlagal 202 
otrok, ki bi pomoč Rotary kluba potrebovali. Gre za otroke, ki že 
obiskujejo ali pa bodo v letošnjem šolskem letu prvič zakorakali 
v šolske klopi, slednjih je bilo 32. Paketi šolskih potrebščin  so 
bili staršem oz. otrokom razdeljeni v mesecu juniju 2014. 
Vsem otrokom želimo prijetne počitnice in veliko uspehov v no-
vem šolskem letu, vsem prvošolčkom pa vesel vstop v 'drugi 
dom'.

CSD LITIJA

Spoštovane volivke in volivci, dragi zavezniki!

Rada bi se iskreno zahvalila vsem, ki ste oddali 
svoj glas zame oziroma Zavezništvu Alenke 
Bratušek. Obljubljam, da si bom v okviru danih 
možnosti dosledno prizadevala, da bo stranka skozi 
parlamentarni sistem uresničevala cilje, ki smo jih 
zapisali v volilnem programu. Osebno pa se bom še 
naprej zavzemala predvsem za ljudi, ki potrebujejo 
našo pomoč!

Še enkrat iskrena hvala vsem!

                                             Maja Jurjevec

poBuda za akCijo »s srCem za srCe«
stopimo skupaj za zbiranje sredstev za avtomatski defibrilator.

se sprašujete zakaj ?

Srčno živčne bolezni terjajo v Sloveniji največ življenj. Postopki, ki v primeru srčnega 
zastoja rešujejo življenja, so povezani v tako imenovano »verigo preživetja« (prepo-
znavanje znakov srčnega zastoja in klic nujne medicinske pomoči, kardiopulmonar-

no oživljanje, defibrilacija, dodatni postopki oživljanja). Prvi trije členi so v naših rokah, laikov – občanov brez medi-
cinskega znanja. Z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED) lahko laik stori skoraj vse, kar bi lahko storila 
reševalna ekipa, zato je pomembno, da bi tudi v občini Litija imeli vzpostavljeno mrežo AED v krajevnih središčih izven 
mesta Litija. Trenutno imamo AED že na Dolah, Gabrovki, na Polšniku in ZD Litija.

OO SLS Litija daje pobudo vsem društvom, zavodom, krajevnim skupnostim, različnim organizacijam in posameznikom, 
da pričnemo z zbiranjem sredstev za boljšo pokritost območja z AED in s tem izboljšamo možnost kvalitetnega prežive-
tja naših občanov ob srčnem zastoju. Poletni čas je čas številnih prireditev in shodov kar lahko izkoristimo za zbiranje 
sredstev za nakup defibrilatorjev.

stopimo skupaj » s srCem za srCe«! predsednica sls litija  Lijana Lovše

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO 
IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Letošnja, že 35. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, je bila v petek, 27. 6. 2014, ob 19. 
uri, v dvorani Kulturnega centra Litija, kulturni program pa je pripravila Glasbena šola LitijaŠmartno v sodelovanju s Knji-
žnico Litija. 
V Zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli v zadnjih štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ni nižja od 4,53 
za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ eno oceno 3 v posameznem razredu, ter učenci Glasbene šole Litija
Šmartno, 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 tekmo-
vanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti. 
Podžupanja Občine Litija Lijana Lovše je učencem, vpisanim v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelila diplome 
in knjižne nagrade. 
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma skupin po posameznih šolah: 

oŠ / GŠ Št. vpisanih 
v zk

Št. vpisanih v knd skupno št. vpisov  
v knd

Št. vseh  
vpisovposamezniki skupine

OŠ LITIJA 11 12 (8Z in 4Š) 3 (1Z, 2Š) 15 (7Z in 6Š) 26

OŠ LITIJA – PPP 0 9 (2Z, 7Š) 0 9 (2Z, 7Š) 9

OŠ GRADEC 16 6 (4Z in 2Š) 1 (1Š) 7 (4Z, 3Š) 23

OŠ GABROVKA – DOLE 2 3 (1Z in 2Š) 0 3 (1Z, 2Š) 5

GŠ LITIJAŠMARTNO 8 11 (11Z) 0 11 (11Z) 19

skupaj: 37 41 (26Z in 15Š) 4 (1Z, 3Š) 43 (25z in 18Š) 82

(nadaljevanje s 1. strani)

Z  znanje, Š  šport

spoŠtovane oBčanke in oBčani oBčine litija  
in Šmartna pri litiji

Zahvaljujem se vam, 
ker ste se 13. Julija 
2014 udeležili volitev 
in svoj glas namenili 
meni, kot domači 
kandidatki na listi 
Slovenske ljudske 
stranke. 

Ponosna sem, da nam je uspelo zbrati 11,93 % glasov, kar nas uvršča na 
tretje mesto na listi SLS v državi Sloveniji.

Lijana Lovše

soCialno varstveni Center litija, d. o. o.

ZAHVALA OB OTVOrITVI  
MEDGENErACIJSKEGA SrEDIŠČA 

ŠMELC
V petek 4.7.2014 je bila svečana otvoritev Medgeneracijske-
ga središča ŠMELC Ob tej priložnosti se zahvaljujemo  vsem 
sodelujočim:

-   piHalnemu orkestru litija
-   vrtCu litija
-   GlasBeni Šoli  litija – Šmartno
-   oŠ litija – enoti s prilaGojenim proGramom
-   domu tisje Šmartno pri litiji
-    meŠanemu pevskemu zBoru druŠtva  

upokojenCev litija
-    javnemu zavod za kulturo, mladino in 

Šport litija
Zahvaljujemo se  tudi vsem, ki ste nas počastili s svojim obi-
skom. Skupaj smo doživeli lep dogodek, ki se je končal s 
prijet nim druženjem.

DIREKTORICA SVC LITIJA d.o.o.     ŽUPAN OBČINE LITIJA
         Tatjana Kržišnik            Franci Rokavec
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zaključila se je mednarodna  
mladinska izmenjava v litiji 

Be aCtive Create tHe Future je bila mednarodna mladinska 
izmenjava, ki je v celoti potekala v Litiji, od 14.6. do 21.6.. 36 mla-
dih iz 6 različnih držav so en teden soustvarjali in sodelovali pri 
programu izmenjave. Živeli so na turistični domačiji Paternoster v 
Tenetišah, kjer so se gostitelji zares potrudili, da so se vsi, kljub 
veliki oddaljenosti od doma, počutili kot doma. 
Namen izmenjave je bil:
  razvijati in nadgraditi kompetence na področjih, ki so pomemb-

na za kvalitetno mladinsko delo: javno nastopanje, komunikacija, 
delo v timu, sprejemanje različnosti,

  prepoznati uporabno vrednost in širino pozitivnih lastnosti mla-
dinskega dela,

  razviti oz. nadgraditi zavest o pomenu aktivnega državljanstva,
  spoznati se z možnostmi aktivne participacije od lokalnega do 

državnega in evropskega nivoja,
  preizkusiti novo pridobljeno znanje v praksi mladinskega dela sku-

paj z izkušenimi mladinskimi delavci,
  omogočiti izmenjavo dobrih praks med mladinskimi nevladnimi 

organizacijami,
  razviti zavedanje o pomenu aktivnega načina preživljanja prostega 

časa, med časom šolanja za dobo odraslosti,
  prepoznati katere kompetence iščejo delodajalci pri mladih ob 

prvi zaposlitvi,
  prepoznati dodano vrednost izvajanja različnih aktivnosti na prostem.

Vse to smo do-
segli preko ve-
čurnih delavnic 
o javnem nasto-
panju, komuni-
kaciji, timskem 
delu in spreje-
manju različno-
sti, preko igre 
smo spoznavali 
različna okolja 

in kulture, iz katerih so prišli sodelujoči. Udeleženci pa so se pri-
družili tudi sodelavcem Mladinskega centra Litija pri izvedbi delav-
nic za dijake Gimnazije Litija. Na ta način so lahko spoznali tehnike 
dela, ki se jih poslužujemo mladinski delavci v našem mladinskem 
centru za delo z mladimi. 
Razšli smo se polni novo pridobljenega znanja, ki nam bo vsem še 
kako koristilo. 

Gostovanje Gimnazije litija v mladinskem 
Centru litija

V četrtek, 19.6. in v petek, 20.6. smo v Mladinskem centru Litija 
gostili dijake prvih in drugih letnikov Gimnazije Litija. Zanje smo pri-
pravili pester program na temo aktivnega državljanstva in participa-
cije mladih. V četrtek zjutraj smo gostili kolege iz Europe Directa, 
ki so za dijake drugih letnikov pripravili kviz o poznavanju evropske 
unije. Po kvizu pa so se dijaki izmenično udeležili še predavanja 
društva UP o nevarnostih zlorabe prepovedanih drog, delavnice o 
prostovoljstvu in aktivnem državljanstvu, ter filmske delavnice, kjer 
so z Evelino posneli film I Wish I Make a Wish. 
V petek smo gostili Marka Funkla iz Gibanja za dostojno delo in so-
cialno družbo. Zbranim dijakom prvih letnikov je predstavil podro-
čja njihovega delovanja, prikazal in orisal primere, kjer je gibanje 
doseglo odmevne rezultate in jih spodbudil k aktivnemu udejstvo-
vanju v naši družbi. Dijaki so nato zopet imeli možnost udeležbe na 
delavnicah, ki so bile vsebinsko podobne tistim v četrtek, le da se 
tokrat nismo pogovarjali o drogah temveč o alkoholizmu. 
Skupaj smo preživeli en prav lušten dan in se že veselimo junija 
2015, ko se bomo spet srečali z našimi nadobudnimi dijaki.

počitniŠki proGram v mladinskem  
Centru litija

V mesecu juliju in avgustu smo v MCju pripravili bogat počitniški 
program, večdnevnih delavnic o različnih temah, kjer bo vsak našel 
kaj zase. 
24.7. in 25.7. ob 17.00 v MC pride Tomo Vrešak iz Nikon Pro Servi-
ce Slovenija, ki vam bo na delavnici oBjektivni poGled, razkazal 
najnovejšo Nikon opremo, poučil te bo o osnovah fotografije in s 
teboj delil praktične nasvete, ki te bodo pripeljali do najboljše foto-
grafije. Delavnica je namenjena tako »starim mačkom« fotografije 
kot tudi začetnikom. 
od 28.7. do 1.8. se lahko pridružiš neformalni skupini Savski ga-
lebi, ki jo sestavljajo mladi Litijani, na delavnici trim steza sviB-
no. Vabijo te, da se jim pridružiš tako pri izdelavi telovadnih orodij, 
kot tudi pri umeščanju leteh na stezo. Dobili se bodo vsak dan ob 
17.00. Vljudno vabljeni!
V tednu od 4.8. do 6.8. od 17.00 do 20.00 te vabimo na delavnico 
pod naslovom izvedBa delavniCe. Vesna (EVS prostovoljka, 
magistra pedagogike) vam bo razkrila vse skrivnosti in skrite pasti 
načrtovanja in izvedbe uspešne mladinske delavnice.
Vsi navdušenci nad glasbo pa se v mesecu avgustu lahko udeležite 
BoBnarske delavniCe pod vodstvom Domna Malisa. Osnovni ri-
tem in tehniko boš lahko ujel/a od 25.8. do 27.8. od 17.00 do 20.00. 

mesto – sara jakopič
mesto je naslov razstave risb ustvarjalke sare jakopič - sara-
je. Pridružiš se nam lahko v petek, 1.8.2014 ob 19.00. Pričujoča 
razstava z naslovom ‘Mesto’ sestoji iz risb, vzetih iz skicirke A5, ki 
je postala Sarajin dnevnik. Majhna dimenzija ji nudi intimnost in 
spodbuja potovanje v detajle. Risbe nastajajo brez predhodnega 
načrtovanja, avtorica se prepušča toku asociacij in sledi konici pi-
sala, ki riše pot. To je njeno potovanje, njen trip. Omogoča ji igro, 
sprostitev in razmislek v prostor (za razliko od razmisleka v bese-
dah, ko je naša pot linearna). Pa tudi soočanje s čustvi, premago-
vanje ovir in iskanje rešitev, ki jih je vedno neskončno. Razstavljene 
risbe so torej izbrani prizori, povečani na A3 format, in se tako ob-
našajo popolnoma drugače kot v intimnem ozračju skicirkednevni-
ka. Niso več skrivnost ali želja, ki jo šepetamo sami pri sebi – jasno 
in glasno so namenjene javnosti.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

Športno poletje mladinskeGa Centra in kluBa litijskiH in ŠmarskiH Študentov 
ura pon tor sre čet pet
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Vse aktivnosti, z izjemo kopalnih izletov, so brezplačne. Udeležbo na aktivnostih bomo beležili in ob koncu počitnic najbolj aktivnega 
udeleženca nagradili. 
Bone za tenis na Tenis parku AS dobite v MCju, od ponedeljka do petka, od 12.00 do 21.00 in v KLIŠEju vsak ponedeljek od 10.00 do 
14.00 in vsak četrtek od 16.00 do 20.00. 
Športni torki  na igrišču na Rozmanovem trgu: nogomet, košarka, badminton in družabnošportne igre.
Kopalni izleti v Atlantis – vsak četrtek od 26.6. do 28.8. Zbor na železniški postaji ob 7.15 in povratek ob 15.51. Cena za otroke do 11 let je 
6€, za vse ostale 8€. Cena vključuje: prevoz, kopanje in animacijo. Posebnost prvega kopalnega izleta je, da se bomo v Ljubljano odpravili 
z avtobusom ob 8.00 izpred Mladinskega centra Litija. 
Nogomet in košarko mladi starejši od 15 let igrajo na igrišču na Dobravi pri OŠ, vsak torek in četrtek.
Odbojko igramo vsako sredo od 19.00 do 21.00 na igrišču pri Miletu, na Kidričevi cesti 22 v Litiji. 
Več informacij o športnem programu lahko dobite na http://www.mc-litija.si/dejavnost/sport/ in na http://www.zkms-litija.si/
category/sportne/ in zloženki s počitniškimi programi.

dpm liŠ na kmečkiH iGraH
V soboto, 14. Junija 2014, so v Velikih Laščah 
potekale regijske kmečke igre, ki jih je orga-
niziralo Društvo podeželske mladine Velike 
Lašče. Za uvrstitev na državne kmečke igre 

se je potegovalo 6 šestčlanskih ekip iz regije Ljubljana z Zasavjem. 
Ekipe so se pomerile v pe-
tih različnih igrah. Kot je že 
v navadi so se igre začele 
s košnjo in grabljenjem. Ko 
so kosci in grabljice opravi-
le svoje delo je na vrsto pri-
šla 3 igra, ki se ji imenovala 
poligon sreče. 4 tekmovalci 
so morali na znak sodnika 
obuti škornje ostale dva pa te škornje napolniti z vodo. Z polnimi 
škornji je moral tekmovalec preko ovir priti na drugo stran poligona 
ter v posodo zliti vodo iz škornja brez pomoči rok. Nato so morali 
vsi tekmovalci vzeti jajce ga dati na žlico in zopet čez ovire prinesti 
jajce do konca poligona. Tekmovalec jajca ni smel držati z roko. 
Ocenjevalo se je količina prinesene vode ter jajc, brez padca na tla. 
V četrti igri so prav tako sodelovali vsi člani ekipe imenovala pa se 
je kokoške iščejo svoje petelinčke. Tekmovale so dve ekipe hkrati. 
V ekipi je bil petelin (poglavar), ki je bil na bali in hlapčevski petelin, 
k je z zavezanimi očmi iskal svoje kokoši. Kokoši so imela prav tako 
zavezane oči in so morale priti na balo svojega petelina. Kokoši in 
petelini so se lahko sporazumevale samo s kikirikanjem. Pri tej igri 
se je ocenjeval čas ter število kokoši na pravi bali. Peta igra je bila 
igra presenečenja oz. pobiranje bal s samokolnico. Tekmovala sta 
dva člana ekipe. S samokolnico, ki sta jo morala držati oba tekmo-
valca, sta peljala slalom med balami. Pri tem sta morala vsako balo, 
ki sta jo obvozila naložiti na samokolnico in nadaljevala z vožnjo do 
cilja, kjer sta morala bale zložiti na označeno mesto.
Po koncu iger je sledila pogostitev in zabava z ansamblom bratov 
Štrukelj. Ekipa DPM LIŠ 1 v sestavi Miha Biaggio, Sandi Slapničar, 
Marko Firm, Jernej Knez, Petra Firm in Mija Tomšič je osvojila 1 me-
sto, ekipa DPM LIŠ 2 v sestavi Nejc Hauptman, Žan Verbajs, Martin 
Tori, Žan Biaggio, Saša Biaggio in Barbara Zajc pa 4. mesto.

Z zmago na regijskih 
kmečkih igrah smo si 
prislužili udeležbo na 
28. državnih in 7. med-
narodnih kmečkih igrah, 
ki so potekale v soboto, 
5.7.2014 v Zburah. Igre 
so se začele z povorko 
v kateri se je predstavi-
lo vseh 20 sodelujočih 
društev oz. ekip. Tokrat 

so nastopale samo ekipe iz Slovenije. Po povorki je sledil kratek 
kulturni program, govori posebnih gostov ter predstavitev podjetja 
Vitli Krpan in demonstracije mehanizacije Lely. Ob 15.00 pa so svo-
je sposobnosti in znanja pokazali kosci za njimi pa grabljice. Nato 
je sledila predstavitve regij na temo »Meščan na podeželju«. Igre 
so se nadaljevale z 3 in 4 igro, ki so bili enaki kot na regijskih igrah. 
Zadnja igra je bila igra presenečenja oz podeželsko čiščenje hleva. 
Igra je potekala tako, da je mogel vsak tekmovalec z metlo voditi 
žogo mimo ovir ter na koncu zadeti gol. Ko je eden končal je drugi 
začel. Tekmovalci se žoge niso smeli dotakniti z nogami. 
Po končanih igrah je sledilo prijetno druženje ob zvokih ansamble 
Potep in skupine Skater ter razglasitev rezultatov. Ekipa DPM LIŠ je 
osvojila odlično 7. mesto. Poleg 7. mesta pa je naša grabljica Petra 
Firm osvojila prvo mesto v grabljenju ter postala NAJ GRABLJICA na 
državnih kmečkih igrah 2014.  Mija TOMŠIČ, Tajnica DPM LIŠ

prvo poGlavje strateGije za 
mlade v litiji → zaključeno.

Do konca junija so lahko mladi (15. do 30. 
let) oddali anketne vprašalnike, ki so bili 
poslani na dom vsakega izmed vas in so se 
nanašali na: MLADINSKO ORGANIZIRANJE 

in PROSTI ČAS, ZAPOSLOVANJE, STANOVANJSKA PROBLEMATIKA, 
MOBILNOST, IZOBRAŽEVANJE, PARTICIPACIJA, ZDRAVJE, INFORMI-
RANJE, TURIZEM. Vrnjenih je bilo preko 400 anket kar pomeni, da 
jih je izpolnilo okoli 15% mladih v Občini Litija. Odstotek je pričako-
vano soliden, a še zdaleč od naših želja. Rezultat nam nekako pove, 
da so mladi preveč apatični oz. neaktivni za stanje v družbi v kateri 
živimo in tudi ta problematika bo ena ključnih izzivov katerega se 
bomo lotili v prihajajočih mesecih, da jo popravimo.

pred nami nova poGlavja- med njimi mladinski 
posveti v septemBru

Po anketi bo kot napovedano že v prejšnji rubriki sledila 2. faza 
strategije, kjer se bomo vsi mladi – pobudniki in sodelujoči v anke-
tah, soočili s predstavniki občine Litija. Na teh posvetih, ki se bomo 
izvedli v mesecu septembru in oktobru in bodo zajela več krajevnih 
skupnosti v Litiji bomo mladi predstavnikom občine Litija predsta-
vili ukrepe za izboljšanje stanja mladih v Litiji in iskali realni skupni 
imenovalec za izvedbo leteh. Seveda bi si želeli veliko število mla-
dih na teh pomebmnih posvetih, saj gre za našo prihodnost.

strateGija za mlade v oBčini litija,  
ki jo izvaja msoli v sodelovanju  

z oBčino litija
MSOLI med nas še ve-
dno vabi vse organiza-
cije, društva, ki imajo 
90% delež mladih v 
vodstvu društva  t.j. 
članstva med 15. in 
29. letom, in tiste, ki 
imajo tudi 70% delež 
mlajših od 29 let. V 
kolikor deleža mladih 

v statutih nimate opredeljenega, »stopite« do nas in z veseljem 
Vam bomo pomagali, če pa že veste, da ne ustrezate merilom, a bi 
vseeno radi sodelovali oz. bili del naše organizacije, lahko postane-
te naša pridružena članica. Vabljeni, predvsem iz razloga, ker želi-
mo, da so v Mladinskem svetu zastopani predstavniki vseh društev 
in organizacij, ki imajo pretežno članstvo mladih. Vabimo pa tudi 
tiste, ki imate znotraj društva ali organizacije mladinski odsek oz. 
sekcijo, ki deluje popolnoma avtonomno znotraj društva. 
Prav tako MSOLI vse-
skozi odpira vrata 
vsem mladim s pobu-
dami za spremembo 
situacije mladih v Li-
tiji ali konkretno pri 
projektu STRATEGIJA 
ZA MLADE pišete 
nam lahko na mladin-
ski.svet.litija@gmail.
com ali pa direktno 
kontaktirajte našo 
predsednico Mojco 
Mikac na telefonsko 
številko 041 427 271.

