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PODELJENA ZLATA PLAKETA IN PRIZNANJA
ŽUPANA OBČINE LITIJA

Na slavnostni akademiji ob 4. občinskem prazniku Občine Litija je bila
podeljena ZLATA PLAKETA OBČINE
LITIJA ZBORU SV. NIKOLAJA za doseženo prvo mesto na mednarodnem
zborovskem tekmovanju, ob osvojitvi
Grand prix Venesia in musica v Italiji,
pa tudi sicer za njihove dosežke, saj
se zbor uvršča v sam vrh evropskega
in slovenskega zborovskega petja.
Priznanja župana občine Litija za leto
2011 so prejeli: Peter Svetik za 30 let
prizadevnega in požrtvovalnega dela
pri projektu Geoss, Kulturno društvo Kresnice ob 100 letnici delovanja, Čebelarsko društvo ob 90-letnici delovanja, PGD Dole pri Litiji ob 80 letnici delovanja,
Društvo upokojencev Litija ob 60 letnici delovanja, Klub malega nogometa Litija za
osvojitev naslova pokalnih prvakov v sezoni 2010/2011 in Ženski nogometni klub
Jevnica za osvojitev naslova pokalnih prvakinj.

popravila in čiščenje
zobnih protez

Ob 25. juniju
"Dnevu državnosti",
vsem občankam in občanom
iskreno čestitam in želim
prijetno praznovanje.
Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

V tej številki si lahko preberete o številnih dosežkih lokalnih športnikov.
Žal nam je zopet zmanjkalo prostora za vse prispele članke, zato dopisnike znova naprošamo,
naj se držijo omejitev obsega.
Natančna navodila za objavo vaših prispevkov
najdete na spletni strani www.obcan-litija.si.
			

Marko Djukić

08.7.2011

Prispevke pošljite do
v elektronski
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

GRADNJA SVC
ob Ljubljanski
cesti

GRADNJA SVC ob Ljubljanski cesti

Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor

Občina Litija je želela
pristopiti k modernemu
in v Evropi vedno bolj
uveljavljenemu konceptu
oskrbe starejših. Tako se
je porodila ideja o medgeneracijskem oblikovanju
tega projekta na način,
da se predvidi gradnja
treh stolpičev. V enega od
njih se vključi dejavnost
Glasbene šole Litija Šmartno, ki prav tako nujno
potrebuje svoje prostore,
preostala dva stolpiča bomo
namenili za institucionalno
varstvo starejših z dnevnim
varstvom, pomočjo na domu
in socialnim servisom.
Nadaljevanje na str. 2

NASTJA KOLAR OSVOJILA SVOJ
DRUGI PROFESIONALNI TURNIR
16-letna Nastja Kolar je dosegla izjemen uspeh
na turnirju
INFOND OPEN v Mariboru, z nagradnim skladom 25.000 $. Kot najbolj obetavna slovenska igralka je v glavnem delu nastopila
s posebnim povabilom in s turnirja odšla kot zmago
valka. 
Nadaljevanje na strani 14

Tiskovna
konferenca ob
občinskem prazniku

NESIHA KERANOVIĆ s.p.

Valvazorjev trg 25, 1270 Litija
GSM: 040 654 785
• ŠIVANJE IN POPRAVILA
VSEH VRST OBLAČIL
• ŠIVANJE PO MERI
Delovni čas:
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota

800 – 1500
1300 – 2000
800 – 1500
1300 – 2000
800 – 1300
800 – 1300

Konkurenčne cene, pridite
v Centromerkur, drugo nadstropje
in se prepričajte.

Župan OBČINE LITIJA, Franci Rokavec
je ob četrtem občinskem prazniku
organiziral tiskovno konferenco, na
kateri sta bila prisotna še podžupana
Lijana Lovše in Gregor Zavrl ter direktorica občinske uprave Tatjana Kržišnik. Predstavili so izvedene aktivnosti v tem letu ter podali informacije o
planiranih investicijah.

Zemeljski plin je najboljša rešitev.
zame, zate, za naš planet.
Zakaj zemeljski plin?
•	Energent, ki ima boljše okoljske in energetske lastnosti kot ostala fosilna goriva.
•	Uporaba zemeljskega plina in njegov transport ne povzročata izpustov prašnih
delcev, ki onesnažujejo ozračje.
	Je
• najprimernejši energent za oskrbo urbanih središč.
•	Zemeljski plin s svojim omrežjem omogoča prehod v nizkoogljično družbo.
•	Uporaba zemeljskega plina prispeva k doseganju evropskih ciljev na področju
podnebnih sprememb.
Kdo smo mi?
•	Smo ena vodilnih energetskih družb v Sloveniji s 150 letno tradicijo.
•	S svojimi daljinskimi sistemi zagotavljamo zanesljivost in zadostnost oskrbe s plinom
ter učinkovito rabo energije.
	