Vodstvo MSOLI.

poletje v mladinskem 
druŠtvu jevniCa

z dnevom športa se je v naši krajevni skup- 
nosti jevnica slavnostno otvoril tudi naš 
odbojkarski kotiček. naši fantje iz šport- 

ne sekcije so po-
skrbeli za odlično 
urejenost igrišča. 
tako lahko sedaj 
vsi željni odboj-
karske žoge in 
prijetnega druže-
nja, preživite svoj 
prosti čas na miv-
ki. 

več informacij na telefonski številki: 040 427 743. lahko 
pa se tudi oglasite v športnem društvu jevnica, kjer vam 
bodo posredovali vse potrebne informacije. pa prijetno 
»mivkanje«!
V mesecu juliju je Mladinsko društvo Jevnica s ponosom izda-
lo in ponovno obudilo časopis Glas mladine. Časopis pod vod-
stvom urednice Saše Šega zajema novičke iz krajevne skupno-
sti Jevnica, predvsem pa dogajanja in projektne organizacije s 
področja mladih v krajevni skupnosti Jevnica. Časopis vas po-
pelje v aktivne, ustvarjalne, zabavne kotičke in novIčke iz sveta 
ekologije, kina in športa. V časopisu najdete vse informacije o 
delavnicah in povabilih na naše projekte. Člani smo se potrudi-
li zajeti čimveč koristnih ter zanimivih informacij ter vam tako 
poročati o vseh naših idejah, zamislih in aktivnostih. Sodelujoči 
pri ustvarjanju časopisa Glas mladine vam želimo prijetno in za-
nimivo branje.  Saša Šega, MDJ
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kjer je volja, tam je tudi pot…
Zakorakali smo v poletje, še pred počitnicami pa smo na IC Geoss tudi 
letos pripravili slavnostno podelitev maturitetnih spričeval in diplom. 
Dogodek  je potekal v Gostilni Kovač, kjer smo v prijetnem vzdušji ter 
kulturnem programu glasbene skupine Noreia pozdravili letošnje matu-
rante in diplomante. V spomladanskem roku je poklicno maturo uspe-
šno opravilo 25 udeležencev iz srednješolskih programov ekonomski 
tehnik, strojni tehnik, predšolska vzgoja ter logistični tehnik. 

letošnji slavljenci – maturanti, ki so si z opravljeno poklicno ma-
turo povečali samozavest in zaposlitvene mož nosti.

Trg na Stavbah 8a
01/8980570
info@icgeoss.si
www.icgeoss.si

NA ZALOGI TUDI: nekaj testnih vozil.

OpeL INsIGNIA spOrTsTOUrer 2.0 CDTI COsmO
Letnik: 2011, veljavnost nalepke: 07/2015, prev. 142312 km, bela barva, diesel motor, 
1956 ccm, 96 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLImA

Volkswagen Golf Basis 1.4
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 01/ 2015, 
prev. 154536 km, srebrna barva (kovin
ska), bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)

1.580,00 EUR
Opel Astra 1.4 16V Club
Letnik: 1998, veljavnost nalepke: 07/2014, 
prev. 223563 km, zelena barva (kovinska), 
bencinski motor, 1389 ccm, 66 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLImA

1.330,00 EUR

Volkswagen polo 1.2 
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 02/2015, 
prev. 133100 km, bencinski motor, 1199 
ccm, 40 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLImA

2.250,00 EUR
Škoda Fabia Ambiente 1.9 sDI KLImA
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 09/2014, prev. 
119358 km, srebrna barva (kovinska), diesel 
motor, 1896 ccm, 47 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

4.690,00 EUR

Najboljša maturant-
ka IC Geoss je Nika 
Ribarič (program 
Predšolska vzgoja). 
Do naziva »zlata 
maturantka« ji 
je zmanjkala le ena 
točka. 

Nika, iskrene čestit-
ke in uspešno nada-
ljevanje študija! 

GoinG up tHe CountrY 
je naslov skladbe v izvedbi Canned Heat (1968), ki je postala hi-
mna otrok cvetja – Hippyjev. Njihovo geslo, znak, pisana oblačila in 
predstavnika Johna Lennona (1971  Imagine) vsi poznamo (sl.1).
Človek si ne bi mislil. Obstoja MLADINA, ki občuduje vrednote ti-
stega časa! Prišli so k meni na grunt in zgodil se je tri dnevni festi-
val in spanje v šotorih, prepevanje ob ognju in kitari, v naravi, daleč 
stran od ponorelega sveta, polni LJUBEZNI – prišli so na deželo = 
Going up the country. Prepevali smo pesmi moje mladosti (sloven-
ske, hrvaške, angleške) izpred 45 let, ko sem bil še hippy(sl.2). Bilo 
je, kot da bi se mi zares vrnila mladost. Srečen sem! Ob večerih so 
pa igrali povabljeni ansambli. 
Kdo so ti mladeniči? To je Šodr teater iz Šentvida in njihovi prija-
telji. Na facebooku sem se že prijavil, da tudi jaz postanem njihov 
prijatelj. 
Ko je bilo vsega konec, so pospravili za sabo, kot da tukaj ni nikoli 
uživalo v neokrnjeni naravi 150 lepih, srčnih in mladih ljudi. Travnik 
je zdaj nekam prazen. Na njem se pasejo koze in moj konjiček.
Rad Nas imam in kaj naj Vam dam, da boste še prišli? 

Zvonček Norček

vinčiFest 2014
Enodnevni festival glasbe ali ‘’najnorejši žur v najnorejšem hlevu’’ 
kot je dogodek podnaslovil organizator prireditve Samo Dernovšek, 
v sodelovanju z Muzejem Premoderne umetnosti v Hotiču.
vinčifest je pravzaprav prvi večji glasbeni dogodek po letu 1996, 
ko se je na tem istem prizorišču odvijal še vedno nepozabni zga-
ga rock festival. Tokratni enodnevni festival je vseboval pravza-
prav vse elemente dobro in premišljeno organizirane prireditve , 
ki je poleg celodnevne glasbene animacije obiskovalcem v kampu 
ponujala tudi obilico drugih kreativnih in rekreacijskih aktivnosti, 
vključno s poležavanjem na urejeni plaži in kopanjem v reki Savi. Že 
popoldanska ‘’open jam session’’ postrežba nastopajočih bendov, 
ki se je do koncertne špice vse bolj stopnjevala, je napovedovala 
več kot očitno pester in raznolik glasbeni večer.
 Kot prvi gostujoči bend so oder zasedli koala voice z zvoki inide 
rocka v štiri članski zasedbi, ki prihaja iz Zagorja. Kot drugi gostu-
joči bend večera se publiki predstavijo kung Fu vegan iz Novega 
Mesta v hipheavy funcky duba stilu. Sledi jim domača zasedba 
High 5 z izvirno improvizacijo vseh mogočih žanrov, glasbene sve-
žine in neskončnostjo ritma. Na odru se po enoletnem premoru 
ponovno pojavi tudi domača skupina tvor v skupku melodičnega 
igranja, žaganja, dretja in blast beatov. Kot zadnji se na odru po-
javijo prav tako lokalni pink punker v streat punk uporniškem in 
revolucionarnem duhu ‘’Sazas puši kurac’’. Pravzaprav si vrhunci 
prijetnih presenečenj v vsej raznolikosti ves čas enakomerno sle-
dijo in z energičnostjo hranijo docela razgreto publiko. Nekatera 
bolj, druga manj znana imena nastopajočih bendov so vsekakor 
med udeležence letošnjega vinčifesta vnesla mnogo prepotrebne 
glasbene ideologije, različnih stilov in kvalitet. In tako je vinčifest 
zaradi vnosa mladih in scensko svežih ambicioznih bendov, kvali-
tetne organizacije in izvedbe dogodka ter visoki udeležbi publike 
skoraj čez noč postal najbolj odmeven dogodek med vsemi drugimi 
lokalnimi prireditvami, ki so se v času festivala odvijale v Litiji in 
njeni okolici. Po besedah organizatorja bodo prvemu vinčifestu 
sledili tudi drugi, tretji... festivali glasbe in svobode. Pravzaprav ga 
že vsi skupaj komaj čakamo. Karmen Verdonik

Litija pa je bogatejša tudi za naše diplomante višješolskih strokovnih programov. Tako smo pridobili 
5 novih ekonomistov, 10 organizatorjev socialne mreže in 5 inženirjev strojništva. S tem se je števi-

letošnje slavljence je na-
govoril in jim podelil ma-
turantska spričevala in di-
plome župan občine liti ja, 
Franci rokavec

diplomanti, skupaj s predavatelji in direktorico ivano Šinkovec.  
posebej so bili presenečeni nad diplomskimi kapami, ki jih bodo 
spominjala na zaključek študija. zahteval je veliko  mero odreka-
nja in vztrajnosti, ob vseh ostalih obveznostih, ki jih imamo odra-
sli. a kjer je volja, tam je tudi pot…

lo naših diplomantov pove-
čalo na skupaj 84. Njihova 
diplomska dela so bila zelo 
zanimiva, z doprinosom za 
lokalno okolje oziroma pod-
jetja, kjer so diplomanti za-
posleni.

it rešitve in računalniške storitve

040-659-165, info@info-sec.si

Info-Sec.si
•  Servis, nadgradnja in  

vzdrževanje

•  Diagnostika in virusna  
zaščita

• Nastavitve omrežij

•  Strokovno svetovanje IT 
storitev

• Video nadzor
• Pogodbeno vzdrževanje
• Izdelava spletnih strani

12.300 ,00 EUR
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NAPOVEDUJEMO: Na kratko o festiva-
lu slovo poletju (podrobnosti v na-
slednji številki)
Festival slovo poletju 2014 
27.8.-29.8.2014, ploŠčad pred 
Športno dvorano v litiji
SREDA, 27.8.  ZASAVSKI VEČER: Skupi-
na Orlek in Pihalni orkester Litija

ČETRTEK, 28.8. ZAČUTI ENERGIJO GLASBE: Nuška Drašček in Zbor 
Sv. Nikolaja Litija
PETEK, 29.8.  DALMATINSKI VEČER: Klapa Šufit iz Splita ter Žen-
ska in moška vokalna skupina Lipa Litija 
Vsak večer ob 20. uri, ploščad pred Športno dvorano v Litiji ( v 
primeru slabega vremena v Športni dvorani)

GledaliŠki aBonma v novi sezoni
V gledališkem abonmaju v sezoni 2014/2015 si bomo ogledali:
Mestno gledališče Ljubljansko  SEDEM LET SKOMIN; Špas teater  
ČISTA NORIŠNICA; Sititeater  MULC TE GLEDA; Cafe Teater  ALDO 
IN MICIKA; Mestno gledališče Ljubljansko  VSE O ŽENSKAH 
Vsi lanski abonenti boste obveščeni po pošti. Če bi želeli postati 
naš abonent, nam lahko pišete na kulturnicenter@zkmslitija.si in 
uvrstili vas bomo v čakalno vrsto. 

poletna muzejska noč
Mestni muzej Litija je že tretjič so-
deloval v vseslovenski akciji Poletna 
muzejska noč, ko številni sloven-
ski muzeji in galerije odprejo svoja 
vrata in ponudijo različne dogod-

KuLTuRNI CENTER LITIJAknjižnica litija
sredine počitniŠke delavniCe

počitniška julij in avgust v knjižnico li-
tija prinašata pravljične, ustvarjalne in 
igralne urice. sreda je velikokrat najbolj 
dolgočasen dan v delovnem tednu. v 
knjižnici litija pa ni tako! srede so polne 
igrivosti! 

Otroci se od 9. do 11. ure družijo z mladinsko knjižničarko, ki po-
skrbi za to, da se počitniška razposajenost seveda vrti okoli knjig, 

saj otroci ne glede 
na starost vedno 
radi poslušajo pra-
vljice. Včasih po-
zabimo na prijetne 
igre, ki so zabava-
le še naše starše: 
seveda, za gnilo 
jajce je potrebna 
družba – in ta se 
v knjižnici vedno 
najde. Druženja pa 

so seveda tudi poučna in zanimiva, a seveda na igriv način, saj so 
počitnice! 
Sredine počitniške delavnice bodo tudi lepa priložnost za igranje 
družabnih iger, otroška 
domišljija bo poletela tudi 
ob ustvarjanju v različnih 
tehnikah. Namenjena so 
otrokom od 4. do 12. leta 
starosti, prijave niso po-
trebne in so seveda brez-
plačne. 
Dve urici v knjižnici res hi-
tro mineta in kot bi mignil 
se teden prevesi v drugo 
polovico. Počitnice res ne bi smele biti dolgočasne, zato vas vabi-
mo, da si jih popestrite z obiskom knjižnice.

poletavCi – poletni BralCi
Projekt Poletavci tudi letošnje poletje povezuje knjižnice in mlade 
bralce. Zgibanke dobite v knjižnici, več informacij pa tudi na spletni 
strani: www.knijznicalitija.si. 
Vsaj pol ure branja na dan, prežene dolgčas stran, pravimo knjižni-
čarji in tako vabimo mlade, da si pridobijo koristno navado (razva-
do!). Sklepna prireditev bo jeseni, poletavci prejmejo majice in so 
izžrebani za druge lepe nagrade – glavna je SKIRO. 

KULTUrNI KOLEDAr
datum ura doGodek lokaCija

ČETRTEK 24.7. 17.00 Fotografska delavnica NIKON – 2 dnevna delavnica MC Litija

PONEDELJEK 28.7. 17.00 Izdelava orodij za trim stezo Svibno – 5 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

PETEK 1.8. 19.00 Mesto – Sara Jakopič, otvoritev razstave MC Litija

PONEDELJEK 4.8. 17.00 Izvedba delavnice – 3 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

PONEDELJEK 11.8. 18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija
PONEDELJEK 18.8. 18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija
PONEDELJEK 25.8. 17.00 Bobnarska delavnica – 3 dnevna delavnica MC Litija

PETEK 29.8. 19.00 Best litijski selfie – otvoritev razstave MC Litija

SREDA 27.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU  ZASAVSKI VEČER:  
Orleki in Pihalni orkester Litija

Ploščad pred Športno  
dvorano v Litiji

ČETRTEK 28.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU  ZAČUTI ENERGIJO GLASBE: Nuška Drašček in 
zbor Sv. Nikolaja Litija

Ploščad pred Športno  
dvorano v Litiji

PETEK 29.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU  DALMATINSKI VEČER: Klapa Šufit ter Moška in 
ženska vokalna skupina Lipa Litija

Ploščad pred Športno  
dvorano v Litiji

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

Spoštovane občanke in občani Občine Litija,

naprave so namreč pogojeni s pridobitvijo soglasij upravljavcev 
in pomenijo bistveno višje stroške. 

Pred izvedbo priključka bo z vsakim lastnikom objekta, ki se bo 
zanj odločil, sklenjena pogodba, v kateri bodo definirane vse  
podrobnosti. Za odjemalce, ki bodo pričeli z uporabo zemeljske-
ga plina takoj ko bo distribucija mogoča, so predvidene še do-
datne ugodnosti. S strani Občine Litija je potrjena enotna cena 
hišnega priključka, ki jo bodo naročniki priključka poravnali ob 
priklopu na plinovodno omrežje in znaša 390 € (brez DDV), brez  
gradbenih del po lastnikovi parceli. 

Zemeljski plin je energent, ki pri optimalno nastavljenem obrato-
vanju doseže visoke izkoristke pri ogrevanju in hlajenju prostorov, 
kuhanju in pripravi tople sanitarne vode. Je okolju najbolj prijazen 
in najcenejši energent fosilnega izvora. Strokovnjaki ocenjujejo, da 
se bo, zaradi široke uporabnosti in ekološke primernosti, pomen 
zemeljskega plina v prihodnosti bistveno povečal. 

Več o zemeljskem plinu si lahko preberete na: 
www.istrabenzplini.si in www.zemeljski-plin.si.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam v istrabenz plinih z veseljem 
na voljo.

Pokličete nas lahko brezplačno: 080 1228 ali nam pišete na:  
info@istrabenzplini.si. 

PLINOVODNO OMrEŽJE  
V IZGrADNJI

Obveščamo vas, da trenutno zaključujemo izgradnjo prvega dela 
plinovoda v Občini Litija. zaključili smo že z izgradnjo povezo-
valnega plinovoda od kresnic do litije, ki ga nameravamo 
izgraditi še po glavni cesti skozi Kresnice ter do vseh večjih  
uporabnikov v Litiji. Hkrati bomo izgradili plinovod tudi v ulicah 
ob glavni trasi, kjer je zadostno zanimanje lastnikov za priklju-
čitev. Predvidevamo, da bo v prvi etapi plinovod izgrajen po  
levstikovi in maistrovi ulici, delih Bevkove, Grumove in  
topilniške ulice, ulici mire pregljeve, Cankarjevi, kidričevi, 
savski in sitarjevški cesti, delih Grbinske in ljubljanske  
ceste, trgu na stavbah,  delu Ceste komandanta staneta in 
delu partizanske poti. 

Izgradnja nove regulacijske postaje v Kresnicah, na katero bo 
plinovod priključen pa hkrati pomeni tudi pričetek distribucije 
zemeljskega plina v začetku letošnje ogrevalne sezone.  

ob tej priliki se vam za vse morebitne nevšečnosti, ki ste 
jih deležni ob sami izgradnji plinovoda, iskreno opravičuje- 
mo.

Dejanski obseg izgradnje plinovoda bo predvsem odvisen od in-
teresa občanov za priključitev. Smotrno in stroškovno učinkovito 
je namreč, da se sočasno z izgradnjo uličnega plinovoda izgradi 
čim več hišnih priključkov. Kasnejši posegi v javne površine in 

ke, namenjene izobraževanju, razvedrilu in medsebojnemu druže 
nju.
Letošnja rdeča nit litijske muzejske noči je bilo popotovanje. Obi-
skovalci so se seznanili z zgodovino Južne železnice, si ogledali idej-
ni osnutek nove kulturnozgodovinske poti po Litiji, spoznali našega 
rojaka, ki je v času zlate mrzlice obogatel na Aljaski ter si ogledali 
dokumentarni film o slovenski popotnici, pisateljici in poliglotki 
Almi Karlin. Na potovanju je treba poskrbeti tudi za želodec, zato 
so bile na voljo tudi različne vrste potic, ki so jih napekle pridne 
roke članic Društva podeželskih žena s Polšnika.
Za litijske razmere precej številen obisk dokazuje, da se v naši obči-
ni, pa tudi izven nje, krepi čut za ohranjanje naše kulturne dedišči-
ne in zanimanje zanjo. Vztrajen trud in načrtno delo počasi rojevata 
sadove in tega smo najbolj veseli, saj se s tem krepi naša lokalna 
identiteta. Litija je ponovno našla vsebino, s katero se lahko učin-
kovito promovira in prezentira v slovenskem prostoru.

poletni oBisk muzeja
v poletnem času mestni muzej litija ne bo redno odprt, zato 
prosimo vse obiskovalce za predhodno telefonsko najavo 
(031/689-160).
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Šolsko leto z eileen rYll - prostovoljko  
iz nemčije

Na začetku šolskega leta 2013/ 2014 smo oktobra okviru EVS na 
našo šolo sprejeli dvajsetletno gimnazijsko maturantko Eileen Ryll 
iz Itzehoea, mesteca iz okolice Hamburga v Nemčiji.
Eileen je že peta EVS prostovoljka po vrsti, ki smo jo gostili na OŠ 
Gradec v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje. Od oktobra 
2013 do konca šolskega leta 2013/14 je v Sloveniji opravljala pro-
stovoljno delo v sklopu projekta EVS (Evropska prostovoljna služ-
ba). Program EVS bo v naslednjem šolskem letu zamenjal program 
Erasmus+, ki je novi program Evropske unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mlade in šport.
Eileen se je počasi vključevala v šolski vsakdan. Prisostvovala in 
pomagala je pri pouku različnim učiteljem v različnih razredih na 
matični šoli in na podružnicah. Največ ur je bila vključena pri pou-
ku nemščine v 1. in 2. triadi ter pri izbirnem predmetu nemščina. 
Tukaj se je seveda najbolj znašla in veliko pripomogla k boljšemu 
in intenzivnejšemu tujejezičnemu pouku. Velikokrat je Eileen ob 
sodelovanju z učitelji sama prevzela vlogo učitelja pri poučevanju 
tujega jezika. Tako se je predvsem pri izbirnem predmetu in inte-
resni dejavnosti nemščina imela priložnost preizkusiti tudi v vlogi 
učiteljice. Eileen je med šolskim letom postopoma postala nepo-
grešljiva pri pouku in vseh drugih aktivnostih in dejavnostih, ki so 
potekale na šoli. Sodelovala je pri številnih delavnicah in prireditvah 
ter spremljala učence na kulturnih, naravoslovnih, športnih in dru-
gih dnevih. Z učenci sedmih razredov pa je celo preživela en teden 
v šoli v naravi v Tolminu. 
V šolskem letu 2014 /2015 bo naša šola gostila EVS prostovoljko 
Jenny Kutter iz Graza v Avstriji, pričakujemo pa tudi prostovoljko 
iz Irske. 

Barbara TOŠ, koordinatorka EVS nemški prostovoljki na šoli

Humanitarna akCija na oŠ GradeC in njeniH 
podružniCaH

Meseca maja, natančneje od 21.  23. 5. 2014, je OŠ Gradec s 
podružnicami Jevnica, Kresnice, Hotič ter Vače organizirala huma-
nitarno akcijo za pomoč priza-
detim na poplavljenih obmo-
čjih Hrvaške, Bosne in Srbije.
Zelo smo bili veseli odziva, saj 
ste sodelujoči (učenci, starši 
in učitelji) z zajetnimi dona-
cijami pokazali, da je v slogi 
moč, ter da verjamete v soli-
darnost in humanitarna deja-
nja tudi preko naših meja. Naredili smo dobro delo  osrečili smo in 
dali upanje stotinam ljudi.
Srčna hvala vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri izvedbi 
humanitarne akcije na OŠ Gradec ter njenih podružnicah.

Ana TERZIć, razredna učiteljica

Osnovna šola Litija
plesni dosežki na oŠ litija

Na Osnovni šoli Litija je v letošnjem letu potekala in-
teresna skupina PLES. Vključenih je bilo 41 učencev 
in učenk od 1. do 5. razreda in Podružnice s prilagoje-
nim programom, ki so bili razdeljeni v tri skupine.
Predstavili smo se na šolskih prireditvah, s skupino 

Face (učenci iz Podružnice s prilagojenim programom) smo se 
udeležili festivala IGRAJ SE Z MANO v Ljubljani. Vsi skupaj smo 
organizirali PLESNI VEČER na OŠ Litija, kamor smo povabili tudi 
plesne goste iz Plesnega športnega društva NLP in Glasbene šole 
LitijaŠmartno. Udeležili smo se območne revije PLESNI BAZAR, ki 
ga vsako leto organizira JSKD. Z dvema točkama smo se uvrstili in 
predstavili tudi na regionalni reviji, ki je potekala v Ljubljani. S sku-
pino Face smo se z točko ŽIVE SLIKE uvrstili na državno revijo PIKA 
MIGA, ki bo potekala oktobra 2014 v Velenju. Njihova mentorica je 
Tjaša Dražumerič.

vokalna skupina učenCev oŠ litija
Na OŠ Litija že nekaj let deluje vokalna skupina učencev pod vod-
stvom Sandre Rihter in Viljema Gučka. Letos je v njej skupaj s svo-
jima mentorjema prepevalo 8 učenk in 1 učenec. Dobivali so se 
enkrat tedensko, pred nastopi pa tudi večkrat. Predstavili so se na 
večih šolskih prireditvah ter na občinski reviji mladinskih pevskih 
zborov. Skupaj z mentorjema so izbirali pevski program in zato ob 
petju še toliko bolj uživali. Veseli so, da sta se jim pri prepevanju 
pridružili tudi učenki iz sosednjih šol, OŠ Gradec in Gimnazije Litija, 
kar je še popestrilo njihovo prepevanje. Vsako leto skupino zapusti 
kakšen pevec, letos so to devetošolci Lara Jamšek, Pia Kos, Tadej 
Cerar in Tinkara Mrzelj. Sopevci jim želijo vse lepo in jih vabijo, naj 
se še kaj oglasijo. Veseli jih bodo! 
 Zbrala in uredila Petra PAVLICA

Podružnica s prilagojenim programom

velik uspeH naŠiH tekmovalCev na 
državniH iGraH speCialne  

olimpijade v mariBoru
V petek 13.6. 2014 se je ekipa Osnovne šole Litija in 
Sožitje Litija in Šmartno pri Litiji izpred šole odpra-

vila v Maribor, kjer so potekale državne igre specialne olimpijade. V 
Mariboru so se zelo potrudili in pripravili spektakularno otvoritveno 
prireditev, ki je bila v dvorani Tabor. Drugi dan so bile kvalifikacije 
na katerih so formirali skupine za finalne boje. Po kvalifikacijah so 
si tekmovalci privoščili malo oddiha, si ogledali mesto Maribor, ter 
si privoščili kavico in sladoled v starem mestnem jedru. V nedeljo 
so se odvili zaključni boji na vseh tekmovališčih. Tekmovalci so tek-
movali v plavanju: Marija Pirc je osvojila 2. mesto na 25 m prosto, 
Jernej Felkl je osvojil 3. mesto na 25 m prosto; v atletiki: Kevin Jan 

Cvetko je osvojil 4. mesto v teku na 100 m, Lana Kuč je osvojila  
4. mesto v teku na 100m in v namiznem tenisu kjer je Marjan Po-
tisek osvojil 2. mesto v igri posamezno, Sašo Smrekar je osvojil  
1. mesto v igri posamezno, Mateja Planinšek je osvojila 1. mesto v 
igri ženske posamezno, Mateja in Sašo sta osvojila 5. mesto v igri 
mešanih parov. Tekmovalce so vodili Saša Šeško trener plavanja, 
Vida Politakis trener atletike in Igor Mihailovć trener namiznega te-
nisa. Iskrene čestitke tekmovalcem za srčen boj in odličen športni 
rezultat.  Igor MIHAILOVIČ

zaBavno v vodi 
Učenke in učenci OŠ Litija Podružnice s prilagojenim programom 
so se v sredo, 11. 6. 2014 odpravili na plavalni športni dan v Termal-
no kopališče Laško. Skupaj z učitelji in spremljevalci so preživeli 
prijetno dopoldne ob plavanju, spuščanju po toboganu, igrah v vodi 
in uživanju na soncu. Ure v vodi so vsem prehitro minile in vsi že 
komaj pričakujejo nekaj podobnega naslednje leto, seveda pa se še 
posebej veselijo počitnic, ki so tik pred vrati.  Vili Guček 

orFFova skupina poseBneGa proGrama vzGoje 
in izoBraževanja na podružniCi  

s prilaGojenim proGramom oŠ litija 
V letošnjem letu sta učiteljici Sandra Rihter in Polona Baš Jere sku-
paj z učenci PPVI 3 ustanovili Orffovo skupino. Skozi celo šolsko 
leto so se pripravljali na nastope in vedno znova navdušili občin-
stvo. K sodelovanju so povabili tudi učitelje Alenko Vidgaj, Matjaža 
Bizilja in Vilija Gučka, ki so z igranjem na harmoniko, klarinet in ki-
taro še obogatili njihovo igranje na Orffove instrumente. Predstavili 
so se na 7. srečanju Orffovih skupin v Črni na Koroškem ter na ro-
diteljskem sestanku v decembru. Na Občinski pevski reviji v Litiji in 
na republiški reviji Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo v Murski Soboti 
so združili moči še s pevskim zborčkom OŠPP, ki ga vodita Alenka 
Vidgaj in Vili Guček. Za svoje nastope na revijah so bili pohvaljeni, 
predvsem je bila pohvaljena čistost izvedbe, pester program in do-
živetost igranja in prepevanja.
Druženje so zaključili s skupnim ogledom filma v Koloseju, veselijo 
pa se že nastopa ob otvoritvi nove šole v mesecu septembru.

Sandra RIHTER

valeta
devetošolci so se v petek, 13. 6. 2014, poslovi-
li od osnovne šole. slovesnost se je začela ob 
18.00 v dvorani osnovne šole v Gabrovki. 
Devetošolci so se v svojem zaključnem programu 
predstavili kot pevci, tudi igralci, medijski ustvarjal-
ci. V uvodu so v obliki televizijskih poročil predstavili 

nekaj posebnih novic, nato so se predstavili, se spomnili pomemb-
nejših dogodkov minulih let, nagovorili so osmošolce, jim predali 
ključ, se zahvalili 
učiteljem oz. delav-
cem šole in svojim 
staršem. Po kultur-
nem programu je 
sledila razdelitev 
spričeval, priznanj, 
pohval in knjižnih 
nagrad, potem pa 
še pogostitev, ki 
so jo pripravili starši, ter zabavni del, brez katerega na valeti se-
veda ne gre.
Zadnji razred devetletke je uspešno zaključilo vseh 17 učencev. 
Različna priznanja in pohvale je prejelo 13 učencev, Urška Jelše-

var pa poleg priznanj še 
knjižno nagrado. Učenka 
je bila vpisana tudi v Zla-
to knjigo Občine Litija in 
Knjigo najboljših dosežkov 
Občine Litija. 
Poslovili so se devetošolci, 
ki so bili uspešni tudi na 
športnem področju, zlasti 
v košarki in atletiki, tekmo-
vali so tudi v prvi pomoči in 

kot mladi gasilci v gasilski orientaciji. 
Družilo jih je tudi veselje do nastopanja in petja, prijateljske vezi. 
Vse našteto je bilo čutiti tudi na slovesni prireditvi, ki je povabljene 
nasmejala in marsikoga tudi ganila do solz.

Anica RESNIK, razredničarka

po pestri sezoni nastopov zaslužen piknik
Pevci mladinskega in otroških pevskih zborov OŠ Gabrovka in POŠ 
Dole so imeli zelo pestro in razgibano šolsko leto, polno nastopov. 
Vsi zbori so nastopali kar desetkrat. V letošnjem letu smo prvič or-
ganizirali letni koncert vseh zborov tako v 
Gabrovki kot tudi na Dolah. Pevci so na na-
stopih odlično predstavili svoje delo. Ker pa 
se za dobro delo in večletno petje pri pev-
skem zboru spodobi, da so najbolj pridni 
tudi nagrajeni, smo letos organizirali piknik 
mladinskega pevskega zbora, ki je zaradi 
slabega vremena potekal kar v šoli. Pevci 
so na zadnji dan šole, ko so že vsi ostali 
odšli domov, zaplesali ob zabavni glasbi, 
se pomerili s sopevci in učitelji v namiznem tenisu, badmintonu in 
tenisu, skupaj igrali košarko ter seveda pomagali pri peki mesa ter 
ostali pripravi, ki sodi na piknik. Vsi, tako pevci kot tudi učitelji, smo 
se razgibali, nasmejali, najedli ter se imeli fantastično.
Upamo na uspešne pevske sezone tudi v prihodnje … ☺

Anita MEDVEŠEK, zborovodkinja

Osnovna šola Gabrovka-Dole

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

oBisk dunajskeGa  
mednarodneGa Centra ozn
V torek, 10. junija 2014, smo se dijaki Gimnazi-
je Litija udeležili enodnevne strokovne ekskur-
zije na Dunaju. Najbolj nas je zanimal obisk 
Dunajskega mednarodnega centra (Vienna In-

ternational Center), v katerem se nahaja tudi Organizacija združe-
nih narodov, ki je četrti generalni sedež OZN, takoj za New Yorkom, 
Ženevo in Nairobijem. Na sedežu OZN sta bila za nas organizirana 
ogled prostorov in predavanje o možnostih zaposlovanja mladih v 
tej organizaciji. Po končanem predavanju smo mnogi izkoristili pro-
sti čas za obisk kavarne na 252 metrov visokem Donauturmu v Do-
navskem parku, kjer smo se lahko tudi sprehajali ali pa se popeljali 
s turističnim vlakcem. Naš zadnji postanek je bil ogled moderni-
stičnih mojstrovin arhitekta Hundertwasserja – nenavadnih zgradb, 
zgrajenih iz različnih materialov, brez ravnih linij. Gimnazija Litija
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Vrtec litija
loGoped v vrtCu

Govor in jezik sta sredstvo, s katerim se sporazu-
mevamo, izražamo misli, čustva, ter preko tega 
vplivamo in se povezujemo z drugimi ljudmi. Ko pri 
predšolskem otroku odkrijemo, da ima pri tem te-
žave, je zgodnja pomoč logopeda ključna.

V zadnjih letih tako starši kot strokovni delavci namreč opažamo, 
da število otrok  z govornojezikovnimi motnjami narašča. Vzroki za 
nastanek motenj so zelo različni in so pogosto med seboj preplete-
ni. Zaradi intenzivnosti govornojezikovnega razvoja v predšolskem 
obdobju, je izredno pomembno, da otroke s tovrstnimi motnjami 
čim prej odkrijemo in jim nudimo vključitev v ustrezno obravna-
vo. Pri tem pa je vloga logopeda, kot strokovnjaka, ki se ukvarja 
s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govornojezikovnih 
motenj, zelo pomembna. Logopedi delujemo v različnih zdravstve-
nih in vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Delo logopedinje v Vrt-
cu Litija obsega izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke z 
govornojezikovnimi motnjami, nudenje logopedske pomoči vsem 
otrokom v okviru izvajanja preventivnih pregledov in obravnav ter 
delo z otroki v razvojnem oddelku. V letošnjem šolskem letu je bilo 
pregledanih 230 otrok, pri približno polovici se je pokazala potreba 
po vključitvi v logopedsko obravnavo. Otroci obravnave obiskujejo 
skupaj s starši saj je za učinkovito terapijo vseh govornih motenj 
ključno sodelovanje logopeda s starši ter dosledno izvajanje vaj 
doma. Staršem želimo njihovo pomembno vlogo približati tudi v 
obliki delavnic, zato smo v letošnjem letu organizirali delavnico z 
naslovom »Motorika govoril«. Tudi v naslednjem šolskem letu bo 
otrokom na voljo logopedska pomoč v želji, da otroci do vstopa v 
šolo čim več težav odpravijo ter okrepijo svoje govornojezikovne 
zmožnosti.  Polutnik TJAŠA, prof. spec. in reh. ped.  logoped

poletni pozdrav
V imenu kolektiva Vrtca Litija vsem staršem in otrokom želimo 
lepo, mirno in doživetij polno poletje. Otrokom, ki jeseni odhajajo 
v šolo, želimo veliko uspeha in poguma za vse izzive, ki jih čakajo. 
Staršem se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo in želimo vse do-
bro v nadaljnjem odraščanju otrok.
Za vse otroke in starše, ki ostanejo z nami tudi v naslednjem letu 
in za vse tiste, ki se nam bodo pridružili na novo (skoraj 150) pa že 
kujemo načrte za zanimive nove vrtčevske izkušnje. Veselimo se jih 
skupaj!  Liljana PLASKAN, ravnateljica

mladi pGd kresniCe v  
spomladanskem delu odlični
Kljub temu, da je minilo šele prvega pol leta le-
tošnjega leta, so za nami že številna mladinska 
tekmovanja. Tako smo mentorji mladine in naši 

mladi gasilci v gasilskem domu preživeli veliko ur v urjenju različnih 
veščin. Še posebej, v mesecu maju, ko smo se tam srečevali tudi 
večkrat dnevno.
V mesecu marcu in aprilu 2014, smo na Osnovni šoli Kresnice ter 
v gasilskem domu Kresnice, v okviru gasilskega krožka, izvedli pre-
davanja na temo ‘Preprečujmo požare’. Učenci so osvojili naslednje 
plakete in značke: 8 gasilčkovih priznanj III. stopnje, 15 gasilčkovih 
priznanj II. stopnje, 9 gasilčkovih priznanj I. stopnje, 5 bronastih 
gasilskih značk, 12 srebrnih gasilskih značk ter 3 zlate gasilske 

značke. 
29. marca smo se 
odpravili v Osnov-
no šolo Šmartno 
v Tuhinju, kjer 
smo se s štirimi 
s po tremi člani 
udeležili 16. re-
gijskega srečanja 
društev mladi ga-
silec. V kategoriji 

mlajših pionirjev so naši fantje osvojili 1., 2. in 8. mesto, dekleta pa 
so osvojila 7 mesto. Prvi dve ekipi sta se uvrstili na državno sreča-
nje, katero bo jeseni. 
26. aprila smo se s tremi ekipami s po tremi člani udeležili občinske 
orientacije na Bregu. V kategoriji pionirjev so naši fantje osvojili 2. 
in 3. mesto in se s tem uvrstili na regijsko orientacijo, v kategoriji 
pionirk pa so naša dekleta osvojila 9. mesto.
17. maja smo se z ekipo pionirjev (9 tekmovalcev) podali v Ormož, 
kjer je potekalo mladinsko Državno gasilsko tekmovanje za memo-
rial Matevža Haceta. Osvojili smo 37. mesto ter si s tem pridobili 
srebrno priznanje. Po zaključenem tekmovanju smo naše fante od-
peljali v Bumbar park v Mariboru, kjer so sprostili odvečno energijo 
ter se okrepčali. Ob povratku nas je pot vodila še na dan odprtih 
vrat vojašnice Slovenska Bistrica, kjer smo si ogledali vojaško opre-
mo ter se tudi peljali z vojaškimi vozili.
24. maja smo se z dvema ekipama s po tremi člani udeležili re-
gijske orientacije v Loki 
pri Mengšu. V kategoriji 
pionirjev so naši fantje 
osvojili 4. in 8. mesto. 
31. maja smo se s tremi 
ekipami udeležili občin-
skega mladinskega tek-
movanja v gasilskošpor-
tnih disciplinah na Vačah. Ekipa pionirk je osvojila 3. mesto. Ekipa 
pionirjev, katera se je 17.5. udeležila državnega tekmovanja, je zo-
pet dokazala, da je nepremagljiva, saj je osvojila 1. mesto. Naša 
druga ekipa pionirjev, katera je imela najnižjo povprečno starost na 
tekmovanju, pa je osvojila 4. mesto. 
Tako je za nami resnično uspešna polovica leta. Naši najmlajši so 
namreč s tekmovanj prinesli že kar 6 pokalov. Ob tem bi se zahvalili 
vsem našim mentorjem mladine za njihovo resnično požrtvovalno in 
nesebično delo ter mnoge ure, preživete v gasilskem domu.
Zahvala pa gre seveda tudi mladim gasilcem in gasilkam, za ves 
njihov trud ter čas. Želimo jim prijetne počitnice in se vidimo zopet 
septembra.
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!  PGD KRESNICE

planeti naŠeGa osončja
Vedoželjnost naših otrok nas je vodila, da smo ob 
temi »Varno s soncem«, ki jo imamo vsako leto v po-
letnih mesecih, nadaljevali z raziskovanjem vesolja 
in našega osončja. Raziskovanje je potekalo preko 
iskrivih vprašanj in zanimanj naših otrok.

Otroci so naše osončje spoznavali preko didaktičnih pogovorov, 
igre in lastne ustvarjalnosti. Z globusom smo ponazorili vrtenje Ze-
mlje okoli svoje osi in spremljanje Lune. Kako pa je s soncem in 
letnimi časi? Tudi to smo si pogledali preko spleta in si ponazorili 
s pomočjo svetilke. Domišljijsko smo potovali na Sonce, Merkur, 
Venero, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Predstavo o poletih 
na Luno in dogajanju v vesolju so otroci dobili preko posnetkov iz-
strelitev raket, vesoljskih odprav astronavtov in fotografij v knjigah 

in preko računalnika. 
Skupaj smo izdelali plakat pla-
netov v našem osončju. Otroci 
so kaširali, barvali planete, jih 
razvrščali po velikosti in po 
vrstnem redu oddaljenosti od 
sonca. Spoznali smo značilno-
sti posameznih planetov. Vsi 
skupaj smo se veliko novega 
in zanimivega naučili.

Pogoji življenja na Zemlji so čisto drugačni, kot kjerkoli drugje v 
vesolju. Tu imamo zrak, vodo in pridelujemo hrano. Na nas deluje 
gravitacija, ki jo čutimo kot silo teže. V vesolju pa je sila teže dru-
gačna. Ponekod je ne čutimo, drugje je manjša, ponekod pa je tako 
velika, da bi se takoj spremenili v pašteto. Tudi hoja astronavtov v 
vesoljskih oblekah je drugačna kot naše sprehajanje po Zemlji. 
Ob prebiranju knjige Vida Pečjaka Drejček in trije marsovčki, sli-
kanic Zvezdice Zaspanke, Malica v vesolju in Luna gre na pot so 
še dodatno doživljali fantazijsko dogajanje v vesolju. Če je Sonce 
veliko kot krožnik, so planeti veliki kot različni plodovi (lešnik, oreh, 
čičerika, soja, ješprenj…) ali različno napihnjeni baloni ali različno 
velike krogle iz papirja.
Kakšno pa bi bilo življenje na Zemlji brez vročega sonca? Sonce je 
kot žareča krogla, ki nas boža svojimi toplimi in svetlimi rokami.
Še in še bi lahko naštevala o vesoljskem dogajanju, saj so tudi vpra-
šanja zvedavih otrok segala v neskončnost, tako kot je neskončno 
naše vesolje. Tudi za naše otroke je v njem še veliko skrivnosti, ki 
jih bodo morda odkrili, ko zrastejo. Kdo ve, morda pa se bodo že 
oni prevažali po naši galaksiji v pravih raketah?