• Oskrbujemo s cenovno konkurenčnim virom energije.
•	Razvojno usmerjena družba, ki zna, hoče in zmore razvijati prijazne odnose z uporabniki in okoljem.
•	Spremljamo razvoj naprednih tehnoloških rešitev na področju oskrbe z zemeljskim
plinom.
	
• Ekološko usmerjeno podjetje, nosilec certifikata ISO 14001 za ravnanje z okoljem.
Z nami je enostavno, hitro in zanesljivo - z nami je najbolje.
Čas je za razmislek o odgovornosti do okolja in uživanju v udobju doma.
Sprejmite odločitev za priključitev na največji distribucijski plinovodni sistem
v Sloveniji in enega najbolj razvitih v Evropi, kar je sistem Energetike Ljubljana.

www.energetika-lj.si

2

O DELU OB ČINSKEGA SVETA IN OB ČINSKE UPRAVE

Junij 2011

POROČILO O SPREJETIH SKLEPIH IN ODLOČITVAH

MODERNIZACIJA CESTE
BEDEN – VELIKI VRH

6. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 8.6.2011 ob 17.00 uri,
v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je s predloga dnevnega reda
umaknil točko 8: »Vodenje postopka podelitve stavbne pravice za izgradnjo energetskega objekta.«
Dnevni red je tako obsegal deset vsebinskih točk, od katerih povzemamo naslednje:
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju
zavoda Centra za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
– drugo branje
Od prvega branja se sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
preoblikovanju zavoda Centra za razvoj Litija v družbo z omejeno
odgovornostjo, razlikuje v spremembi imena Center za razvoj Litija
d.o.o. v Razvojni center Srca Slovenije. Poleg tega je bilo zaradi vpisa
sprememb in dopolnitev sklepa v sodni register potrebno sprejeti še
sklepe, ki se nanašajo na preračun obstoječega osnovnega kapitala v
evre, povečanje osnovnega kapitala, sprejem prečiščenega besedila
akta o ustanovitvi. Sprememba imena družbe prične učinkovati po
izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v imenu družbe, ki ga
izda Vlada Republike Slovenije
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v občini Litija – drugo branje
V letošnjem letu se predvideva ponovna sprememba vseh treh
odlokov s področja gospodarskih javnih služb. Odloke bo potrebno
uskladiti z predvideno novo Metodologijo o oblikovanju cen obveznih
občinskih javnih služb varstva okolja. Država je, glede na ekonomsko
stanje, konec lanskega leta »zamrznila« cene storitev gospodarskih
javnih služb do 30.08.2011.
Glede na navedeno se spremembe odlokov nismo lotili široko, kot je
bilo prvotno predvideno, ampak zgolj v delih, kjer odlok usklajujemo
z veljavni zakoni. Zato smo se v prvi fazi odločili, da uskladimo odlok
o odpadkih v delu kazenskih določb, saj je obstoječi odlok z vidika
delovanja naše inšpektorice neučinkovit. Odlok se spreminja zaradi
uskladitve z Zakonom o varstvu okolja ter Zakonom o prekrških. Nov
odlok predvideva, da je za odpadke, ki so odloženi izven posod za
odpadke, odgovoren lastnik zemljišča. Odlok predvideva tudi nove,
višje, kazni za neupoštevanje njegovih določb. Še v letošnjem letu
država, na področju ravnanja z odpadki, predvideva tri nove uredbe,
ki bodo temeljito spremenile sistem ravnanja z odpadki v državi.
Odlok o porabi sredstev koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Litija – skrajšani postopek
Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je 50 odstotkov koncesijske
dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa
prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni
del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča,
ki leži v njej. Na letni ravni znaša ta prihodek za občino Litija 1.303
eur. Občini nakazana sredstva se v proračunu občine izkazujejo kot
namenski prihodki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Občina Litija je tako morala
sprejeti odlok, s katerim se je odločila, da bo ta sredstva porabila za
letne čistilne akcije skladno s predpisi o javnem naročanju.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Litija – prvo branje
V spremembi in dopolnitvi Odloka o oglaševanju v Občini Litija se v
12. členu izjemoma dovoli postavljanje transparentov na lokaciji s
parc. št. 1028/7 k.o. Litija (to je na cestni ograji ob pločniku ceste G2
108 v neposredni bližini mostu čez reko Savo v mestu Litija) samo za
potrebe prireditev, ki jih organizirajo neprofitne organizacije, vendar
le v primeru, da so vsa ostala oglasna mesta polna ter na podlagi
predhodno pridobljenih soglasij pristojnega upravljavca ceste.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne ob
činske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji –
skrajšani postopek
V odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« gre za
spremembo besedne zveze »predstojnik skupne uprave« v »vodjo
skupne uprave«, katero uskladitev so z dopisom z dne 19.04.2011
zahtevali na Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Pri ponovnem preverjanju našega Odloka o ustanovitvi or
gana skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo

občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«,
objavljenega v Uradnem listu RS št. 4/11 z vzorcem Odloka Službe
vlade RS za lokalno samoupravi in regionalno politiko, kakršen naj bi
bil po njihovih navodilih, manjka še odstavek v 10. členu, katerega
dopolnjujemo v tem odloku o spremembah in dopolnitvah in s tem naj
bi bil popolnoma usklajen. Dopolnitve in spremembe predmetnega
odloka so nujne zaradi sofinanciranja skupne občinske uprave, s
strani države.
Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju deficitarnih
poklicev v občini Litija
V pravilniku o štipendiranju deficitarnih poklicev se je dvignila višina
štipendije za cca 30%. Tako se je višina štipendije za dijake kot tudi
za študente uskladila z državnimi štipendijami in štipendijami regijske
štipendijske sheme, kajti v pravilniku je letna višina štipendije določena
v evrih. Spremenjen pravilnik se bo pričel uporabljati s 1.9.2011. To je
edina sprememba pravilnika, ki je bil sprejet v februarju 2009.
Premoženjsko pravne zadeve – soglasje k sklenitvi sodne poravnave
Občina LITIJA in IAK d.o.o. sta sklenili pogodbo o ureditvi medsebojnih
razmerij, v kateri sta se dogovorili, da se zamenjajo nepremičnine v
lasti občine LItija za nepremičnine IAK d.o.o.
Kadrovske zadeve:
Razrešitev in imenovanje nadomestnega predstavnika v svetu
OŠ Litija
Na podlagi prejete odstopne izjave predstavnika ustanovitelja v svetu
zavoda OŠ Litija ga. Lijane Lovše, je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pričela postopek za imenovanje nadomestnega
predstavnika v svetu zavoda. Komisija je po izvedenem postopku
občinskemu svetu predlagala predlog nadomestnega predstavnika.
Občinski svet je po razpravi sprejel sklep, s katerim je razrešil
dosedanjega predstavnika ustanovitelja ga. Lijano Lovše, stanujočo
Zgornji Log 17, 1270 Litija ter za nadomestnega predstavnika imeno
val Avgusta Pestotnika, stanujočega Grbinska cesta 13, 1270 Litija.
Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev/direktorjev javnih
zavodov
V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač ravnateljev/
direktorjev javnih zavodov, mora občinski svet pred izplačilom redne
delovne uspešnosti podati soglasje k njeni izplačilu. Ker se v skladu
z Zakonom o interventnih ukrepih delovna uspešnost za leto 2010
(izplačana v letu 2011) ne izplača, je podaja soglasja zgolj formalna
in se nanaša na oceno dela ravnatelja/direktorja za preteklo leto.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu
svetu predlagala, da poda soglasje k višini doseženih % vrednosti
meril, določenih v ocenjevalnih listih, ki so jih pripravili sveti zavodov.
Občinski svet je po razpravi sprejel sklep, s katerim daje soglasje k
izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2010 v višini doseženih %
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost
in sicer: Peter Strle (Osnovna šola Litija) v višini 77% meril; Igor
Hostnik (Osnovna šola Gabrovka) v višini 80% meril; Tatjana Gombač
(Osnovna šola Gradec) v višini 72% meril; Janja Galičič (Glasbena
šola Litija-Šmartno) v višini 76% meril in Liljana Plaskan (Vrtec Litija)
v višini 71,3% meril, vendar ugotavlja, da se ne glede na podano
soglasje, del plače za redno delovno uspešnost v skladu z Zakonom o
interventnih ukrepih za leto 2010 ne izplača.
Obravnava predlogov za Zlato plaketo Občine Litija za leto 2011
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Litija, je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v mesecu marcu 2011 v Občanu
objavila Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja
Zlata plaketa Občine Litija za leto 2011. Po obravnavi prispelega
predloga je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občinskemu svetu predlagala, da se podanemu predlogi ugodi ter
podeli zlata plaketa občine. Občinski svet je po razpravi sprejel sklep
s katerim pevskemu zboru Sv. Nikolaj, podeljuje Zlato plaketo Občine
Litija za leto 2011. Zlata plaketa se podeljuje za doseženo prvo mesto
na mednarodnem zborovskem tekmovanju in s tem osvojil Grand
prix Venesia in musica v Italiji. Zbor se uvršča v sam vrh evropskega
in slovenskega zborovskega petja, zato je podelitev zlate plakete
priznanje občine za njihove dosežke.
6. seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja
svetnikov, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za seje
občinskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www. litija.si.