Za male Pikapolonice Marinka L. in Simona R.

vrteC čeBeliCa

litija – pozaBljeno rudarsko mesto
Zgodba o Sitarjevcu je dolga. Nahajališča s svincem bogate rude 
širšega litijskega prostora je omenjal že J. V. Valvasor v znamenitem 
delu „Slava Vojvodine Kranjske“. Verjetno spomin nekaterih bralcev 
še seže v čas rudarjenja, morda imajo doma še shranjen kamen 
iz rudnika, rudarsko svetilko ali kak drug predmet, ki spominja na 
dejavnost, ki je v preteklosti dajala kruh tukajšnjim prebivalcem. 
Rudnik je že nekaj desetletij zaprt, ostali pa so rovi in kupi jalovine, 
ki pričajo o nekdanji cvetoči dejavnosti. Vsebnost rude je bila raz-
meroma visoka in nekaj časa je v Litiji delovala tudi toplinica. Njenih 
sledov se dobro spominjam, saj je bil prostor, ki smo ga imenovali 
„šmelc“, priljubljeno igrišče okoliških otrok. Seveda so bili tedaj dru-
gi časi, v katerih se o strupenosti svinca in drugih ekoloških vpraša-
njih ni prav dosti govorilo. Tudi pri nas doma, na Ljubljanski cesti, 
smo imeli cvetlične grede ograjene z velikimi kosi težke svetleče 
temno rjave in črne topilniške žlindre s „šmelca“. Danes sledov te 
dejavnosti zaradi pozidanosti skorajda ni več mogoče opaziti.
Na nedavnem sestanku so mi prijatelji in znanci, ki nam je mar za 
zapuščino nekdanjega litijskega rudnika Sitarejevec, predlagali, naj 
napišem krajši članek za LO, prvič zato, ker sem rojena Litijanka, 
drugič pa, kot se je pošalil znanec, ker je Sitarjevec, ki sem ga 
dolga leta gledala skozi okno svoje sobe, zagotovo vplival name. In 
res, ne da bi se tega prej zavedala, se je v treh desetletjih, pogleda 
nanj nabralo mnogo vtisov. Vodni rov na nasprotnem bregu Save 
mi je že kot otroku vlival neke vrste strah obenem pa spoštovanje 
do tistih, ki so ga izkopali in radovednost, ki me je kasneje verjetno 
pripeljala do študija geologije. Na fakulteti sem spoznala tudi svoje-
ga soproga in dolgoletnega sodelavca, ki so ga v naše kraje že med 
študijem prignale mineralne skrivnosti sitarjevškega podzemlja. 
Velik del raziskav, ki sem jih tekom svoje poklicne poti na Geološ-
kem zavodu Slovenije opravila s svojim soprogom, so potekale prav 
v okolici Litije, na področju od Polšnika, preko Mamolja do Janč, torej 
na prostoru, ki ga geologi uvrščamo v Posavske gube. Tam smo našli 
številna nahajališča rastlinskih fosilov iz obdobja karbona, stare več 
kot 300 milijonov let. Najbogatejša združba fosilov je opisana iz dveh 
nahajališč pri Zavrstniku. Kasneje smo te raziskave nadaljevali pri ge-
ološkem naravovarstvenem nadzoru ob izgradnji avtocestnega obro-
ča pri Bizoviku, potem pa še ob izgradnji vzpenjače na Ljubljanjskem 
gradu, kjer je danes točka slovenske geološke transverzale in stalna 
paleontološka razstava. Po najdenih kamninah in fosilih smo geologi 
ugotovili, da so te kamnine nastajale v zamočvirjeni delti v toplem in 
vlažnem tropskem podnebju v neposredni bližini ekvatorja. Izkopali 
smo fosile preslic, lisičjakov in praproti, praproti semenke ter prvo-
tne golosemenke. Podobne rastline so se v karbonu pojavljale na 
enotnem evroameriškem florističnem območju, ki je zavzemalo oze-
mlje današnje Severne Amerike in preko Evrope segalo še v Azijo. 
Širši litijski prostor s področjem Sitarjevca vključuje torej pomemb-
ne elemente naravne, kulturne in tehniške dediščine, zato bi njihova 
predstavitev zagotovo bistveno pripomogla k prepoznavnosti regije. 
Izgradnja načrtovanega informacijskega centra rudnika Sitarjevec 
ima velik potencial za dopolnitev turistične ponudbe, ob čemer je 
treba poudariti tudi izobraževalni pomen. Podoben primer dobre 
prakse, seveda v mnogo manjšem obsegu, je davno opuščen rudnik 
svinčevocinkove rude v Padežu pri Laškem, ki ga v turističnoizo-
braževalne namene uspešno tržita turistična kmetija in lokalna sku-
pnost, seveda s pomočjo evropskega denarja, ki ga ob dovolj do-
brem programu in podpori lokalne skupnosti ni bilo težko pridobiti.
Po drugi strani pa poznavanje okolice domačega kraja in njegove 
zgodovine vidim kot nujnost v ozaveščenosti posameznika v sodob-
ni družbi. Zato je prav, da današnja aktivna generacija poskrbi za 
predstavitev naravnih danosti Sitarjevca. V prvi vrsti gre za pred-
stavitve rudarjenja in topilnice ter v zvezi s tem smo lahko ponosni 
tudi na »litijski srebrnik«. Zagotovo je v takšnem centru mesto za 
prikaz geološke naravne dediščine, saj minerali in izkopani fosili 
predstavljajo enkratno in dragoceno naravno vrednoto tega podro-
čja in tudi v širšem smislu. 
Želela bi opozoriti tudi na to, da v okviru mednarodnega znanstve-
nega projekta z naslovom „IGCP 575: Pennsylvanian terrestrial ha-
bitats and biotas of southeastern Euramerica“ še vedno potekajo 
raziskovalne aktivnosti v Sloveniji, ki se nanašajo prav na kamnine 
Posavskih gub, v katerih je bil izkopan sitarjevški rudnik. Omenjeni 
projekt nudi torej vse možnosti za vključitev naših geoloških dano-
sti v mednarodno naravno dediščino in s tem potrjuje pomembnost 
naših geoloških fenomenov v jugovzhodni Evropi. 
Ob koncu tega zapisa se vse bolj zavedam, da je marsikaj od boga-
te litijske rudarske dediščine že zdavnaj uničeno, zasuto, pozidano 
in pozabljeno. Popraviti zamujeno ni več mogoče. Konec koncev 
smo v tretjem tisočletju in kolo časa se neusmiljeno vrti proti pov-
prečni sivini nakupovalnih središč, servisov, bencinskih črpalk in 
druge novodobne arhitektonske navlake, ki si je na las podobna 
povsod po svetu. V zaslepljenosti od blišča velikih steklenih plo-
skev vpetih v jeklene konstrukcije marsikdaj enačimo vse staro z 
grdim in novo z lepim, ob tem pa izgubljamo svojo lastno identiteto 
in ne nazadnje identiteto lastnega kraja, med katero spada tudi 
napol pozabljeni sitarjevški rudnik. 
Želim in verjamem, da bodo prebivalci tega območja podprli vse ak-
tivnosti s ciljem, da se vedenje o naravnih in kulturnih vrednotah 
Sitarjevca ohrani še za naslednje rodove.   Dr. Tea KOLARJurkovšek

Rekonstrukcija zgornjekarbonske pokrajine je bila izdelana na 
osnovi najdb fosilnih rastlin izkopanih v okolici Litije in drugod 
v Posavskih gubah (avtorica Barbara Jurkovšek).
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Civilna iniCiativa - združenje za BoljŠo litijo

kako se dražijo komunalne 
storitve?

K pisanju tega članka nas je vzpodbudil nediplomatski, že kar malo 
žaljiv odgovor direktorja litijske KSP g.Romana Ciglarja na letošnjem 
zboru meščanov MSL na argumentirano vprašanje enega od razpra-
vljalcev v zvezi z obračunavanjem komunalnih storitev. Direktor je od-
govoril, da je obračunavanje tako zelo zapleteno, da ga ni mogoče na 
kratko pojasniti na tem zboru. Ker vsi občani verjetno le nismo taki 
omejeni slaboumneži, se je nekaj članov CI Litija posvetilo pregledu 
prejetih računov za nekaj let nazaj in pregledu uradnih cenikov KSP 
Litija. Poudarjamo, gre za uradne podatke! In ker smo v teh časih z 
vseh strani deležni sladkih besed in obljub, laži ali odkritega zavajanja 
politike, ki nam kroji vsakdanje življenje, nekaj realnih podatkov gotovo 
ne bo škodilo. In prav na to se spomnite, ko boste oddajali svoj glas na 
jesenskih lokalnih volitvah.
Zelo zanimivih je nekaj sledečih podatkov (vse navedene cene so v 
EUR in vključujejo DDV):

1. stroŠek vode
JAN 

2010
DEC 
2010

DEC 
2011

DEC 
2012

JAN 
2013

JAN 
2014

MAJ 
2014

Cena vode  
v EUR/m3 0,633 0,633 0,633 0,633 0,639 0,645 0,793

Z letošnjim majem se je cena vode povišala za več kot 23%.

Drug zanimiv podatek je omrežnina. Omenili bomo enormno povišanje 
cen za dimenzije vodomerov, ki so najpogostejši v stanovanjskih hišah 
in pa podatek za poslovni objekt:

Dim.
vodomera JAN 2013 JAN 2014 Dim. 

vodomera MAJ 2014 Povišanje

20 mm 7,85 EUR 7,93 EUR Do 20 mm 9,02 EUR  14 %
25 mm 11,76 EUR 11,87 EUR 20 do 40 mm 27,06 EUR 128 %
80 mm 156,81 EUR 158,25 EUR 80 do 100 mm 451,05 EUR 185 %

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so povišanja precejšnja. Z majem 
2014 so vodna povračila ter prispevka za vzdrževanje hišnega priključ-
ka in vodomera vključeni v ceno omrežnine. Višina cene omrež nine je 
odvisna od dimenzije priključka.

2. kanalŠčina
JAN 

2010
DEC 
2010

DEC 
2011

DEC 
2012

JAN 
2013

JAN 
2014

MAJ 
2014

kanalščina EUR/m3 0,048 0,048 0,048 0,048 0,061 0,062 0,0694

Z majem 2014 se je cena povišala za malo več kot 12%.

Z majem 2014 so se spremenile dimenzije vodomerov in cene za obra-
čun, kot sledi iz naslednje tabele:

Dim. vodomera JAN 2013 JAN 2014 Dim.  
vodomera MAJ 2014 Povišanje

13 ali 15 mm 0,1539 0,1552 Do 20 mm 1,9016 1.225 %
20 mm 0,2569 0,2593 20 do 40 mm 5,7048 2.200 %
25 mm 0,3846 0,3882 20 do 40 mm 5,7048 1.470 %
80 mm 5,1279 5,1752 80 do 100 mm 95,0801 1.837 %

občani bomo zelo drago plačali novo kanalizacijsko omrežje!

Zanimivi so tudi podatki o obračunu količine odvoza odpadkov, ki 
znašajo:

3. komunalni odpadki:
DEC 2007 JUL 2011 JAN 2013 MAR 2013 MAJ 2014

Obračunano na osebo 0,20 m3 0,26 m3 0,20 m3 30 kg 16,29 kg

Specifična teža 1 m3 odpadkov je 150 kg. Gospodinjstvom se osnova 
(volumen) za obračun javne infrastrukture in storitev zbiranja in odvoza 
komunalnih odpadkov določi na podlagi »Pravilnika o tarifnem sistemu 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija« (Ur.l.RS št.6/2002)

Cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
APR 2014 Cena: 0,1106 EUR/kg
MAJ 2014 Cena: 0,1989 EUR/kg

Povišanje cene na kg APR/MAJ 2014 je 79,84%

Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov
APR 2014 Cena: 0,0055 EUR/kg
MAJ 2014 Cena: 0,0067 EUR/kg

Povišanje javne infrastrukture in zbiranja KO na kg APR/MAJ 2014 
je 21 %

4. BioloŠki odpadki:
JAN 2013 MAJ 2014

Obračunano na osebo 8 kg 6,87 m3

Cena zbiranja in odvoza BIO odpadkov
APR 2014 Cena: 0,2321 EUR/kg
MAJ 2014 Cena: 0,2134 EUR/kg

Znižanje cene APR/MAJ 2014 za kg je 9,2%

Cena odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na deponijo CEROZ d.o.o. na Unično znaša 0,0424 EUR /kg 
in se v letu 2014 ni spremenila.
Iz zgornjih tabel je razvidno, da so se storitve KSP v zadnjem času 
zelo podražile. Obstoječi način obračunavanja komunalnih storitev je 
zastarel, nepravičen in nestimulativen za nas uporabnike. CI Litija je 
že večkrat javno izpostavila zahteve za pravičnejši, enostavnejši in sti-
mulativnejši način obračunavanja komunalnih storitev, ki bo zagotavljal 
plačevanje dejansko povzročenih stroškov, zmanjševanje in selekcio-
niranje odpadnih surovin ter omogočal razvoj javnega podjetja. Žal so 
odgovorni z županom na čelu ostali gluhi in slepi za te zahteve. Več kot 
očitno je, da nekaterim sedanji način obračunavanja ustreza, saj se vse 
zgolj prevali na pleča nas občanov. Uvajanje dobrih praks od drugod pa 
je nezaželjena tema.
KSP je v 76% lasti Občine Litija in 24% Občine Šmartno. Oba župana 
predstavljata skupni organ, ki nadzira delovanje in potrjuje cenike sto-
ritev javnega podjetja. Lahko rečemo, da oba župana glede na omenje-
ne podražitve in glede na to, da je po uradnih podatkih Supervizorja 
KSP Litija tretji največji prejemnik sredstev iz litijskega občinskega 
proračuna, NE zastopata interesov uporabnikov komunalnih storitev  
tako nas občanov, ki se nam s takšnim dvigom cen poslabšuje kvaliteta 
življenja (vse tanjše denarnice), kot tudi podjetij, ki tovrstne stroške 
težko vkalkulirajo v prodajne cene izdelkov in storitev, s katerimi kon-
kurirajo na globalnem trgu. Župan bi se moral zavedati, da občani ni-
smo njegovi podložniki, temveč ravno obratno, on je izvoljen z osnovno 
nalogo, da dela v naše dobro, javno podjetje pa mora poslovati skrajno 
racionalno.
V CI Litija zato v imenu občanov zahtevamo, da se v KSP Litija oblikuje 
neodvisni, nepolitični in strokovni organ, ki bo izvajal nadzor nad po-
slovanjem tega javnega podjetja, za kar župana nista usposobljena niti 
dorasla tovrstni nalogi. 

dom tisje
nova enota doma v litiji 

Dom Tisje si je vrsto let prizadeval, da bi zagoto-
vil svojim stanovalcem primerne bivalne prostore, 
saj je trenutno domu več kot 50% podstandardnih 
bivalnih prostorov (večposteljne sobe v gradu). V 

preteklih letih smo sicer skupaj z ustanoviteljem pripravili vse po-
trebno za izgradnjo novega objekta v neposredni bližini doma v Čr-
nem Potoku, a zaradi različnih razlogov, predvsem pa gospodarske 
krize, žal tega projekta nismo uresničili. 
V letu 2013 smo podpisali skupaj z Občino Litija in SVC d.o.o. Ela-
borat o ustanovitvi enote doma Tisje v Litiji in Pismo o nameri za 
izgradnjo doma v Litiji. Objekt, ki ga je zgradil SVC d.o.o. je v maju 
2014 pridobil uporabno dovoljenje, sedaj izbrani izvajalci opreme 
opremljajo objekt. Pred nami je še podpis najemne pogodbe za 
objekt in določitev cene oskrbe (soglasje k ceni izda ustanovitelj). 
Matična enota doma v Črnem Potoku bo v prihodnosti zmanjšala 
število namestitvenih mest, tako bodo tudi tu večinoma le eno in 
dvoposteljne sobe kot zahtevajo veljavni tehnični standardi. 
Predvidevamo, da bomo začeli z namestitvijo stanovalcev v novi 
enoti po poletnih počitnicah. Do takrat se bomo vsi zaposleni ak-
tivno pripravljali, da bomo čim bolje organizirali delo in izvajali kva-
litetne storitve v obeh enotah. 
V novi enoti bodo stanovalci nameščeni v eno in dvoposteljnih sobah. 
Na enotah bo največ 16 stanovalcev oblikovalo skupaj z zaposlenimi 
gospodinjske skupine. Le te delujejo tako kot večje družine. Fleksibi-
len potek dnevnih aktivnosti omogoča prilagajanje trenutnim potre-
bam in razpoloženju članov skupine. Vsaka enota predstavlja zaokro-
žen življenjski prostor, kar daje večji občutek domačnosti in varnosti, 
hkrati pa olajša tudi skrb zaposlenih za počutje stanovalcev. 
Značilnost gospodinjskih (družinskih) skupin je tudi stalnost kadra 
in stalna prisotnost referenčne osebe. Stanovalci se vključujejo v 
gospodinjske aktivnosti, če to želijo. Tudi svojci se lahko vključujejo 
v vse aktivnosti, v skladu z njihovimi željami in možnostmi. 
Zaposlenim predstavlja ta metoda dela izziv, saj lahko razvijajo svo-
jo ustvarjalnost, v majhnem timu ter v kvalitetnih delovnih pogojih. 
Za delo v enoti v Litiji smo izbrali stalno zaposlene, ki smo in jih še 
usposabljamo. Hkrati smo že pred letom in pol zaposlili delavke preko 
javnih del, za razvojni program gospodinje, ki se prav tako intenzivno 
usposabljajo za delo v gospodinjskih skupinah, le teh je sedaj sedem. 
V sosednjih državah (Avstrija, Nemčija) so to najbolj sodobne obli-
ke bivanja starejših ljudi. Želimo si, da bi življenje vseh vključenih 
uporabnikov potekalo po principih normalizacije: zaupanje, toplina 
in sprejemanje  med uporabniki in delavci, možnost izbire upo-
rabnika na različnih področjih življenja, sodelovanje pri odločanju, 
zagotavljanje informacij, upoštevanje individualnih potreb, želj, 
dosežkov ter vključevanje v aktivnosti v domu in izven doma. Te 
principe uporabljamo v domu že sedaj, vendar bomo z boljšimi pro-
storskimi pogoji in drugačno organizacijo dela lažje dosegali boljše 
počutje stanovalcev in zaposlenih v obeh enotah.
vse, ki želite kakršnekoli informacije glede premestitve v 
novo enoto ali pa si želite več informacij glede namestitve v 
tej enoti, vas vabim, da nas pokličete ali se oglasite v domu.

Vida LUKAČ, direktorica Doma Tisje
Več o dogajanju v Domu Tisje (prireditve, predavanja, obvestila) 
si lahko ogledate na naši spletni strani – www.domtisje.com

litija odprla medGeneraCijski Center
V petek 4/72014 ob 18. uri sta predsednik države Borut PAHOR 
in župan občine Litija Franci ROKAVEC slavnostno prerezala trak 
na »Medgeneracijskem centru »ŠMELC« Litija na Ljubljanski cesti v 
Litiji in dala v namen ta veličastni objekt.
Kjer stoji danes objekt, so bili pred tem objekti lesne industrije Li-
tija obrat furnirnice, trgovina z gradbenim materialom »Mercator«, 
pred tem pa še deponija jalovine rudnika svinca Sitarjevec.

V centru je zgrajenih 17 varovanih stanovanj, Enota Doma TISJE
gospodinjske skupnosti, 91 ležišč v enoposteljnih in dvoposteljnih 
sobah, dva apartmaja z dvema posteljema, glasbena šola, učilnice, 
baletna dvorana in glasbena dvorana. V pritličju pa je vrtec »Ribica 
(trije oddelki za 50 otrok, zunanje igrišče, tri opremljene igralnice, 
gostinski lokal, varstveno delovni center, frizerski salon ter »Dela-
vska hranilnica«. Prostor pa je pripravljen tudi za vselitev »lekar-
ne.«. Ob otvoritvi je direktorica SCV Litija d.o.o Tatjana KRŽIŠNIK 
DEJALA. « Občina Litija je dobila objektmedgeneracijsko središ 
če, ki bo na enem mestu združevalo in povezovalo mladostno  
razigranost, glasbe-
no ust varjalnost ter 
modrost in izkuše-
nost zrelih let.«.
Odprtje je spremlja-
lo množica Litijanov 
mladih in starejših ob 
bogatem kulturnem 
programu v katerem 
so sodelovali godba 
na pihala Litija, upo-
kojenski mešani pevski zbor, otroci iz vrtca »Ribica«, glasbena šola 
LitijaŠmartno, in šola s posebnim programom Litija.
Center stoji v neposredni bližini železniške postaje Litija med reko 
Savo in magistralno cesto Litija Ljubljana. Opremljen z velikim par-
kiriščem v neposredni bližini je tudi avtobusno postajališče, trgo-
vski center (trgovina TUŠ, HOFER in MERCATOR.)
V centru trenutno že obratuje vrtec »Ribica«, Glasbena šola,  

delavska hranilni  
ca. frizerski sa-
lon, enota doma 
Tisje pa pričakuje 
prve stanovalce.
Objekt je zgradilo 
gradbeno podje-
tje z podizvajalci 
»Trgograd d.o.o. 
iz Litije, ki je delo 
opravilo v rekor-
dnem času. Kot 
vidite iz slike je 
objekt veličasten 
in temu primerno 

visoka tudi cena, ki jo bo potrebno še poravnati. V vsakem primeru 
pa je medgeneracijski center spremenil in popestril podobo mesta 
Litija. Uporabnikom tega doma pa se bo iz njihovega novega do-
movanja odprl lep razgled nad mestom Litija in njeno okolico tako 
proti Ljubljani kot Zasavju. Dobrodošli v Litiji!  Ciril GOLOUH

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke svetca 1 (rozmanov trg), Litija,
Gsm: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez
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TOREK, 5.8.2014, ob 16.uri

kri reŠuje življenja.  
moja kri - varna kri 

zame, zate, za vsakoGar. 
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

rks območno združenje litija se zahvaljuje  
krvodajalkam in krvodajalcem, ki so se udeležili  

krvodajalske akcije, 4.7.2014 v prostorih  
zdravstvenega doma litija. 