ALI GRE LITIJA NAPREJ?
V zadnjem času je v našem časopisu posvečeno veliko pozornosti o vprašanjih razvoja mesta Litija. Zagotovo je k temu bistveno prispeval načrt Partnerstva za razvoj občine, s katerim
želimo v Litiji izvesti pomembne projekte (izgradnja socialnovarstvenega centra, osnovne šole in centralne čistilne naprave),
poleg tega pa še projekt izgradnje 110 kW daljnovoda Beričevo – Trbovlje, s katerim bo dolgoročno zagotovljena kakovostna preskrba z električno energijo, investicijo vodovoda Litija –
Šmartno, nakup večnamenskega gasilskega vozila za celovitost
reševanja in zaščite v mestu, izgradnja doma invalidov, rekonstrukcija vrtca Najdihojca, zagotovitev plinifikacije in urejanje
druge infrastrukture v mestu. Vse to so projekti, ki jih Litija in
meščani potrebuje že več kot 20 let, lotevamo pa se jih v času,
ki je zelo zahteven saj ni pričakovati,da se bo Slovenija kmalu
izvila iz krize. Prav zato bi želel, da se dialog o vseh prioritetah
odvija na strpen in konstruktiven način. Dejstvo je, če želimo
narediti vse to, se bo potrebno odreči marsikateremu drugemu
projektu, pa vendar občina Litija ni samo mesto, poleg mesta
Litije je še več kot 200 km2 občinske površine, ki ima prav tako
odprtih mnogo, še zlasti infrastrukturnih problemov.
Zagotovo je dobrodošla vsaka ideja, pobuda, vendar v okviru
zmožnosti, ki so na voljo. Prepričan pa sem, da poleg prizadevanja za strpnost in sodelovanje, nas mora voditi tudi čut do
medosebnega sodelovanja, spoštovanja in zaupanja.

Prav zato moram jasno poudariti, da odločno zavračam tezo,
ki se je v zadnjih številkah Občana razvila predvsem med člani
Civilne iniciative za boljšo Litijo, da je »z Litijo nekaj narobe«
zato, ker na občinski upravi ne delajo ljudje iz Litije. Še posebno me to čudi ravno sedaj, ko prav v mestu izvajamo ključne
projekte, ki so čakali na začetek več kot 20 let. Ob tej priliki bi
želel spomniti, da so volitve tisti instrument, ki določajo strukturo vodenja, ne pa nekateri občani iz ozadja, ki niso uspeli,
sedaj pa želijo preko drugih članov Civilne iniciative predvsem
postavljati najrazličnejše ovire za preprečevanje doseganja zastavljenih ciljev. Tudi to je legitimno, pa vendar sem prepričan,
da je potrebno najprej spoštovati tiste institucije, ki so jih postavili občani na volitvah (občinski svet, sveti mestne skupnosti
in krajevnih skupnosti) pa tudi civilno družbo.
Spoštovane občanke in občani;
Prepričan sem, da je potrebno ravnati in delati tako,da so vsi
občani enako obravnavani in prav za to se bomo na občini –
občinski upravi prizadevali tudi v prihodnje. Upam, da bomo pri
tem poslanstvu tudi uspešni kajti vsekakor bomo iskali možne
rešitve za boljšo občino, ki bo v okviru časa in možnosti lahko
prijazna občanom.
Vaš župan
Franci Rokavec

Izvajalec del pri modernizaciji LC Beden- Veliki vrh je dokončal dela in položil asfalt še v dolžini 700 m, tako da je
skupna dolžina urejene ceste (z deli v letu 2010) že 1300
m, v prihodnjem mesecu se bo nadaljevalo z modernizacijo do predvidene dolžine 2000 m.

ZAČETEK DEL NA GRADBIŠČU

Na gradbišču socialnovarstvenega centra so končno zabrneli stroji!

SANIRAN MURNOV GRABEN

Občina Litija je s pridobljenimi sredstvi s strani Ministrstva
za okolje in prostor v letu 2011 (po neurju iz leta 2008)
sanirala lokalno cesto LC 208170 (Murnov graben). Sanacija lokalne ceste je obsegala naslednja dela:
- izdelava kamnite zložbe
- nasip voziščne konstrukcije
- postavitev varnostne odbojne ograje
- izvedba cevnega prepusta
- čiščenje prepustov

Prenosni računalniki za svetnike
Občina LITIJA je že v mesecu aprilu izvedla nakup
prenosnih računalnikov za svetnike, z namenom, da
zniža stroške, ki nastanejo ob kopiranju in pošiljanju
gradiv ob vsaki seji občinskega sveta. Šesta seja občinskega sveta, ki se je odvijala 8. junija je bila tako
drugačna kot vse dosedanje, saj so jo vsi prisotni svetniki spremljali s pomočjo prenosnih računalnikov in
brez papirnatega gradiva. Seja je potekala nemoteno
brez kakršnih koli zapletov, ki bi nastali zaradi »nedelovanja tehnike« in le želimo si, da bi bilo tako tudi v
prihodnje.

AKTUALNO
Posvet predstavnikov občinskih
Svetov za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Litiji - »SKUPAJ
ZA VEČJO VARNOST«
Na sestanku delovne skupine, pri Agenciji za varnost prometa RS, 9.
maja v Ljubljani sem obljubil, da bom poskrbel, da naslednji posvet
predstavnikov občinskih SPV-jev pripravimo v središču države. Bilo
je 1. junija 2011 v Litiji. Udeležilo se ga je več kot 50 predstavnikov občin, vodil ga je direktor Javne agencije za varnost v prometu RS g. Ljubo
Zajc. Na začetku nas je pozdravil in nam zaželel dobro in uspešno delo
litijski župan Franci Rokavec.
Začeli smo s problematiko pravnega statusa občinskih SPV
in smernicami dela
naslednjih 10 let. Nadaljevali z nacionalnim programom varnosti cestnega prometa. Glavni cilj je
izboljšana prometna
varnost in zmanjšanje število mrtvih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Predvsem se
bomo osredotočili na vzgojo in preventivo mladih, zaščito najbolj ranljivih udeležencev v prometu, kot so invalidi, pešci, motoristi, otroci in
starejši s posebnim poudarkom na kolesarjih. Najpomembnejše naše
sporočilo je, da imamo pred seboj cilj »VIZIJO NIČ«, kar pomeni, da v
prihodnosti nihče ne bo mrtev ali hudo poškodovan zaradi prometne
nesreče. Da pa bomo dosegli ta cilj je potrebno veliko dela in truda
vložiti v analize prometnih nesreč in ustrezno ukrepanje tako na samih
cestah kot ostalih vidikih in dejavnikih, ki povzročijo najhujše posledice
v prometni nesreči. Pred vsem pa je potrebno še okrepiti delo občinskih SPV in še poglobiti sodelovanje z Agencijo za varnost v prometu,
kar pa se je v zadnjem obdobju od kar jo vodi novi direktor Ljubo Zajc
že močno okrepilo. Občinski SPV mora biti ogledalo prometno varnostnih razmer v občini. Le tako bo tudi delo in poslanstvo Javne agencije
za varnost v prometu imelo večjo moč in veljavo.
Prisotni so bili tudi predstavniki ministrstva za promet, ki so predstavili
glavne novosti Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Zakona o
pravilih cestnega prometa ter Zakona o cestah. Rdeča nit je bila drastično povečanje kazni in glob za kršenje cestno prometnih predpisov,
posebej v zvezi z alkoholom in preveliko hitrostjo.
Končali smo z informacijo o letošnji 40 letnici delovanja SPV. Obeležili
jo bomo z več aktivnostmi in predstavitvami našega dela in veliko proslavo 22. decembra. Zaključek je bil usmerjen že v prihodnost, ko se
bomo kmalu spet sestali, dotlej pa aktivno delovali po lokalnih skupnostih z geslom »SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST«. 
Boris Doblekar, SPVCP Litija

NAPOVEDNIK PRIREDITEV OB PRAZNIKU
OBČINE LITIJA
(MAR JE OBČINSKI PRAZNIK VREDEN TAKO MALO oziroma
RAZVREDNOTENJE OBČINSKEGA PRAZNIKA ??????)
V majski številki mesečnika Občan je bil na prvi strani med ostalimi
dogodki in obvestili objavljen tudi napovednik prireditev ob prazniku
občine Litija.
Vse lepo in prav (če zamižim in se ne spustim v razpravo o primernosti
oglasov na prvi strani edinega pisnega medija v občini), toda v oči zbode vsebina in kraji prireditev ob občinskem prazniku.
Sprašujem se, če je izbor prireditev, ki bi morale biti v čast in ponos
občini povsem ustrezen in primeren – npr. Tiskovna konferenca na
temo Mednarodno leto gozdov v dolini Sopote v gostilni Celestina (kraj
dogodka sploh ni v naši občini), Odprtje postaje za polnjenje avtomobilov na električni pogon, Otvoritev izvira Sopote, Karavana s konjskimi
vpregami po dolini Sopote, Prikaz tesanja, Pričetek obveznega ločenega zbiranja bioloških odpadkov in podobni dogodki…
Pri delu v Občinskem svetu občine Litija sem bil priča marsikateri
odločitvi, ki mi je bila nerazumljiva in po moji oceni večkrat tudi ne
najboljša, zato sem tovrstnih »brc mimo« že kar navajen, a občinski
praznik je le dogodek, ki zasluži, da se njemu v čast zvrstijo in omenijo
le dogodki, ki so vredni pomena občinskega praznika…
Avtor in pripravljalec napovednika dogodkov posvečenih prazniku občine bi moral imeti bolj resen, predvsem pa bolj spoštljiv odnos do praznika in temu primerno objaviti ustrezne dogodke. Ali pa mogoče neznani pripravljalec napovednika ni občan Litije in seveda zato ne pozna
meja občine, niti ne more imeti ustreznega odnosa (dovolj visokega) do
občinskega praznika, da o nivoju splošne kulture raje ne govorim.
V prihodnosti pričakujem od pripravljalcev kulturnih napovednikov ob
dogodku, kot je občinski praznik, več ustreznega spoštovanja in odgovornosti.
Zanimivo bi bilo tudi izvedeti, čemu so v Občanu kar trije napovedniki kulturnih in drugih prireditev, kjer se nekateri dogodki ponavljajo
dvakrat ali celo trikrat. Ali morda avtorji napovednikov podcenjujejo
bralce mesečnika in ocenjujejo, da morajo objave nekaterih dogodkov
večkrat ponoviti, da se jih bomo morda le zapomnili in prišli na samo
prireditev… Ali pa ti isti snovalci dogodkov ne sodelujejo med seboj,
kot bi sicer morali in zaradi pomanjkanja medsebojne komunikacije
prihaja do ponavljanj in do neracionalne izrabe dragocenega prostora
v Občanu. 
Dušan HAUPTMAN