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le  

ljudje med seboj.
OZRK LITIJA

projekt “doBrote iz srCa” se končuje
V drugi polovici lanskega leta smo začeli s projektom “Dobrote iz 
srca”. Sredstva nam je odobril Razvojni center Srca Slovenije Litija. 
Projekt skrbi za večjo vključenost in izobraženost žensk na podeže-
lju z organizacijo izobraževanj na tem področju, zagotavlja njihovo 
večjo samostojnost in neodvisnost. Kot partnerja v projektu smo 
povabili Društvo za Razvoj podeželja Laz in tako se je začela naša 
skupna pot. Pri izvajanju nam v vlogi mentorja pomaga Stičišče 
nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije.

Za nami so že vse začrta-
ne delavnice in ogled do-
brih praks. Najprej smo 
se članice obeh društev v 
začetku decembra uspo-
sobile za varno delo z živi-
li. Nadaljevale smo s kuli-
naričnimi delavnicami. Že 
v januarju nas je ga. Darja 
Povše iz gostilne Pustov 

mlin popeljala skozi tradicionalne jedi, a s pridihom sodobnega ži-
vljenja. V marcu nam je gostinski mojster g. Robert Merzel podal 
vpogled v preprostost jedi iz skute, zelenjave, krompirja in purana. 
Junija pa nas je zopet ga. Darja Povše navdušila s preprostimi pi-
knik zalogajčki.
Ker si oba društva želita tudi medgeneracijskega sodelovanja, je 
Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik, v času praznikov, orga-
niziralo tudi delavnice za otroke. Pred božičem smo pekli božična 
drobna peciva, za pusta krofe, flancate in miške ter pred veliko 
nočjo različne potice in okraske iz testa.
Maja smo se odpravili na kulinarično potepanje po Pomurju in obi-
skali Zadrugo Pomelaj, rastlinjake slovenskega paradižnika znamke 
Lušt, ter se udeležili Dneva špargljev v Dolgi vasi blizu Lendave. Na 
koncu pa smo obiskali mlado družino, ki je razvila blagovno znamko 
Vila natura.
Društvo se je predstavilo na stojnicah v Litiji in Šmartnem pri Liti-
ji: Podeželje v prazničnem mestu, pustna in velikonočna stojnica, 
Pohod po obronkih Jablaniške doline, Valvazorjevi dnevi na Bogen-
šperku, Dan jagod in špargljev na Bregu, Pohod od cerkvice do 
cerkvice na Polšniku ter na Dnevu sivke in odprtih vrat pri Janezu 
Javorskem v Javorju.
Sedaj nas čaka še izdelava dveh brošur. Društvo za razvoj podeželja 
LAZ iz Jablaniške doline bo s pomočjo lokalnih ponudnikov objavil 
recepte, ki bodo predstavljali tradicionalno kulinariko in bodo obe-
nem privlačni za modernega potrošnika. Društvo podeželskih žena 
in deklet iz Polšnika pa se je odločilo, da bo posredovalo recepte 
svojih izkušenih članic, ki z veseljem izpod svojih rok ustvarjajo 
sladke izdelke vredne greha. Med njimi bodo tudi recepti članic, ki 
so za svoje pekovske izdelke že prejele različna priznanja.

Za DPŽD Polšnik Izabela NOGRAŠEK

kako uspeŠna je Bila pevska sezona 
pevk in pevCev v sezoni 2013/14

Kot je znano v društvu upokojencev delujeta dva zbora: Mešani 
pevski zbor, ki bo letos jeseni praznoval 30letnico obstoja in žen-
ski pevski zbor Mavrica, ki bo drugo leto praznovala 25letnico ob-
stoja. Obe skupini sta zelo kvalitetni in uspešni s svojimi nastopi. 
Ta trditev ni samo moja, temveč to potrjujejo tudi poslušalci, kateri 
nam po nastopih vedno namenijo lepe pohvale.
Oba zbora imata v pevski sezoni od septembra do junija veliko na-
stopov, ali drugače rečeno v povprečju dva na mesec. To pa za 
upokojence ni malo, saj vemo, da upokojenec potrebuje malo več 
vaj, da se nova pesem utrdi, pa tudi glas včasih nagaja. Da imamo 
uspešne nastope, so za to zaslužni prav oni sami, saj redno in točno 
hodijo na vaje. Izostankov je zelo malo. Z njimi je delo užitek, saj so 
sproščeni in vedno dobre volje na vajah, pa tudi zelo samokritični. 
In tu je rezultat uspehov. Za popestritev nastopov pa velja zahvala 
tudi našima občasnima instrumentalistoma Dušanu Kotarju, ki nas 
spremlja s harmoniko in Petru Pircu s kitaro. Vaje imamo enkrat 
tedensko 60 minut. Včasih pred nastopom pa 2x tedensko. 
Pevska zbora redno nastopata 2x v sezoni na Javorskem Pilu, pred 
spomenikom v Litiji, na Občinski reviji pevskih zborov, na srečanju 
upokojenskih pevskih zborov na Geossu – Sp. Slivna, na priredi-
tvah v okviru društva in Knjižnice Litija. Letos smo peli tudi na sre-
čanju starejših občanov Litije, bili za Dan žena na Savi in gostje na 
občnem zboru MDI –Litija –Šmartno in peli tudi SLS. Tudi letos je 
bil Mepz po mnenju strokovne ocenjevalke izbran, da zastopa regi-
jo v Cankarjevem domu s svojim nastopom v oktobru. Žal smo se 
temu nastopu odpovedali, zaradi intenzivnih priprav na obletnico. 
Zasavsko regijo bo zastopal ŽPZ DU iz Trbovelj. 

Izven rednih nastopov pa so bili nastop v Cankarjevem domu, ka-
mor je bila lani izbrana Mavrica (pred dvema letoma pa Mepz) in 
tekmovanje Upokojenskih pevskih zborov, ki sta ga organizirala 
Tone Fornezzi – TOF in g. Mirko Tuš. Tekmovanja so potekala v 
šestih TUŠ centrih po Sloveniji. Na vsakem je bilo od 4 – 6 izbranih 
zborov po regijah. Mavrica se je udeležila tekmovanja z Mešanim 
zborom iz Trbovelj v Novem mestu. Tu sta bila še Mepz iz Novega 
mesta in Mirne. S svojim nastopom smo dokazale, da se ne bojimo 
nobenega tekmovanja in tako smo bile izbrane za finalni nastop v 
Celju, ki je bil 5. junija letos. 

Poleg teh treh nastopov, pa smo bili veseli, da bomo peli v mešani 
zasedbi na otvoritvi SVCja, saj je bil Mepz prisoten tudi pred leti, ko 
so polagali temeljni kamen za to stavbo. Po uradnem delu smo zape-
li v prostorih DSOja, kjer nas je poslušal tudi g. predsednik Pahor. 
Nad našim petjem je bil zelo navdušen in nas je povabil, da pridemo 
v predsedniško palačo in mu zapojemo nekaj pesmi. Vsi smo mu od 
navdušenja zaploskali in naredili še skupno fotografijo. G. župan pa 
bo uredil vse formalnosti in se dogovoril za datum v jeseni. 
Kot vidite, nam ni dolgčas, nasprotno, včasih smo kar na tesnem 
s časom. Tako imamo upokojenski zbori svojo himno z razlogom: 
NIMAM CAJTA, v kateri je vsa resnica.

Zborovodkinja: Marjana KOLAR 

izlet na dolenjsko
V četrtek 15. maja, smo se člani DU Litija od-
peljali z avtobusom na izlet po Dolenjski. Tega 
dne goduje ”poscana ” Zofka, pa je dan kljub 
napovedi minil brez dežja.
Najprej smo se ustavili v Novem mestu, v 
Tovarni zdravil Krka. V sprejemni avli so nam 

pripravili manjšo pogostitev, nato nam je Krkina sodelavka za stike 
z javnostjo predstavila osnovne podatke o tovarni Krka, zatem pa 
smo si v konferenčni dvorani ogledali kratek film o Krki. Naša gosti-
teljica nas je nato popeljala po novem obratu Notol za proizvodnjo 
tabletiranih zdravil Ogledali smo si celoten proizvodni postopek 
od sprejema surovine do pakiranja tabletiranih zdravil. Presenetila 
nas je organiziranost procesa, urejenost in čistoča, tako v samem 
obratu, kot tudi v okolici. Po končanem ogledu smo pred upravno 
stavbo naredili skupinsko fotografijo in se naši gostiteljici zahvalili 
za gostoljuben sprejem, za strokovno vodenje ogleda tovarne ter ji 
zaželeli, da tovarna Krka še vnaprej tako uspešno deluje. 
Nato smo se odpeljali na Gorjance in se ustavili pri planinski koči 
pri Gospodični, zatem pa smo se odpeljali na Trdinov vrh, najvišjo 
točko Gorjancev. Avtobus je ustavil pod hribčkom, na katerem je 
vojašnica. Peš smo se napotili do stolpa s TV oddajniki in do ruše-
vin cerkvice sv. Jere.
Dobre volje smo zapustili Gorjance in se odpeljali v Šentjernej. 
Ustavili smo se pri rejcu šentjernejskih petelinov, ki so simbol kra-
ja. Pojasnil nam je, kako poteka vzreja teh petelinov pod nadzorom 
Kmetijskega instituta iz Ljubljane. Sledil je avtobusni krožni ogled 
mesta in nadaljevanje poti do Kostanjevice na Krki, kjer nas je ča-
kalo kosilo. Kostanjevica je edino in najmanjše mestece v Sloveniji, 
ki leži na otoku. Zaradi pogostih poplav jo imenujejo tudi Dolenjske 
Benetke. V bližini je tudi mogočna stavba, kjer ja bil pred leti cister-
cijanski samostan, sedaj pa je v njem galerija Božidarja Jakca. Dan 
se je že nagibal k večeru, ko smo se vračali domov.  Alojz Kavčič

poHod po rupnikovi liniji
Za počastitev 22. obletnice ustanovitve Planinske sekcije Društva 
upokojencev Litija, so njeni pohodniki v soboto 14. junija 2014 
opravili pohod na Lavrovec, Goli vrh in Vrh Svetih Treh Kraljev. Po-
hod je organiziral in uspešno vodil Lojze Hauptman. Na poti poho-
da so poleg naravnih lepot, opravili tudi ogled objektov znamenite 
Rupnikove linije. Natančneje so ogledali utrdbo pod Golim vrhom, 
katero je posebej razkazal in obrazložil namen izgradnje, najeti vo-
dnik. Po ogledu so se pohodniki ustavili na »Kmetiji odprtih vrat«, 
kjer so obudili spomine na dolgoletno uspešno delovanje Planinsko 
pohodniške sekcije Društva upokojencev Litija, obdarili v zahvalo 
zaslužne udeležence pohoda, si olajšali žejo in lakoto ter izkoristili 
pogled na bližnjo in daljno okolico kmetije. Med povratkom je sledil 
še obisk Vrha Svetih Treh Kraljev, od koder je čudovit pogled na 
daljne okoliške vrhove in po obisku planinske koče je bil čas za 
zaključek prijetnega pohoda in odprava proti domu. 
 Nuša Rozman
NAPOVEDNIK 
-   Nedelja 14. september 2014 ob 6.00 – avtobus – pohod PEČ 

TROMEJA
-   Sobota 27. SEPTEMBER 2014 ob 6.00 – avtobus – pohod GORE 

– KOPITNIK (MARNO)

OBVESTILO
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

društvo upokojencev
www.dulitija.si

kork kresniCe - Bili smo  
na izletu

Kot vsako leto, je Odbor KORK Kresnice tudi letos 
organiziral izlet za člane RK, krvodajalce in starejše 

krajane. Na parkirišču pred pošto v Kresnicah se je zbrala prijetna 
družba udeležencev izleta. Dobre volje smo se z izrednim avtobu-
som odpeljali, tokrat v Slovensko Istro. Prvi postanek smo imeli na 
počivališču »Ravbarkomanda«, si privoščili jutranjo kavo, potem pa 
nadaljevali našo pot do Pirana, kjer se nam je za kratek čas pridru-
žila turistična vodička. Po predstavitvi, oziroma razlagi na Tartinije-
vem trgu smo se ob obali sprehodili do Punte, potem pa je bil že 
čas za malico, ki so nam jo pripravili v bližnjem lokalu. Po malici 
smo obiskali čokoladnico, prisluhnili razlagi prijazne prodajalke in 
poizkusili čokolado, seveda pa tudi nekaj kupili za domov. Zatem 
smo obiskali lepo urejeno trgovino s piransko soljo, poizkusili njiho-
vo slano čokolado in seveda kupili njihove izdelke. Ostalo nam je še 
nekaj časa, ki so ga nekateri izkoristili za prijeten klepet ob kavici, 
nekaj udeležencev pa se je povzpelo do piranske stolnice. Ob 13. 
uri pa smo zapustili Piran in se odpeljali v šavrinski del Slovenske 
Istre. Ustavili smo se v vasi Krkavče, kjer nas je čakal lokalni vodič. 
Najprej nas je popeljal do znanega krkavškega kamna, nato pa smo 
obiskali družino Ternav, ki ima več kot 500 let staro oljarno, ki je 
zdaj posodobljena. Sledil je ogled župnijske cerkve, kjer smo tudi 
zapeli in pozneje v prijetnem vzdušju tudi poklepetali. Nazadnje 
smo se odpeljali na turistično kmetijo »ROBIVERA« kjer nas je ča-
kalo odlično kosilo. Uživali smo v prelepi naravi, čudovitih razgledih 
in pogledih na nasade oljk in vinske trte in čas nam je kar prehitro 
minil. Čakala nas je še pot do doma, ki pa je v prijetnem razpolože-
nju kar hitro minila. Bilo je preprosto lepo, udeleženci izleta so bili 
zadovoljni, zato bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje. 
 Stanka Černe

• prodaja polikarbonata za
nadstreške

• izdelava pergol in nadstreškov

• adaptacije

• mizarska dela

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

Epošta: lesokras@siol.net



11druŠtva  /  Šolstvo  /  doGodki julij 2014

litijski tek
Tradicionalnega Litijskega teka smo se v tem 
letu udeležili tudi dijaki Gimnazije Litija. Sodelo-
valo je enaindvajset dijakov s profesorico Jasno 
Kovač.
Srednješolci smo se udeležili teka, ki so ga na 

uradni spletni strani Litijskega teka oglaševali kot »odrasli ekipni 
tek za ekipni prehodni občinski pokal in posamični tek srednješol-
cev«. Pričel se je ob 10.25 na Valvazorjevem trgu in se nadaljeval 
po prijetni senčni poti za Savo do označene točke, kjer smo se obr-
nili proti začetku. Proga sicer ni bila zahtevna, vsaj ne v primerjavi s 
tisto glavno, s katero so se spopadli bolj izkušeni tekači. Vsi tekači 
smo jo premagali, čeprav so bile naše majice povsem premočene 
in čela potna. 
Dogodki, kot je Litijski tek, niso nikoli samo športni, temveč tudi 
družabni. Verjetno je mnogim veliko več pomenilo druženje z znan-
ci kot pa tek sam, medtem ko so drugi progo osvajali z več športne 
vneme, a to na koncu niti ni pomembno. 
Junijska sobota bi lahko bila le še ena v vrsti lenobnih sobot, pred-
vsem zdaj na koncu šole, na litijskem teku pa smo čas preživeli 
veliko bolj koristno, saj je šport dobra naložba v naše zdravje.

Anže GRČAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN 
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

tradiCionalno srečanje  
invalidov

Medobčinsko društvo invalidov Občin Litija in 
Šmartno pri Litiji je dne 21. junija 2014 organiziralo tradicionalno 
srečanje invalidov. Srečanje je bilo tudi tokrat pri Domu ribičev v 
Litiji. Udeleženih je bilo več kot 150 rednih in podpornih članov ter 
gostov. Predsednik društva Miro Vidic, župan Občine Litije Franci 
Rokavec ter predsednica Društva diabetikov Litija  Šmartno Rudol-
fa Pogačar, so prisotne še posebno lepo pozdravili. Ob tej priliki je 
predsednik invalidov predsednici diabetikov ob njihovem jubileju, 
25. obletnici obstoja in dela, izročil simbolično darilo, izrekel vse 
priznanje za njihovo uspešno delo ter se zahvalil za večletno med-
sebojno uspešno sodelovanje. 
Med srečanjem je bil organiziran tudi bogat srečelov. Za pokušino, 
smo si dejali. Naša pričakovanja so se uresničila in srečelov je vse-
kakor popestril srečanje. Udeleženci so pokupili vse razpoložljive 
srečke in prav prijetno je bilo opazovati vesele obraze ob odpiranju 
domiselnih in ne skromnih dobitkov. Izredno smo hvaležni vsem 
donatorjem, med njimi tudi posameznim članom društva, ki so pri-
spevali materialne in denarne prispevke. Iztržek od srečelova bo 
Društvo namenilo nadaljevanju gradnje doma invalidov. Veseli nas, 
da je kljub vsesplošni gospodarski krizi in recesiji še vedno priso-
ten čut za sočloveka in posluh do tovrstnih aktivnosti v invalidskih 
organizacijah. 
Udeleženci so ob dobri hrani, pijači in plesu obujali spomine in tako 
je druženje trajalo vse do večera. Tega srečanja se člani veselijo in 
jim je dobrodošlo. 
Ob tej priliki se želimo še enkrat zahvaliti vsem, ki so nam omogo-
čili srečanje in izvedbo srečelova.  Vera BRIC
V mesecu avgustu imamo organizirano letovanje v Paklenico, Hotel 
Alan in sicer od 19.8 – 26.8.2014.
Še vedno imamo prosta mesta!
Za več informacij lahko pokličete v društvo na tel številko 031/676
768 ali na 01/8981284! 

aktivnosti deBatneGa kluBa Gimnazije 
litija v Šolskem letu 2013/2014 

V debatnem klubu je v šolskem letu 2013/14 sodelovalo 35 čla-
nov, od tega kar 8 novincev iz prvega letnika. Pripravljali smo se 
na turnirje (debatna tekmovanja), sodelovali v projektih, skrbeli za 
promocijo šole ter uvajali novince v debatni klub (kar deset v leto-
šnjem šolskem letu). 
Organizirali smo tri javne debate o mladih in njihovem vključevanju 
v javno življenje, udeležili smo se mednarodne debate, ki je pote-
kala po Skypu, sodelovali smo z MC Litija, pripravili smo delavnice 
za osnovnošolce, udeležili smo se konference o vzgoji za aktivno 
državljanstvo, dijaki so se udeležili Zimske debatne akademije ter 
Poletne mednarodne debatne akademije v Kranjski Gori. Ogromno 
dela je bilo individualnega (vpeljevanje dijakov v debatne tehnike), 
posebna pozornost je bila namenjena pripravam na mednarodne 
turnirje ter vzgojnemu in intelektualnemu razvoju debaterk in de-
baterjev. 
Sodelovali smo v projektu »Thinking and speaking a better world«, 
katerega namen je bil zagotoviti dijakom orodja, s katerimi bodo 
lažje izražali in oblikovali stališča, ter predvsem pri mladih spodbu-
diti aktivnejšo participacijo v javnem življenju. »Vzgoja za aktivno 
državljanstvo in demokracijo« je projekt, ki je v okviru evropskih 
volitev mlade spodbujal k razmisleku o demokraciji ter smiselnosti 
evropskih volitev. 
Udeležili smo se slovenskih turnirjev na Gimnaziji Ledina, Gimnaziji 
Litija, Gimnaziji Lendava,Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in 
Slovenskega državnega turnirja v Ravnah na Koroškem ter angle-
škega državnega turnirja v Ljutomeru.
Zelo uspešni smo bili na mednarodnih turnirjih v Kievu (Ukrajina) 
in v Zagrebu.
V Kievu sta bila naša dijaka Eva Kolman in Jan Starc člana zmago-
valna ekipe, Jan pa je bil najboljši govorec turnirja.
Dijakinji Lučki Guna se je uspelo uvrstiti v ekipo, ki bo v mesecu 
avgustu zastopala Slovenijo na svetovnem debatnem prvenstvu.