POZIV ŽUPANU ROKAVCU NAJ ODSTOPI!
V aprilski številki Občana sem g. županu postavil popolnoma jasno
vprašanje: Ali je bilo poslovanje Občine Litija in javnih družb, za katere
je odgovoren župan v volilnem letu 2010 zakonito?
Odgovor župana v zadnji številki glasila ni bil pritrdilen, ampak preusmerja odgovornost na nadzorni odbor občine in na revizije prejšnjih
let, ki jih je naročil in plačal iz proračunskih sredstev. Iz vsakodnevne
prakse pa vemo, kakšen je rezultat takih revizij.
Novo izvoljeni nadzorni odbor občine ne more dajati garancije za zakonito poslovanje župana, ker večina članov nima kompetenc, volje
in časa za pregledovanje posameznih zadev. Sploh pa ne za preteklo
leto.
Župan je po Statutu občine in zakonih odgovoren za zakonito poslovanje in zato ne more prelagati odgovornosti na druge.
Glede na to, da županov odgovor na zastavljeno javno vprašanje ni
pritrdilen pozivam župana NAJ ODSTOPI !
Nace Šteferl
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Martin Brilej

Kolumna

kaj storiti z litijo?
Tudi za odpadke plačamo preveč!
V prejšnji kolumni sem pisal o davku na stavbno zemljišče, ki je za
prebivalce Litije izkoriščevalski. Ljudje ta davek plačujejo v občinski
proračun, ne da bi vedeli čemu je namenjen. Poleg tega pa od tega
nimajo nobene koristi.
Tokrat pišem o drugem plačevanju, ki je prav tako uperjeno proti prebivalcem Litije. Gre za odvoz odpadkov. Prebivalci Litije namreč plačujemo najvišjo ceno za odvoz odpadkov, čeprav je od Litije do zbirnega
centra v Ponovičah 2 km, do nekaterih drugih krajev pa tudi 35 km.
Da ne govorim o stanovalcih v blokih, od koder odpadke odpeljejo
naenkrat za nekaj deset gospodinjstev, kar je bistveno ceneje kot iz
prej omenjenih naselij. Vsa gospodinjstva pa dobivajo enake račune,
ne glede na oddaljenost. Sicer je vse to skladno z občinskim odlokom,
vendar ali ni na občini niti v občinskem svetu nikogar, ki bi zahteval
spremembo in to izkoriščanje prebivalcev Litije odpravil. Zakaj morajo
ljudje, ki živijo v mestu plačevati več, čeprav so stroški odvoza prav za
njih nižji.
Ločevanje odpadkov in odlaganje na eko otoke se sicer izvaja, vendar
je izplen tako zbranih odpadkov zelo nizek, pa tudi čistoča teh odpadkov je slaba. Že pred 20 leti je občina uvedla pilotni sistem zbiranja
ločenih odpadkov za del Gradca, ki pa je sčasoma postal pozabljen.
Škoda, ker so ljudje to novost vzeli resno in večina je upoštevala navodila o ločevanju.
Eko otokov je premalo, tudi zanemarjeni so, na mnogih posodah pa
komajda prebereš kaj sodi vanje. Vse to seveda znižuje resnost tega
sicer pravilnega ravnanja z odpadki.
Še hujši problem pa je vprašanje stimulacije ljudi, da bi ločeno zbrane
odpadke odlagali na eko otoke. Če tisti, ki to že sedaj vestno izvajajo,
ne bodo stimulirani z nižjim plačilom, se ta proces ne bo nikoli prijel.
Velika napaka je, da vsi ljudje plačajo enak znesek za odvoz odpadkov,
ne glede na to ali jih ločujejo ali ne.
Da bi se plačila za odvoz odpadkov znebili, pač ne bo šlo. Bi se ga pa
dalo znižati, če bi se tega v občini lotili načrtno. Za to bodo morali
ljudje vložiti tudi nekaj svojega dela in znanja. To bi bilo vsekakor bolj
ugodno, kot pa plačevati suh denar, ki ga iz leta v leto boj primanjkuje,
saj plačilna sposobnost ljudi nenehno pada.
Te dni so vsa gospodinjstva prejela pismo o ločenem zbiranju bioloških
(bio) odpadkov. Dan »D« bo že 1. julija, ko bo treba s temi odpadki