 Mentorja dejavnosti: Janoš ŽELEZNIK in Jernej PODGORNIK

taBor na kolpi
Med 13.6. in 15.6. smo se di-
jaki Gimnazije Litija udeležili 
družboslovnonaravoslovnega 
tabora na Kolpi. V delavnicah 
smo razpravljali o šolstvu in 
predlagali spremembe na naši 
šoli. Sledile so športne aktiv-
nosti, med drugimi vožnja s 
kanuji. Družili smo se tudi ob 
tabornem ognju. Dogajanje pa 
je imelo dva skupna imenovalca, in sicer sproščenost in zabavo. 
 Tilen PILPAH

zaključna prireditev Gimnazije litija
V četrtek, 12. 6. 2014, sta se, kot vsako leto, na zaključni prireditvi 
predstavila Teater 16 in pevski zbor, najuspešnejši dijaki pa so do-
bili priznanja šole.
Teater 16 je že kmalu po letni premieri začel pripravljati zaključno 
predstavo, ki je že tradicionalno parodija na neko znano televizij-
sko oddajo. Letos smo se odločili za oddajo Moj dragi zmore in jo 
zastavili tako, da so starši v borbene izzive pošiljali svoje otroke, 
zato je bil tudi naslov malce drugačen, in sicer Moj sonček zmore. 
Predstava je bila bolj ali manj improvizirana, vnaprej smo posneli 
le nekaj oglasov, ki so med gledalci poželi veliko navdušenja, pred-
vsem zaradi nastopajočih profesorjev.

Po predstavi je sledila podelitev priznanj, ki so jo z glasbenim pro-
gramom popestrili pevci Mešanega pevskega zbora Gimnazije Litija 
in gostujoči Župnijski mladinski zbor Svetega Nikolaja. 
Priznanje je prejelo kar 32 posameznikov. Večina med njim je di-
jakov četrtih letnikov, ki so vsa leta šolanja sodelovali v pevskem 
zboru, debatnem klubu, teatru ali so dosegli vsa štiri leta odličen 
učni uspeh. Na koncu pa je ravnateljica Vida Poglajen podelila še 
skupinsko priznanje za uvrstitev v polfinale državnega tekmovanja 
v nogometu.  Lara JERKOVIČ

srečanje polŠniŠkiH 
noGometaŠev in tekma 

stari:mladi
V nedeljo, 22. junija je bilo na igrišču na Koprivniku 

zelo nogometno. Nadaljevali smo z ohranjanjem 40letne tradicije, z 
nogometno tekmo stari:mladi, ob tem pa združili srečanje vseh no-
gometašev, ki so in še igrajo za ekipe Polšnika. Srečanje so pričeli 
najmlajši nogometaši, ki se učijo veščin v šoli nogometa, ki poteka 
v okviru ŠD, pod okriljem Boštjana Juvana. Matej Vozelj se je kar 
namučil, da je obranil strele na gol, otroci pa so za uspešno delovno 
sezono dobili tudi majice, ki sta jih sponzorirala Zidarstvo in fasader-
stvo Jože Bevc in Trgovina Tiama. Na nogometno igrišče so bili nato 
povabljeni vsi, ki so pričeli z nogometom na Polšniku pred 40 leti. 
Srečanja so se udeležili: Srečo Kokalj, Tine Tomc, Milan Tomc, Mar-
jan, Repovš, Darjan Tomc, Slavko Kos, Jože Majcen, Janez Kotar, 
Slavko Vozelj, Karli Kokalj, Pavle Kokalj, Janez Končar, Božo Razpo-
tnik in Vladimir Topolovec. Spregovorili smo o zanimivih dogodkih 
iz tistih časov in anekdot jim ne manjka. Tekma Stari: Mladi se 
je končala v športnobojevitem duhu, z zasluženo zmago Mladih z 
10:5. Bili smo deležni res lepih nogometniih potez in boja za vsako 
žogo, kar je razvidno tudi iz spodnjih fotografij. Janez je v imenu 
Starih, kot je že v navadi, Mladim predal gajbo piva, katero so leti 
složno razdelili med vse nogometaše. Veseli smo bili, da se povabi-
lu odzval vodja občinske lige v malem nogometu na travi, g. Matjaž 
Aškerc, ki je sodil tekmo. Zanimivo je bilo tudi tekmovanje v zabija-
nju kazenskih strelov, kjer je po izenačeni tekmi zmagal Aleksander 

Vesel, v kategoriji 
najmlajših pa Gaj 
Juvan. Zelo napeto 
pa je bilo tekmova-
nje v natančnosti, 
kjer so morali no-
gometaši zadeti ho-
rizontalno prečko in 
zmaga je pripada 
la odličnemu Viliju 
Hri barju. Srečanje 
smo zaključili s po-
delitvijo pokalov, 

ob odlični jedači in hladni pijači, zaigrala je harmonika pod Pavleto-
vimi prsti. Obiskovalci (preko 80) so se lahko veselili bogatih dobit-
kov srečelova, katerega izkupiček bo namenjen nadgradnji športnih 
aktivnosti na Polšniku. Športniki, nogometaši so se zahvalili tudi 
Darjanu Tomcu, (lastniku zemljišča, na katerem je igrišče), za “vse-
letno” in vsakokratno pomoč pri urejanju igrišča. Športno društvo 
se zahvaljuje sponzorjem: Zidarstvo in fasaderstvo Jože Bevc, Trgo-
vina Tiama Litija, Podjetje Makita (Miha Poznajelšek), Avtenta (Alja 
Mihevc), Tesarstvo Roman Hribar, Gostilna Majcen  Ana Majcen, 
Frizerstvo Mini – Urša Majcen, Janez Kotar iz Stranskega Vrha (tudi 
za posojo senčnikov), Kmetija Sedevčič Srečko, PGD Polšnik – po-
soja miz, LD Polšnik – hladilnica pijače, KS Polšnik  ozvočenje.
Res prijetno nedeljo je dopolnilo še sončno vreme, ki je bilo tokrat 
na strani organizatorjev. Srečanje je v marsikomu obudilo spomine 
na stare čase, vsem pa bo gotovo ostal v spominu dogodek poln 
pozitivne energije in mladostne razigranosti. Pomembno pa je tudi, 
da smo ohranili tradicijo, ki sega 40 let nazaj.

Mateja SLADIČVozelj

doBrodelnost na Gimnaziji litija v Šolskem 
letu 2013/14

Tudi v tem šolskem letu smo bili dijaki, njihovi starši in zaposleni na 
Gimnaziji Litija zelo aktivni in uspešni na področju dobrodelnosti. 
V sodelovanju z Mladinskim centrom Litija smo se 4. aprila 2014 
pridružili vseslovenski akciji Dan za spremembe. Dijaki so kot pro-
stovoljci pomagali pri urejanju šolske okolice in barvanju klopi in 
otroških igral na igriščih v Litiji.
Naši dijaki so celo šolsko leto sodelovali kot prostovoljci v domu 
starejših občanov v Tisju. Za oskrbovance doma so pripravili tudi 
kulturne prireditve in jim tako popestrili vsakdanjik. 
V dobrodelnih akcijah v oktobru, decembru in maju smo zbirali ra-
bljena oblačila, obutev, šolske potrebščine, igrače, kozmetiko ter 
hrano, kar smo podarili Zavetišču za brezdomce v Ljubljani, litij-
skemu Centru za socialno delo, Župnijski Karitas Litija in Rdeče-
mu križu, nekaj šolskih potrebščin pa smo poklonili tudi Slovenski 
Karitas. V mesecu maju sta se Center za socialno delo Litija in 
Župnijska Karitas Litija odpovedali zbranim sredstvom v korist ljudi, 
prizadetih v poplavah. 

Kot običajno smo v predpraznični 
akciji v mesecu decembru zbrali 
izredno veliko igrač. Večino smo 
podarili učencem Osnovne šole 
Litija, Podružnice s prilagojenim 
programom, ob njihovem obisku 
na naši šoli. Otroci so nam s svo-
jimi učitelji pripravili prisrčen in 
topel program, ki je razveselil vse, 
ki smo si ga ogledali.
Prav tako je bila uspešna tudi ak-

cija zbiranja denarja za Mladinski dom Malči Beličeve. Z zbranim 
denarjem smo kupili knjige in igrače ter jih podarili otrokom tega 
mladinskega doma.
V mesecu marcu smo na šoli organizirali prireditev Pikove dame. 
Prireditev so pripravili sedanji in bivši dijaki Gimnazije Litija. Pri-
sostvovali smo izredno bogatemu programu. Občudovali smo ple-
salke in plesalce modernega plesa, elegantne baletke, prisluhnili 
udarnim zvokom rok skupin High 5 in Artenigma ter zapeli s Pev-
skim zborom Gimnazije Litije in vokalnima skupinama Lipa. Tema 
prireditve so bile znane Slovenke – pikove dame. Nismo pozabili 
tudi na nekatere današnje »pikove dame«, tiste v varnih hišah. Za 
njih smo zbirali prostovoljne prispevke in pri tem bili zelo uspešni.
Tudi dijaki, profesorji in starši smo se odzvali na razmere, v katerih 
so se znašli ljudje na Balkanu, zato je bila na šoli 22. maja izpelja-
na akcija zbiranja pomoči za ljudi, ki so bili prizadeti v nedavnih 
poplavah. Zbrano smo posredovali Mladinskemu centru Litija. Ta 
je poskrbel, da je pomoč prišla do ljudi na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini ter Srbiji. 
Na šoli poteka tudi zbiranje plastičnih pokrovčkov v sodelovanju s 
Športnohumanitarnim društvom Vztrajaj – NEVER GIVE UP. 
Veseli smo vsakogar, ki sodeluje v dobrodelnih akcijah, saj želimo, 
da bi bili naši dijaki sočutni do sočloveka v stiski, zato bomo z do-
brodelnimi akcijami nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.

Natalija ZVER

Beseda
Beseda je čudežno orodje,
videti ga ni,
vsak jo nosi v sebi,
dokler ne spregovori.

Je kot vzvod,
lahko sproži silo strašno,
onemoglo jezo
hude bolečine težo.

Zato s slabo besedo skopari,
lahko prizadane ljudi,
ne daj ji daha,
naj v slaben namenu zbledi.

Obstaja obilica dobrih besed,
zato trosi jih pri ljudeh,
ki voljni poslušat so jih,
saj to ni greh.

N. N.

prireditev oB 10-letniCi smrti  
diriGenta Carlosa kleiBerja

V nedeljo 6.7. 2014 smo v Konjšici ob deseti obletnici smrti diri-
genta Carlosa Kleiberja priredili spominsko slovestnost. Nastopil 
je pihalni kvintet Orkestra slovenske vojske, ki je skupaj s saksofo-
nistko Betko Bizjak Kotnik med obiskovalci ustvaril nadvse prijetno 
vzdušje.
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tenis klub AS
nastja kolar najviŠje  

na lestviCi tzs v karieri, 
GreGor kokalj znova zmaGal 

mednarodni turnir
Nova teniška lestvica WTA, ki je bila objavljena v ponedeljek, 
7.7.2014, je prinesla novo najvišjo uvrstitev Nastje Kolar. Po zma-
gi na Švedskem, kjer je Na-
stja zmagala na turnirju z 
nagradim skladom 25.000$ 
in to tako posamezno kot v 
dvojicah, in četrtfinalu na 
Madžarskem, je Nastja Kolar 
trenutno na 201.mestu. Že 
naslednji ponedeljek pa ute-
gne biti že pod 200, saj se ji 
bo prištelo še novih 12 točk, ki jih je osvojila z zmago v 1. kolu kva-
lifikacij 250.000$ vrednega turnirja v avstrijskem Bastadu.
Nastja Kolar bo nastope zdaj nadaljevala na močnejših turnir-
jih. Tako bo poskušala že naslednji teden preboj v kvalifikacije 

250.000$ turnirja v 
Bastadu na Švedskem, 
še teden kasneje pa bo 
prvič zaigrala v glav-
nem turnirju in sicer 
na Kitajskem, na tur-
nirju z nagradnim skla-
dom 125.000$, kjer je 
Nast ja že neposredno 
uvrščena v glavni tur-
nir. Nova uvrstitev pa 

prinaša Nastji tudi nastop v kvalifikacijah US OPEN turnirja. Bravo 
Nastja !
Uspešno je na mednarodnih tekmovanjih znova nastopil Gregor 
Kokalj. Po zmagi na turnirju za evropsko lestvico Tennis Europe v 
Mariboru je Gregor osvojil 1. mesto tudi v Kranju. Dve zmagi na 
dveh mednarodnih turnirjih v roku dveh mesecev sta odličen obet 
pred prihajajočim 
evropskim prven-
stvom, na katerem 
bo Gregor zastopa 
barve Slovenije ko-
nec julija.
Začetek julija je bil 
na domačih tekmo-
vanjih v znamenju 
turnirjev TZS, ki 
so se odvijali v Po-
rotorožu in to v vseh starostnih kategorijah. Pri najmlajših je bil 
znova odličen Bor Artnak, ki je nastopil na treh turnirjih in sicer v 
kategoriji do 10 let, do 11 let in do 12 let – finalni B turnir. Na vseh 
treh turnirjih je stal na zmagovalnih stopničkah in sicer do 10 let je 
osvojil 2. mesto, do 11 let 3. Mesto, finalni B turnir do 12 let pa je 
zmagal. V finalu je premagal Kocbek Gala in Maribora.
V kategoriji do 14 let je tokrat blestel Tom Ašič Kovač, ki se je 
uvrstil v polfinale in osvojil pokal za tretje mesto. Tom je na poti do 
finala premagal kar dva postavljena igralca, v četrtfinalu 2. nosilca 
Gašperja Bezjaka iz Velenja. Bravo Tom ! 
V kategoriji do 18 let je Tina Godec po zmagi nad 2. nosilko Volk 
Laro iz Straže zaigrala v finalu, kjer pa je morala priznati premoč 1. 
nosilki Palčič Sari iz Kopra in je tako osvojila 2.mesto.

ODLIČNE PIZZE, JEDI NA ŽARU, TESTENINE,  
SLADOLEDNI VRT

VELIKO PARKIRIŠČE, UREJENO OTROŠKO IGRIŠČE, 
UREJEN DOSTOP ZA INVALIDE,

DNEVNE AKCIJE IN PONUDBE, ŠTUDENTSKI BONI –

vse to in Še več čaka na vas v  
pizzeriji tenis Centra as !

lokal je odprt vsak dan od 8:00 ure dalje, 

pizzerija as pa obratuje:
pon, tor, čet, pet.: 14:00 - 22:00 ure

sreda: 11:00 - 22:00 ure
sobota: 11:30 - 22:00 ure
nedelja: 11:30 - 21:00 ure

Več o ponudbi na www.as-litija.si

Pizzerija AS  
v tenis centru as litija

velika poletna akCija v pizzeriji as -
PLAČAŠ 3, DOBIŠ 4* !

(*četrta pizza je gratis, po izbiri margerita ali klasika).
akcija traja do 15.08.2014 !

steFan joksimoviĆ zmaGovaleC 
svetovneGa pokala WkF YoutH Cup 

2014 v umaGu
od 30. junija do 5. julija je v umagu na Hrvaškem potekal 7. 
karate kamp za mlade v organizaciji svetovne karate zveze 
(WkF). v petek 4. julija in soboto 5. julija pa je bilo izvedeno 
tekmovanje karate1. ta naziv pomeni, da se to tekmovanje 
uvršča v kategorijo: svetovni pokal za mlade. Glede na 
ambiciozno začrtano delo v karate klubu trbovlje so ta kamp 
in tekmovanje uvrstili v program etapnih in glavnih ciljev do 
mladinskega evropskega prvenstva 2016.

Od torka do če-
trtka se je pre-
ko 250 mladih 
karateistov iz 30 
držav udeležilo 
karate treningov, 
ki so jih vodili 
svetovna prvaki-
nja v katah, Vi-
etnamka Hoang 
Ngan Nguyen, 
ter Predrag Sto-
jadinov in Da-
vide Benetello, 

oba tudi že svetovna prvaka v športnih borbah. Mlade karateiste 
so naučili nekaj tehnik iz svojega bogatega repertoarja. Mladi Tr-
boveljčani so kljub pridobljenim žuljem zavzeto trenirali. Največ pa 
so seveda pridobivali s sparingom z različnimi nasprotniki iz vseh 
koncev sveta. Tu so že lahko tudi pridobili prve ocene, kaj jih čaka 
na samem tekmovanju.
V soboto, 5.julija je svoj dan tokrat imel Stefan Joksimović, ki si je 
po težkih treh borbah z rezultati 5:2, 5:3 in 2:1, zasluženo priboril 
finale v kategoriji kadetov 70 kg. Finalna borba je na videz izgle-
dala še najlažja od vseh ta dan, saj 
jo je prepričljivo dobil z rezultatom 
3:0. Veselje vseh prisotnih, staršev, 
trenerjev in celotne Slovenske za-
sedbe je bilo nepopisno. Stefan je 
tekmoval že na mnogih mednaro-
dnih turnirjih, tokratno tekmovanje 
pa je eno od prestižnejših, saj je 
bilo na svetovni ravni, na katerem je 
Stefan nastopil prvič. Prvi nastop in 
prvo odličje predstavlja velik uspeh 
zanj, za klub in za Slovensko reprezentanco in velika vzpodbuda za 
nadaljnja tekmovanja. Poplačilo za trdo delo in odrekanja. 
Poleg tekmovalcem, gre za vse osvojeno velika zasluga tudi glav-
nemu trenerju, Mihi Kovačiču, ki je s svojimi pomočniki svoje tek-
movalce pripravil tako dobro, da so ti v ključnih trenutkih dali od 
sebe tudi več kot so sicer sposobni. Ta uspeh samo potrjuje to, da 
je trboveljski karate na pravi poti tudi v bodoče. V več kot štiride-
setletni zgodovini trboveljskega karateja je imela vsaka generacija 
svoje uspehe. Je pa zagotovo, da je to do sedaj največji uspeh te 
generacije in zagotovo ne zadnji, saj je delo v klubu začrtano tako, 
da bo forma in znanje tekmovalcev še rastlo.  B. Joksimović

MI-Les
mitja kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
• pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• razne mizarske storitve
•  suhomontažni sistemi
•  polaganje talnih oblog (gotovi 

parket, laminat, guma ...)
• slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

BiG FoX Cup
Enega zadnjih turnirjev v tem šolskem letu se je Taek-
wondo klub Šmartno – Litija udeležil na soboto, 21. 6. 
2014 v Mariboru. Šlo je za tekmo slovenskega pokala 

za mlajše selekcije, ki nosi ime Big fox. Organizator turnirja je bil 
KBK klub iz Maribora. Njihov osnovni namen te tekme je v tem, 
da želijo pomagati njihovemu članu, trenerju Damijanu Krmpotiču. 
Njegov sin Mark ima celebralno paralizo, zato ima Big Fox dobro-
delno noto, saj so denar, ki so ga zbrali na tekmovanju, namenili za 
Markove terapije. Taekwondo klub Šmartno – Litija je na to tekmo-
vanje poslal 9 svojih boljših borcev. Tekmovanja se je udeležilo 168 
tekmovalcev iz 30ih klubov ter iz 8ih držav. Ne glede na to, da ude-
ležba ni bila množična, je bila kvaliteta borcev na najvišjem nivoju. 

Klubsko smo dosegli 
odlično 4. mesto, ki 
smo se ga za konec 
sezone zelo razvese-
lili, saj smo prehiteli 
nekatere bolj mno-
žične ter po rangu 
boljše klube. S tega 
tekmovanja smo 
odnesli 4 zlata odli-
čja, 2 srebrni ter 2 
bronasti medalji. Na 

najvišje stopničke sta se spet povzpela Domen ter Tadej Pirc, bili 
pa smo priča še drugemu družinskemu uspehu, saj sta se sestri 
Sara ter Aleksandra Rozina prav tako veselili svoje uvrstitve na 1. 
mesto. Trener Franci Šircelj se je zelo veselil Sarine zmage, saj je v 
polfinalu premagala hrvaški borki iz Taekwondo kluba Jastreb, ki je 
eden bolj znanih hrvaških klubov. K skupnem ekipnem rezultatu pa 
so seveda pripomogli tudi naši ostali borci – Pia Smrekar in Patri-
cija Matoz z 2. mestom ter Tai Cerar in Timotej Bučar s 3. mestom. 
Luki Bajc pa tokrat ni uspelo premagati svojega nasprotnika. Sara 
je bila na koncu izbrana in nagrajena s pokalom za najboljšo mla-
dinko, Domnu Pirc pa je zmanjkala samo ena točka do najboljšega 
mladinca. Člane Taekwondo kluba Šmartno – Litija čakajo sedaj 
počitnice, vendar to ne velja za Tadeja ter Domna Pirc, ki se bo-
sta udeležila še seminarja z reprezentanco na Rogli. Vsem članom 
kluba želimo da si odpočijejo ter čim bolj izkoristijo počitnice za 
relaksacijo.

aktivne počitniCe taekWondo-istov
Počitnice so čas, ki je namenjen počitku in oddihu, vendar to ne ve-
lja za nekatere člane taekwondo kluba Šmartno – Litija, ki jih čaka 
kar nekaj dni aktivnega dela ter treniranja. Že konec junija je taek-
wondo zveza Slovenije organizirala 
tridnevni seminar na Rogli, ki je bil 
namenjen predvsem trenerjem ter 
slovenskim reprezentantom. Trener 
Franci Šircelj se tega seminarja ni 
mogel udeležiti, zaradi drugih obve-
znostih, se ga je pa udeležil trener 
Rok Mohar, ter oba reprezentan-
ta Tadej in Domen Pirc. Seminar 
sta vodila dva najbolj uveljavljena 
evropska trenerja Španec Ireno 
Farglas in Nemec Georg Streif. Na seminarju so pridobili kar nekaj 
novih izkušenj. Še posebno je seminar koristil Tadeju Pirc, ker z re-
prezentanco odpotuje 21.7.2014 na svetovno kadetsko prvenstvo v 
Baku, ki je glavno mesto Azerbajdžana. Z nekaj dnevi na morju se je 

vrnil ter pričel enotedenske pripra-
ve z reprezentančnima trenerjema 
Tomažem Zakrajškom in Goranom 
Divkovičem v klubski telovadnici, 
ki jo ima taekwondo klub že eno 
leto v Šmartnem, Za Povrtmi. 
Trener Šircelj je zadovoljen, da sta 
se reprezentančna trenerja odloči-
la voditi treninge v prostorih doma-
čega kluba, saj smo bili do sedaj 
vajeni, da so treningi večinoma 
potekali v Mariboru. Tadej zastopa 
Slovenijo na kadetskem svetovnem 
prvenstvu v borbah v kategoriji 45 

kg. Na pripravah je sodeloval tudi njegov starejši brat Domen, ki 
je pomagal s svojimi izkušnjami in znanjem. Tadej je na vrhuncu 
svoje forme in mu želimo čim boljšo uvrstitev, saj se je trudil, bil 
prikrajšan za počitnice, tako on kot starši, saj se morajo ves čas 
prilagajati prvenstvom, ki se večinoma odvijajo v poletnih mese-
cih. Zadovoljni smo z Tadejevim napredkom saj sledi stopinjam 
starejšega brata Domna, ki je trenutno eden najbolj perspektivnih 
mladincev v Sloveniji. Za ostale tekmovalce, ki zastopajo klub pa 
se bodo počitnice končale sredi avgusta, saj se bo za borce pričeli 
aktivni treningi, ker jih v začetku septembra čakajo prve borbe. 

   AVDIL
NRECAJ s.p.

Zglavnica 7,
1272 Polšnik

GSM:
031 328 663

▪ Druga gradbena dela
▪ Kompletna zunanja ureditev
▪ Izdelava kamnitih škarp

E-mail: avdosp@gmail.com
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prvi zasavski HriBovski izziv z - 20 
21. junija 2014, ob 3. uri, se je skupina desetih hribolazcev iz Liti-
je, Hrastnika, Kamnika in Ptuja, podala izpred Občine Litija na 80 

kilometrov dolgo pohodno 
pot, del zasavske planinske 
transferzale. Z naglavnimi 
svetilkami in v megli so pre-
hodili Sitarjevec in Janče, 
preko Jevnice in Senožet pa 
so v čudovitem jutru prispeli 
do Sv. Miklavža. Prvi kratek 
postanek z zajtrkom so imeli 
pred Geossom, kjer sta dve 

udeleženki po 30 kilometrih zapustili skupino. Ostalih osem poho-
dnikov je nadaljevalo pot na Zasavsko goro, od koder so se spu-
stili na Izlake, kjer so imeli 
drugi vmesni postanek, pred 
največjim vzponom na Čem-
šeniško planino. Spust proti 
Vrhem in rahel vzpon proti 
Partizanskemu vrhu je, še 
vedno nasmejane in polne 
moči, pohodnike pripeljal 
ob 16. 40 do tretjega srečanja s spremjevalno ekipo na Podmeji, 
kjer jih je pričakala tudi novinarka Zasavskega tednika. Zadnjih 20 

kilometrov poti od Mrzlice 
preko Šmohorja do Debra 
v Laškem so prehodili v 
slabih petih urah. 
Prvi zasavski izziv Z  20, 
80 kilometrov v dvajsetih 
urah, je osem pohodnikov 
uspešno opravilo. Za pre-
hojeno pot so s postanki 
porabili 18 ur in 26 minut. 

Uradni zaključek s podelitvijo priznanj in pokalov je potekal v Aqua 
Romi v Rimskih Toplicah 4. 7. 2014.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem donatorjem in vabimo na podro-
ben ogled prispevkov na https://www.facebook.com/Z20.net 

Organizacijski odbor Z  20 

Ob zaključku tekmovalne sezone je nogometni 
klub že tretjič zapored izvedel nogometni tabor 
2014 za nogometašice in nogometaše od 5 do 
13 let. Tabor je potekal od 25.6. do 28.6.2012 
na prostoru Š.D. Jevnica in se ga je udeležilo 57 
otrok. Na taboru je bilo 40 dečkov od 6do 10 

let, 4 mlajši dečki, 7 starejših dečkov in tudi 6 deklic do 13 let. Vsi 
treningi so potekali pod strokovnim vodstvom naših trenerjev na 
vseh igriščih športnega parka. Med nogometnimi treningi so po-
tekale tudi druge aktivnosti, kot so odbojka na mivki, nogomet na 
mivki, hokej na umetni travi, balinčkanje in za popestritev še ročni 
nogomet. 
V četrtek 26.6.2014 popoldne pa je bil za nogometaše tabora po-
seben dan saj smo jih s pomočjo naših članov in pristašev kluba z 
avtomobili odpeljali v adrenalinski park GEOS. Tam so jih prevzeli 
inštruktorji parka in za marsikoga je bilo to pravo presenečenje, saj 
plezanje, spuščanje in gibanje po parku zahteva dobro kondicijsko 
pripravjenost. Zvečer so se utrujeni in z nepozabnimi vtisi vrnili na-
zaj v tabor. 
Zadnji dan pa je predviden za dan nogometa in dopoldne so ob 
prisotnosti staršev opravili preizkus nogometnega znanja na petih 
pripravljenih poligonih. Sledilo je podelitev priznanj in simboličnih 
daril, ki jih bo spominjal na nogometni tabor 2014.po uradnem 
delu pa je sledil piknik in nogometne tekme med deklicami U13 
in njihovimi mamicami, dečki U7, U9 in U10, ki so se pomerili s 
svojimi starši. Zaključna tekma pa je pripadala mešanima ekipama 
članov, članic in veteranov.
 Za organizacijo in izvedbo tabora je je kot vodja Aleš Medved ob 
sebi zbral ekipo, ki je poskrbela za nemoteno izvajanje vseh aktiv-
nosti.

CELOTNI EKIPI NOGOMETNE ŠOLE 2014, NK JEVNICA IZREKA
 najlepŠa Hvala za opravljeno delo.

Hvala tudi KS Jevnica, ki nam je odstopila dvorano, da smo lahko 
na toplem in suhem prenočevali, PGD Dolsko za šotor in mize, PDG 
Laze za mize, MD Jevnica za postavitev projektorja z ozvočenjem in 
g. Jerneju Židan, ki nam je posodil ročni nogomet.
UO NK vam vsem želi tople in lepe počitnice in kmalu se zopet 
vidimo. za NK Jevnica

Marjan Medved  Medo

oBnova notranjiH prostor nk 
litija v zaključni Fazi

Svetovno prvenstvo je za nami, počasi pa se bodo 
naši nogometaši začeli intenzivno pripravljati na 
novo sezono 14/15 v želji, da tudi njim uspe in kdaj 

zaigrajo na največjem reprezentančnem tekmovanju.
V NK Litija v obdobju od zadnjega leta nogometne počitnice izko-
riščamo za prepotrebna dela. Kot smo že v prejšnji številki pisali, 

smo se v tem času 
lotili prenov kopal-
nic in sanitarnih pro-
storov ter vseh štirih 
garderob. Ko smo 
začeli z deli se je po-
novno pokazalo, da 
ko se nečesa lotiš, 
da se vedno pokaže 
še veliko drugega, 

na kar v začetku upaš, da ne bo potrebno. Po obnovi teh prostorov 
pa bomo resnično zadihali, saj bo objekt postal prijazen za igralce 
in obiskovalce NK Litija. Kljub krizi v UO NK Litija dokazujemo, da 
kjer je volja je tudi pot in 
da se ob vloženem času 
ter s prispevki podjetij, 
ki jim ni vseeno za slo-
venski in litijski šport, da 
izboljšati infrastrukturo 
in podobo kluba.
V tekmovalnem smislu 
se v okviru MNZ Lj. zbi-
rajo prijave, tako da lige še niso formirane, z izjemo članske. V 
članski ligi se je prijavilo 19 ekip, tako da je MNZ formirala 2. Ligi 

in sicer RLL (4.liga) z 12 ekipami, kjer 
bodo poleg Litije tudi ostale ekipe 
iz pretekle sezone brez Slovana, ki 
je izpadel in z novinci: Bela Krajina, 
Bravo, Dolomiti, Vir. MNZ (5.ligo) bo 
sestavljalo 7 ekip, v kateri bo nastopil 
tudi Kamnik in ekipa Dola pri Lj. V UO 
NK Litija se trudimo po svojih najbolj-
ših močeh, da sestavimo čim konku-
renčnejšo ekipo. Litija ima ogromno 
nogometnega potenciala, dobrih 
nogometašev, vprašanje je samo ali 
smo Litijani finančno sposobni igrati 
nogomet na višjem nivoju? Vložek je 
velik, saj že 3.liga zahteva ogromno 
infrastrukturnih pogojev, katerih tako 
Jevnica, Kresnice in Litija ne izpolnju-
jejo. To so predvsem širina igrišča, 
velikost garderob in zdravo finančno 

stanje, saj je ob mladinskem pogonu, ki ga ima NK Litija (vse selek-
cije od U13 navzgor) potrebno zagotoviti letno 20.000 € za sodni-
ške stroške. To je realnost. 
Za tekmovalno leto 14/15 smo v NK Litija prijavili prav vse selekci-
je od začetne U8 navzgor razen U10. Novost iz taktičnega vidika 
bosta selekciji U11, katero bosta sestavljali dve ekipi po 7 igralcev 
in U13, ki bo po novem igrala od kazenskega do kazenskega pro-
stora in ne več po širini igrišča, kot U11, U10, U9 in U8. U13 bo 
sestavljalo 9 igralcev v polju.
Tekmovanje pod okriljem MNZ Lj. se bo pričelo 30.8., zato bomo v 
naslednji številki objavili prva delegiranja in vabila na tekme.
Kot vidite, res ne počivamo in naši najmlajši nogometaši si zaslužijo 
kar se da čim boljše pogoje za vadbo. Da pa bomo lahko zasta-
vljene cilje uresničili potrebujemo Vašo pomoč, zato Vas prosimo, 
če nam namenite finančna sredstva v višini, ki so za Vas spreje-
mljiva. Za vašo darežljivost Vam bomo iskreno hvaležni. V zahvalo 
Vam lahko ponudimo prostor, kjer boste namestili svoj promocijski 
transparent in posredovali bomo tudi pisne zahvale preko distri-
bucijskih kanalov. Finančna sredstva za pripomočke za trening ali 
umetno travo je mogoče nakazati na naš TRR: si56 0202 3001 
5889 966. 
Dobrodošla so finančna sredstva tako pravnih kot fizičnih oseb.

ponovno vabimo tudi vse najmlajše v nogometno šolo litija. 
U13 in U11 pričneta s treningi 4.8., U9 in U8 pa 11.8.2014. Po-
nudite možnost tudi vašemu otroku, da ima možnost postati nogo-
metna zvezda. Od večine najmlajših je želja prav nogomet, saj je le 
ta najpopularnejši šport na svetu. Za kontakt, informacije pokličite 
031/804088 ali pišite na nogometniklublitija@gmail.com ali si 
oglejte spletno stran www.nklitija.si . Prilagamo tudi prijavnico.
UO NK Litija  Gregor ZAVRL, predsednik

noGometni kluB litija
vabi v nogometno šolo

kdaj: 3x do 4 x tedensko, začetek avgust 2014
kje:  na nogometnem igrišču NK Litija
kdo: dečki, deklice (od 1. do 9. razreda)
kaj nudimo: strokovno vodeno nogometno vadbo (trener s 
predpisano izobrazbo), tekmovanja med nogometnimi klubi, 
vpeljavo na zdravo tekmovalnost v skladu s pravili fair playa, in 
predvsem veliko zabave
zakaj noGomet: zaradi moštvene igre, druženja, sklepanja no-
vih prijateljskih vez, homogenega delovanja v skupini in razvijanje 
motoričnih sposobnosti posameznika.
kako do prijave: izpolnjeno prijavnico vrnete do 30. 8. 2014 
v NK Litija (prijavnico oddate v NK Litija) ali emailu: nogometni-
klublitija@gmail.com . Ostale informacije glede vpisa po telefonu: 
031/ 804088 (Gregor)
potreBna Športna oprema: majica, hlače, ustrezna športna 
obutev
vadnina: 25 € mesečno 
izvedBa vadnin po starostniH skupinaH: treningi po-
tekajo popoldne od 16. ure dalje, tekmovanja so ob sobotah ali 
nedeljah 

postani zvezda tudi ti!

noviCe iz nk kresniCe
Ekipe NK Kresnice se pripravljajo na novo nogomet
no sezono 2014/15.
Po uspešni nogometni sezoni 2013/14 se ekipe no-

gometnega kluba Kresnice pripravljajo na novo nogometno sezono. 
V novi sezoni bodo ekipe delno kadrovsko spremenjene in okreplje-
ne z novimi igralci.
Članska ekipa prične s treningi v zadnjem tednu julija. Ambicije 
članske ekipe so, da se poteguje za vrh lestvice. Temu primerno 
so tudi kadrovske okrepitve. V poletnem prestopnem roku so ne-
kateri igralci odšli, drugi prihajajo, večinoma pa bodo domači igral-
ci. Vrače se tudi Miha Krhlikar, ki je v lanski sezoni igral za ekipo 
Doba. V ekipo se vrača tudi Lazar Milinković, ki je bil na študijskem 
izpopolnjevanju na Norveškem. Odšla sta dva nogometaša brata 
Planinšek, ki sta se odločila za ekipo Litije. Žal igralci prestopajo iz 
kluba v klub z željo napredovanja, kar pa ni vedno uspešno.
Mlajše ekipe pričnejo z treningi v začetku avgusta, tako da bodo 
pripravljeni za tekmovanje v začetku septembra. Žal tudi pri mlajših 
ekipah prihaja, da igralci zapuščajo matični klub pred 10. letom 
starosti, kar stroka ocenjuje, da ni koristno za otroke v teh letih. 
Zato apeliramo na starše, da otroke pustijo najmanj do 12. leta 
starosti v sredinah, kjer pričnejo z vadbami.
V poletnem času premora med sezonami pa se opravljajo dela na 
športni infrastrukturi, posebno na vzdrževanju travnega igrišča in 
sistema namakanja tako da se za pričetek tekmovanja igrišče kar 
najboljše pripravi.
V letošnji sezoni 2014/15 je prišlo do sprememb tekmovanja tako 
da se je formirala 3. SNL liga center, na katero se bo pripravljala 
članska ekipa za prihodnjo sezono. V letošnji ljubljanski regionalni 
legi bo nastopalo 12. ekip, prvak pa v prihodnjem letu napredoval 
v 3. SNL ligo.
Nogometni klub Kresnice poziva vse starše in otroke, ki imajo ve-
selje do športa, posebno do nogometa, da prijavijo svoje otroke v 
nogometno šolo Staneta Pepelnaka, ki se je ustanovila v lanskem 
letu.
Vodstvo kluba vsem akterjem, ki bodo nastopali v novi sezoni želi 
uspešno delo in dobre rezultate.  Jože KOVIČ

noviCe iz BoWlinG kluBa 
planet 300

V mesecu juniju smo v našem klubu dosegli 
vse cilje, ki smo si jih zastavili za prvo sezono 
v slovenski državni ligi. Moška ekipa v sesta-

vi Miha in Iztok Štrus, Tomaž Drnovšek, Zdravko Kovačič, Tomaž 
Krafogel In Tomaž Vehovec, je v kvalifikacijah za drugo slovensko 
bowling ligo pometla s konkurenco in suvereno napredovala v višjo 
ligo.
Tudi ženskima ekipama je v finalnem nastopu v slovenski ženski 
bowling ligi uspel preboj v finale, kjer je ekipa Zagorje 1 v postavi 
Marija Prah in Suzana Zupančič zasedla 4. mesto, ekipa Zagorje 2 v 
postavi Urša Dobravec in Lidija Zaletel pa je končala na 8. mestu.
Sicer pa člani kluba tudi v poletnih mesecih ne počivamo; družimo 
se namreč v poletni piknik ligi, ki poteka v juliju in avgustu. Pridru-
žite se nam vsi. Več informacij pa lahko najdete na facebookovi sta-
ni bowling kluba Planet 300 na povezavi https://www.facebook.
com/groups/417507651688858/.
Ker se bliža nova sezona, želimo med nas povabiti tudi druge navdu-
šence nad bowlingom, ki se nam želijo pridružiti in združiti zabavo z 
rekreacijo. Za informacije o ugodnostih članstva v našem klubu ter 
o možnostih treninga pokličite Žigo na tel.: 041 880 334.
Ob zaključku sezone bi se tekmovalni del kluba rad zahvalil našim 
zvestim navijačem, ki ste nas celo sezono podpirali in navijali za 
nas na tekmovanjih.

prijavniCa
OTROKOVI PODATKI

IME IN PRIIMEK:  __________________________________________

DATUM ROJSTVA:  _________________________________________

PODATKI STARŠEV oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

IME IN PRIIMEK:  __________________________________________

NASLOV:  ________________________________________________

TELEFON:  _______________________________________________

ENASLOV:  ______________________________________________

PODPIS STARŠEV
oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:  ______________________________



Zadnja leta si živela
v svojem svetu,
ki ga žal vedno nismo
zmogli razumeti.

ZAHVALA
V 93. letu starosti je ugasnilo življenje  

naše drage mame Mici

MArije Bric
roj. Robinik

iz Litije
1.1.1922 – 1.7.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in Predilnici Litija za darovano cvetje, sveče, maše in izreče-
na sožalja. Posebna hvala osebju Doma Tisje, kjer je bila mama zadnja 
dva meseca življenja deležna skrbne nege in prijaznosti osebja. 
Hvala pogrebni službi KSP Litija za vsestransko podporo pri pripravi 
in izvedbi pogreba, g. župniku za pogrebni obred in besede slovesa, 
nosilcema praporov ter pevcem in trobentaču.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in se z dobro 
mislijo poklonili njenemu spominu.

Vsi njeni

Tako kot reka v daljavo se zgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli,
ko več te ni ...

V SPOMiN
V mesecu juliju bo minilo sedmo leto odkar se je poslovila  

najina mati

SONjA PAVLiHA
iz Litije

Hvala vsem, ki jo niste pozabili  
in ji prižigate svečke.

Hči Jolanda, sin Črtomir z ženo Moniko  
ter vnuki Ana, Jaro, Sara in Špela

Če bi solza naša 
te zbudila,
ne bi tebe
črna zemlja krila. 

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta in brata

ciriLA jAMŠKA
iz Stranskega vrha

4.7.1937 – 5.5.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za darovane 
maše, cvetje, sveče in vsa izrečena sožalja. Hvala ZD Zagorje ob Savi, 
ZD Litija in patronažni službi Litija. Hvala g. župniku, pevcem, govor-
niku, gasilcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala vsem še enkrat.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Zapustila nas je draga mamica, babica, prababica in sestra

MARIJA ANA - LUBA KOVIČ
iz Litije

13.6.1932 – 21.6.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,  
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje  
in sveče. Še posebej se zahvaljujemo Mirku Kaplji za njegov  

poslovilni govor.

Žalujoči: hčerka Nevenka z družino, sin Tone z družino  
in sestri Zofka ter Fani z družinama.

Le bilka smo te zemlje,
veter nam daje smer,
plen smo mnoge ujede,
v stiskah si iščemo mir.
V prepadih in ravninah,
nam v žlahtnost plod zori,
nemo hodi po pečinah,
nekdo, ki v naš cvet strmi.
                             (J.O.)