ravnati drugače kot doslej. Namen je sicer povsem na mestu in ima
zakonsko podlago, vendar temu pismu marsikaj manjka. Najbolj pade
v oči suhoparen tekst in človek dobi občutek, da se je nekdo tega lotil
malodane z odporom, brez razmišljanja in pomanjkanja stroke. Ker je
pač državna sprejela obvezujočo uredbo o tem.
Za kaj gre? Zbiranje bio odpadkov namreč ni tako preprosto, da bi se
ga dalo ljudem v trajno navado vtisniti zgolj z enim samim suhoparnim
pismom. Sicer je v njem navedenih nekaj odpadkov, ki spadajo v bio
kanto oz. na kompost, vendar še daleč ne vseh. Zato bodo ljudje ostali
brez odgovorov na mnoga vprašanja. Zaskrbljujoče bo zlasti ignoriranje ravnanja z bio odpadki, kar pomeni, da v nekaterih gospodinjstvih
tega navodila sploh ne bodo prebrali ali pa se jim ne bo dalo delati
po novem. Ekološka ozaveščenost nekaterih ljudi je namreč na nizki
ravni. Pomembno je tudi vprašanje komunikacije z ljudmi oz. dobro in
metodično sestavljena sporočila o tem kaj spada v kanto za splošne
odpadke oz. ostanke odpadkov in kaj ne.
Da bi v Litiji ravnanje z bio odpadki rešili v enem mesecu? To je seveda
misija nemogoče! Ljudje, ki živijo v svojih hišah naj bi bio odpadke
kompostirali doma, tisti v blokovskih stanovanjih pa v posebnih zabojnikih, ki bodo pred bloki. Komunala pa naj bi jih odvažala. (v kompostarno?). Da bodo pri svojih hišah bio odpadke pravilno kompostirali je
sicer verjetno, pri blokih pa bo to zelo težko. Prvi problem bo v tem,
da ljudi ni nihče postopno izobraževal o ravnanju z njimi, drugi pa v že
omenjeni nizki eko zavesti. Izvajalec se v tem trenutku niti ne zaveda
na kakšne probleme bo naletel. Ljudje bodo namreč v zabojnike metali
tudi odpadke, ki tja ne sodijo. Predvsem bodo problematični ostanki
hrane. Če ne bo odvoz teh kant zelo pogost, predvsem pa kontroliran,
bodo odpadki z nepravilno vsebino v njih začeli zaudarjati. Smrad bi
utegnil biti tako močan, da se bodo ljudje začeli sploh izogibati odpiranju pokrovov. Kontrola odlaganja v bloku v katerem živi sto ljudi pa
je pač nemogoča.
Ravnanje z eko odpadki je namreč zelo zahtevno. Sistemi se v razvitih državah nenehno dopolnjujejo, saj prihajajo novi materiali, izdelki,
embalaže… Ljudje v kompostarnah za Karavankami se o tem nenehno
izobražujejo. Ne le strokovno, tudi komunikacijsko, saj so stalno v stiku
z ljudmi, ki jim ob vsaki novosti pošljejo lično izdelane letake, nemalokrat tudi v obliki risank in stripov. Zato bo davek tako premalo preštudiranega in nepremišljenega pristopa v Litiji precej velik in izvajalec se
bo srečeval z mnogimi problemi.
Kaj pa lastna sortirnica v kateri bi ločevali suhe frakcije že v Litiji in bi
na deponijo v Hrastnik odvažali bistveno manj odpadkov? In bi bili tudi
računi nižji. Kdo sploh razmišlja o tem?
Sedaj pa k naslovni temi. Poleg diferenciranega plačevanja glede na
oddaljenost in s tem stroškov, bi morala gospodinjstva za odvoz odpadkov plačati le za dejansko količino oddanih odpadkov. To pa se najlažje
ugotovi s tehtanjem. Tudi odpadke, ki jih iz Litije odpeljejo na deponijo
v Hrastnik tam stehtajo, ljudem, ki jih oddajo v kanto pa ne, čeprav se
nekateri zelo trudijo, da bi jih bilo za deponiranje čim manj, kar je tudi
osnovni ekonomski in ekološki cilj. Zakaj ne, ni doslej še nihče povedal.
Seveda to ni niti najmanj stimulativno. Sklep? Čim prej je treba uvesti
plačilo odvoza odpadkov po teži. Sicer ne bo pravega uspeha.