ZAHVALA
ob izgubi našega očeta

JOŽEFA OSTREŽA
27.1.1940 – 8.6.2014

Brajdov iz Golišč

Lepo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob bolečini izrekali tolažilne besede in nam ka-
korkoli pomagali ob trenutkih slovesa. Vsa zahvala g. župniku Štefa-
nu Pavliju za pogrebni obred, ganljivem petju kvarteta Moški vokalni 
skupini Lipa, za izčrpno pokojnikovo življenje besedam Anžeta Gro-
ma, za zaigrano Tišino Jožetu Setničarju in vsem pogrebcem. Zahvala 
pa velja tudi vsem vam, ki ste ga pospremili na zadnjo pot in se po-
klonili njegovemu spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in tasta

ANDREJA NAMESTNIKA
iz Litije

11.5.1944 – 21.6.2014

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, so-
delavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Zahvala LD Šmartno in ostalim lovcem za lovski pogreb, 
planincem, veteranom Sever, Rekreativcem 77, RK Litija, Zasavskim 
rogistom iz Litije, pevcem, govorniku Mirku Kaplji, Gašperju za lepo 
zaigrano Tišino in g. župniku za opravljen obred.

Žalujoči: vsi njegovi

Rada bi še
slišala tvoj glas,
ampak odšel si v nebesa.

ZAHVALA
V 74. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, brat,  

stric in dobri prijatelj

ALOJZIJ ŠTEMPIHAR
iz Male Gobe, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali 
ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prinesene sve-
če, cvetje, darovane svete maše in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na zadnjo pot. Posebna zahvala gospodo-
ma župnikoma Cirilu in Štefanu za lep pogrebni obred, pevcem MPZ 
Polšnik za zapete pesmi, gospodu Vladimirju za poslovilne besede, 
pogrebcem in vsem drugim, ki jih nismo posebej omenili.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA
ob boleči izgubi mame, babice in prababice

iVANKe LAPAjNe
rojene Režen

iz Litije
19.10.1933 – 9.6.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, pisno in ustno izre-
čena sožalja. Hvala vsem za pomoč in podporo, ki ste nam jo nudili v 
teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se g. Hauptmanu in g. Okornu iz 
KSP Litija, g. župniku Štefanu Pavliju za lepo opravljen obred, pevcem 
in trobentaču za zaigrano poslovilno pesem. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Mama, v naših srcih boš vedno z nami.

Vsi njeni

Ne koraka,
ni več trkanja
na vprašanja
kdaj že?
Nihče več nanje
ne čaka.
Tiho 
je vse,
pretiho…
      (M. Kačič)

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata,  

brat, stric, svak in tast

MARJAN JERANT
23.5.1952 – 26.6.2014

iz Golišč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za darovane 
sveče, svete maše ter za vse izrečene besede tolažbe. Hvala vsem, da 
nam ob teh trenutkih stojite ob strani. Lepo se zahvaljujemo našim 
sosedom Kirnovim, za vso pomoč in podporo in dežurni službi ZD 
Litija za nudenje prve pomoči. Zahvalo dolgujemo tudi g. župniku 
Štefanu Pavliju za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi,  
g. Setničarju za zaigrano Tišino, pogrebcem, praporščakom in gasil-
cem ob zadnjem slovesu. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti na Kresniškem 
pokopališču. Iskrena hvala vsem še enkrat.

Vsi njegovi

Tiho, tiho čas hiti
zaman te čakam, ker te ni,
ne čutim tvojih toplih več dlani,
kako hladne, mrke so noči.
Le listje rahlo šelesti,
veter solze mi suši,
a srce ne preboli.

V SPOMiN
Minila so tri leta 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



javno glasilo OBČan
javno glasilo oBčan je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

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

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

Naklada 5400 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

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

oBvestila / križanka

nudim 
pomoč

Vam primanjkuje časa? 
Ne zmorete sami opra-
viti z vrtnimi op ravili, s 
košnjo trave, z obrezo-
vanjem grmovnic, obža-
govanjem dreves, potre-
bujete 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

15julij 2014

NEPrEMIČNINE

oddam v najem za daljše obdobje garažo na Rozma-
novem trgu – za bencinsko črpalko Petrol.
GSM: 041/660 893.

prodam 3 soBno stanovanje 77 m2. 
Stanovanje je popolnoma obnovljeno (električna  

in vodovodna inštalacija, okna, radiatorji, vrata...). 
Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je lahko  

takoj vseljivo. Vred no ogleda.  
Informacije na GSM: 041/719 444.

nagradna križanka sestavil: jože vizlar številka: 164

Izžrebanci križanke iz meseca JUNIJA 2014 prejmejo 
reklam no majico Tiskarne ACO in Dajmox. Nagrado 
prejmejo v Tiskarni ACO.

1. Darja Osolnik, Tepe 70, 1272 pošnik
2. Ivan Špolad, Luke svetca 1, 1270 Litija
3. Lojze Bedene, Valvasorjev trg 6, 1270 Litija 

Težje besede:  KeBNeKAIse, NAreV, BeLIZAr, 
NeImAr, ZeN

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2014 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli dru
žinsko pizzo. Nagrajenci bodo Bon za pizzo prejeli v 
Tiskarni ACO, Litija.

2. ČRKA  
ABECEDE

OGLAS, 
NAZNANILO

TVORBA V 
ČEBELJEM 

PANJU

VRTINEC  
PRI  

TORNADU

IZDELEK  
REPOR
TERJA

NADALJE
VANJE 
GESLA

PRITOK 
BUGA NA 

POLJSKEM

STOPINJA

VLADAR 
CESARSTVA

AVTO 
OZNAKA 
CELJA

OTOŽEN 
TONOVSKI 

NAČIN

ERBIJ
PREPROST 
MOSTIČ ZA 

PEŠCE

CERKVENO 
PREKLET

STVO

5. ČRKA 
ABECEDE

NAJVIŠJA 
GORA NA 

ŠVEDSKEM

ERVIN  
LOKAR

KRAJŠE  
IME IGRALKE 

TAYLOR

STARO 
JUDOVSKI 

KRALJ

OČE

NOGOMETNI 
TRENER 

(BRANKO)

SLONOV 
ČEKAN

VOJAŠKI 
PAKT

VISOKA IGRAL
NA KARTA

JAPONSKI 
BUDIZEM

ŽITNE 
LUSKINE

VOJSKO
VO DJA 

CESARJA 
JUSTINIJANA

KARIKATURIST 
KOS

SREDIŠČE 
SIBIRIJE

KEMIJSKI 
ZNAK ZA  
RUBIDIJ

HČERIN MOŽ ŽRTVENIK

AFRIŠKA 
JEZIKOVNA 
SKUPNOST

PLAVALEC 
THORPE

BIBLIJSKA 
MARIJINA 

MATI

BRAZILSKI 
NOGOMET PLOŠČAD, 

ODPRT 
BALKON

BESEDA 
BREZ  

POUDARKAGRŠKI BOG 
VOJNE

JEK,  
ODMEV

PREDMET, 
KI PRINAŠA 

SREČO

BIVŠI 
PREDSEDNIK 
PLANINSKE 

ZVEZE

RIMSKI 
KRALJ

SPODNJI DEL 
GOBE

PESNIK 
VIPOTNIK

BROM

PREBIVALEC 
DANSKE

DOMAČIJA, 
BIVALIŠČE

PREMOGOV. 
UGARSKI

PISARNA, 
URAD

SKLADAT. 
KERSNIK

ANTON 
INGOLIČ

IZDELOVALEC 
SEDEL

ANTON 
NOVAČAN

RUDI  
DRČAR

PLOŠČINSKA 
MERA

BIVŠA 
OZNAKA 
ČEŠKO

SLOVAŠKE

FRANCOSKO 
MOŠKO IME

JAPONSKA 
VULKANSKA 

GORA

POTUJOČI 
GRŠKI  
PEVEC

ENOTNA 
MATIČNA 
ŠTEVILKA 
OBČANA

NORDIJSKA 
GOSPODARI
CA MORJA

mali oglasi

podarite odvečne knji-
ge, priročnike. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih od   
peljem in ohranim. 
Tel. 030/996225

kupim razne stare pred-
mete, odlikovanja, meda
lje, značke, bajonete, če 
 lade, sablje, uniforme, sta  
re razglednice, kipce, sli 
ke, nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drob
narije, ki jih morda ne 
po trebujete več. 
Tel.: 051/740430

litijska lipa za litijane
Spoštovane občanke in občani!
Vokalna skupina Lipa je vselej bila eden izmed 
prepoznavnih “atributov” mesta Litija. Prebival-
ci mesta ob Savi smo lahko ponosni na izredno 
glasbenovokalno dediščino, ki nam jo nekaj ak-

tivnih in vrhunsko kulturno in humanistično izobraženih posamezni-
kov vsakdanje prinaša bližje v naša življenja. Glasba je tako močna 
razsežnost v Človekovem bivanju, da se na poseben način, tako ali 
drugače, dotika vsakogar izmed nas. Vzbuja nešteto občutij, ki nam 
vsem ponujajo smisel v življenju ...
Pevci moške zasedbe vokalne skupine Lipa smo v duhu zapisane-
ga tako počaščeni, da smemo s svojim petjem sodelovati tudi ob 
slovesih od vaših in naših bližnjih. Z glasbo, ki jo vpletamo v naj-
bolj življenjske dogodke (med katere spada tudi smrt), se širimo 
prek meja koncertnih dvoran, s tem pa rasemo tudi v sebi in za  
Druge ...
Litijska Lipa bo ob vaši podpori še naprej poskušala peti in živeti 
ta duh ... 

petje na poGreBniH slovesnostiH
Pevsko društvo Lipa Litija  kontakt: 041/365648 ali 031/689160

zaHvala
spoštovani litijani in ostali bralci cenjenega občana! Iz lastnih izkušenj nam je blizu misel, da vse, kar se na tem svetu začne, 
se tudi konča. Tako se v teh dneh izteka tudi moje bivanje in poslanstvo župnika v župniji Litija. V Občana sem se oglašal občasno, 
največkrat v zvezi z gradnjo nove cerkve, saj novogradnja in dograjevanje po pomenu presega okvir župnije in njenih vernikov. Bilo 
je tudi nekaj konstruktivnih polemik. Za velikodušno odmero prostora se g. Acu Jovanoviču iz Tiskarne Aco iskreno zahvaljujem! 
Župnijo zapuščam z lepimi spomini in hvaležnostjo, da sem imel ob sebi vedno veliko dobrih sodelavcev, prijateljev. Bil sem redno 
prijetno presenečen, kako so mi bila vrata po raznih občinskih in drugih uradih vselej prijazno odprta. Povsod in vedno obzirna 
pomoč. Hvala za to lepo pričevanje človečnosti! Pri gradnji nove cerkve je resda bilo polno izzivov, ki pa so se ob dosežkih pokazali 
kot koraki, ki so peljali proti cilju. Nepozabna je bila posvetitev nove cerkve 10. decembra 2000. Bil je to slovesen dogodek za 
celotno mesto in okolico. Sledile so razne pridobitve ob nadaljnjem dograjevanju cerkve, vse do vrhunca, ki pomeni postavitev 
mozaika p. Marka Rupnika. Prav v teh dneh pričakujemo, da bo notranji podobi cerkve dodal še križev pot. Ko se zazrem na 16 
let gradnje cerkve, me najprej obide prijeten in hvaležen občutek, da je za novo cerkev zaslužna celotna skupnost. Darove ste 
darovali posamezniki od blizu in daleč, tudi tisti, ki bolj redko zaidete v cerkev, ste člani drugih Cerkva in ver ali se razglašate za 
neverujoče. Dragocena je bila večkratna pomoč podjetij, Občine in Mestne skupnosti. Z ozirom na darovalce lahko mirno rečem, 
da je nova litijska cerkev predvsem sad skupnega prizadevanja širše skupnosti tukaj živečih prebivalcev. Občudujem in se za-
hvaljujem za vso to vašo ljubezen, ki je vtkana v zidove in opremo Božjega svetišča. Velikokrat sem bil priča, kako ljubezen stori 
očem razvidne čudeže. Hvaležen sem Bogu, da sem bil skupaj z vami udeležen v tej enkratni zgodbi. Rad bi dodal, da cerkev, naša 
skupna dobrina, ki je čudež medsebojne ljubezni, izžareva posebno nebeško ozračje v trenutkih, ko je polna in v njej doni pesem 
naših vedno dobro uglašenih pevcev. 
Verjamem, da bodo pod vodstvom novega župnika tudi preostala dela v cerkvi uspešno narejena (krstni kamen, orgle,…), kakor 
tudi zadnji del zunanje ureditve za cerkvijo, ki se povezuje z načrti Občine Litija. 
Bogu se zahvaljujem, da sem lahko preživel lepa leta v vaši sredi, da sem se z veseljem čutil Litijana. Kogarkoli bom srečal, mu 
bom z veseljem priporočal obisk Litije, naj odkrije njene lepote, si ogleda čudovit mozaik s presenetljivo igrivimi barvnimi okni 
v cerkvi sv. Nikolaja. Želim vam, naj vas v življenju vodi milost in mir Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Še enkrat 
hvala in vse dobro.  

PAVEL OKOLIŠ, v letih od 1998 do 2014 litijski župnik

zahvala
V trenutku, ko izgubiš vse, ti na pomoč priskočijo dobri ljudje.
Družina Gracar iz Sela 36 pri Mirni se iskreno zahvaljujemo dob
rim ljudem iz Gabrovke in okolice, ki ste nam na kakršen koli 
način priskočili na pomoč ob požaru in obnovi hiše.

Gracarjevi s Sela

v praproščah, v neposredni bližini centra litije,  
na sončni legi, ugodno prodam zazidljive parcele  
z gradbenim dovoljenjem. Na voljo še dve parceli. 

za inFormaCije se oBrnite na  
Andrej Poglajen 041/651-802 ali po emailu:  

melita.asteprom@gmail.com.

oBvestilo
sanabela d.o.o. odpira vrata novega 

klicnega centra v Litiji z kapaciteto dvajset 
delovnih mest. Možnost redne zaposlitve. 

Zato Vas vabimo, da se nam z dobro voljo ter 
željo po dobrem in rednem plačilu pridružite 

lahko tudi upokojenci.  

Za vse informacije pokličite: 070 737 737



naziv častni oBčan je prejel jože dernovŠek - jože dernovšek je bil predsednik skup-
ščine občine litija, lahko rečemo župan, od leta 1974 pa do leta 1982. V tem času je bilo 
zastavljenih in dokončanih kar nekaj objektov, ki so zaznamovali mesto Litija; občinska stavba, 
nadvoz, zdravstveni dom Litija, črpalka OMV, prizidek k osnovni šoli Litija. Po različnih krajih 
podeželskega območja, so v tem obdobju zrasla številna mala podjetja, ki so dajala zaslužek 
prebivalcem: Dolka na Dolah, Tiskarna na Vačah …Veliko sredstev se je v tistem obdobju vlagalo 
v preureditev gradu Bogenšperk.
Po letu 1982 je pot nadaljeval v Istrabenzu, kjer je imel odgovorno funkcijo in v tem času je bil 
aktiven v Gospodarski zbornici Slovenije. Za celotno občino Litija je predvsem pomemben, ker 
je prav Jože Dernovšek tisti, ki je prvi in dolgo verjel, da je v okolici Vač geometrično središče 
Slovenije. K tej ideji je prepričal Petra Svetika, ki je potem zbral dokazne materiale, da je temu 
res tako.
Če ne bilo njega, potem tudi projekta GEOSS verjetno ne bi bilo in posledično številnih aktivnosti, 
ki so zrasle prav iz navedenega projekta in še vedno potekajo – že več kot 30 let. Odlikuje ga 
ljubezen do Slovenije, do krajev v občini Litija in še posebej ljubezen do krajev v bližini geome-
tričnega središča Slovenije. Je dolgoletni aktiven član društva GEOSS v katerem je opravljal tudi 
funkcijo predsednika. Vedno zna konstruktivno sodelovati, uspe mu pozitivno združevati in še 
tako zapletene situacije pozitivno reševati.
Jože Dernovšek ni bil le pobudnik projekta GEOSS, temveč že več kot 30 let tvorno sodeluje in po-
maga pri udejanjanju te ideje. GEOSS je tako danes objekt državnega pomena, pomembna trigo-
nometrična točka, ki ima tudi večplasten simbolični pomen.  Simbolizira večstoletna prizadevanja 
Slovencev za združitev, srce naše države, ki je skupno vsem Slovencem, ne glede na  ideološke, 
verske in druge razlike. Potrjuje zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru in nudi možnost za 
številne protokolarne in druge prireditve na občinskem, regionalnem in državnem nivoju. 

zlata plaketa oBčine litija za leto 
2014 je bila podeljena podjetniku Bo-
janu železniku, ki je direktor pod-
jetja kGl, ki se ukvarja s proizvodnjo 
in obdelavo kovinskih izdelkov in ga je 
ustanovil leta 1985. Podjetje zaposluje 
preko 90 delavcev in več kot 70% proizvo-
dnje proizvede za avtomobilsko industrijo, 
ostalo pa je namenjeno drugi kovinski in 
elektroindustriji. Skoraj v celoti je podjetje 
s prodajo izdelkov vezano na tuje trge.
Bojan Železnik vseskozi aktivno deluje v 
organih obrtnega združenja in zdajšnje 
obrtno podjetniške zbornice Slovenije. Je 
vnet zagovornik povezovanja obrtnikov v 
zbornico, v kateri je solidarnost bistvena vrednota in dolgoročna naložba v obrtništvo. Zavzema 
se večjo sodelovanje države in občine pri ustvarjanju prijaznejšega okolja za delovanje obrtnikov. 
S propulzivno usmeritvijo je znal prebroditi sedanjo gospodarsko krizo.
Zelo aktivno je sodeloval pri aktivnostih o zavrnitvi nepremičninskega davka, ki je bil v takšni 
obliki kot je bil predlagan zelo krivičen in bi podjetnike še bolj obremenil.
Bojan Železnik je poleg aktivne vloge direktorja v svojem podjetju tudi družbeno angažiran v ob-
činskem svetu občine Litija ima mesto svetnika, prav tako je član sveta MSL. V zadnjem času je 
nadvse pomembna njegova vloga predsednika odbora, ki spremlja izgradnjo HE na SAVI.

učenci in učenke, ki so se vpisali v zlato knjigo in knjigo najboljših dosežkov.
v kC je že tretjič potekala poletna muzejska noč z 

uvodnim predavanjem o načrtovanju turistične kul-
turne zgodovinske poti po litiji. razstava o tej poti je 

postavljena v avli občine litija do septembra.

ob 10 letnici smrti Carlosa kleiberja v konjšici 
koncert pihalnega kvinteta orkestra 

slovenske vojske.

na prireditvi na dolah smo se srečali s slovenskima  
skakalcema jurijem tepešem in robijem kranjcem ter  

trenerjem Goranom janusom.

množično obiskan litijski tek.

razstava; litijski šport skozi čas - o športnem  
udejstvovanju litijanov pred drugo svetovno vojno.

tradicionalno srečanje krajevnih skupnosti  
in msl.

pogovorni 
večer z 

urednico 
in avtorico 

radoved nega 
tačka ireno 

struna arko.

podelitev nagrad najboljšim na likovnem in literarnem 
natečaju, v okviru tačkovega festivala. 3. tačkov festival je obiskalo preko 600 otrok.

novi prostori - darilo GŠ litija - Šmartno pri litiji  
ob 60-letnici delovanja.

ribiška družina litija je slavnostno obeležila  
60-letnico delovanja.

OBČINA LITIJA

PrAZNOVANJE 7. OBČINSKEGA PrAZNIKA OBČINE LITIJA
letošnji občinski praznik so zaznamovali številni lepo obiskani dogodki in prireditve, ki so doživeli svoj vrhunec prav na dan praznika, to je 16. junija 
s slavnostno akademijo. slavnostni govornik je bil evropski poslanec in predsednik sls Franc Bogovič. na prireditvi so bila podeljena priznanja zaslu-
žnim občanom in občankam občine litija. 

priznanja župana oBčine litija  
za leto 2014 so prejeli:

GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMARTNO za 60-letno uspešno 
delo na področju glasbenega izobraževanja,
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA za 60-letno uspešno delo na podro-
čju ribištva in njegove promocije,
župnik pavle okoliŠ za izjemen prispevek pri gradnji 
litijske cerkve ter dolgoletno delo v župniji Litija, 
prostovoljCi mladinskeGa Centra litija za 
organizacijo humanitarne pomoči za poplavljena območja 
Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške,
moŠki pevski zBor polŠnik za uspešno delo  
in promocijo zborovskega petja, 
klemen maHkoviC za doseganje izjemnih rezultatov na  
področju kegljanja na državnih in mednarodnih tekmova-
njih.

za uspeŠno delo in izvajanje naloG v mandatu 2010 -2014  
so poseBna priznanja župana prejele vse krajevne  

skupnosti in mestna skupnost litija.