Javni poziv
županu Rokavcu in ge. Kržišnik (direktorici SVC
d.o.o. in direktorici občinske uprave)
Civilna iniciativa poziva oba odgovorna, da javno objavita v glasilu Občan vse analize zemljine, ki so jih pooblaščene institucije Erico d.o.o.,
Naravoslovno tehniška fakulteta, Odd. za geologijo, Zavod za varstvo
pri delu, ZRMK opravile na lokaciji gradbišča SVC.
CIVILNA INICIATIVA-ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO
Predsednica: Mateja Šteferl
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LITIJANI ZAHTEVAMO LEPO, ČISTO
IN UREJENO MESTO
Kot smo obljubili v majski številki Občana, posredujemo meščanom v
vednost zelo skrajšan izvleček pisma, ki ga je Civilna iniciativa Litija
(CI) poslala županu in direktorju KSP g.Ciglarju za ureditev mesta. Na
naslov CI se je obrnilo veliko meščanov s prošnjami za pomoč in posredovanje. S strani odgovornih namreč ne dobijo odgovorov na svoja
vprašanja, predloge in zahteve po ureditvi razmer v mestu. Direktor
Ciglar se je na pismo CI odzval. KSP je v tem času že pričelo z reševanjem nekaterih zahtev CI, vendar zaradi pomanjkanja denarja le v okviru sredstev rednega vzdrževanja. Dober zgled za urejenost mest dajejo
sosednja mesta Zagorje, Ljubljana, Domžale…Naj se končno tudi v Litiji
nekaj premakne na bolje!
Hkrati smo zahtevali od župana, da pozove tudi druge osebe ali institucije ter lastnike, da uredijo pomanjkljivosti na objektih in zemljiščih, za
katere so odgovorni. Le na tak način bomo skupaj naredili naše mesto
lepo, čisto in prijazno.
ZGRADBE:
1.	TAKOJ je potrebno urediti zanemarjeno fasado na občinski zgradbi.
Fasada pove vse o odnosu lastnika do svoje lastnine
2. Zavarovati ali odstraniti je potrebno zelo nevarno Rotarjevo hišo, razpadajočo hišo na križišču ob Ljubljanski cesti, Sokolski dom, nekdanjo Venecijatovo hišo ter vsaj minimalno popraviti »Predilniško vilo«
(vpisana je v register nepremične dediščine). Podrtije kazijo izgled
mesta in predstavljajo potencialno nevarnost za okolico.
3.	Župan naj občinskemu svetu predlaga sprejetje odloka o ureditvi
zanemarjenih fasad in razpadajočih objektov z določilom, »da je to
dolžan storiti lastnik, sicer uredi občina na njegove stroške«. Take
odloke že imajo nekatere bolj napredne občine v Sloveniji.
CESTE IN ULICE:
4.	Meseca maja vse ulice in cestni jaški še vedno niso bili očiščeni
peska.
5. Takoj je potrebno popraviti nestrokovno urejeno odvodnjavanje na
obeh cestnih ovirah na Kidričevi cesti na klancu nad Predilnico,
6.	Pregledati in sanirati vse poškodovane cestne jaške in s tem odpraviti možnost poškodb ljudi in živali. Popraviti pločnik na Levstikovi
ulici ter urediti nevarna križišča.
7.	NUJNO potrebno je narediti pločnik od Brodarske ceste mimo Petrolove črpalke do Zasavske ceste ter urediti označen prehod za
pešce do Prodajnega centra KGZ - hkrati naj se ukine nesignaliziran
prehod ob športni dvorani
8. Dodatno je potrebno osvetliti prehode za pešce na Zasavski cesti.
9.	Obnoviti vse dotrajane betonske stopnice v mestu.
10.	Zagotoviti redno košnjo trave in ostale vegetacije ob VSEH mestnih ulicah.
11.	Na bolj prometnih mestih v Litiji (železniška postaja, center…) postaviti table mesta Litije z označenimi pomembnimi točkami in ulicami.
PARKI IN ZELENICE
12.	Zagotoviti primerno ocvetličenje ter vzdrževanje mestnih parkov
in ulic kot tudi starega mestnega jedra – posvet s strokovnjaki.
Meščani opozarjajo na neprimeren način spomladanskega obrezovanja drevja. Zatraviti pohojene in povožene zelenice ter postaviti
stebričke, ki onemogočajo ponovne poškodbe.
13.	Na Rozmanovem trgu je potrebno s stanovalci urediti lastništvo
zelenic.
SPOMENIKI IN SPOMINSKA OBELEŽJA, POKOPALIŠČE
14.	Očistiti je potrebno vse spomenike in spominske table v mestu ter
osvežiti napise na njih in ob njih urediti parkovne površine. Postaviti informativne table z osnovnimi podatki o spomeniku.
15	Popraviti spolzka tla ob mrliški vežici na litijskem pokopališču.
MIRUJOČI PROMET
16.	Urediti je potrebno ves mirujoči promet v mestu ter zagotoviti dodatna parkirna mesta. Postaviti stebričke, ki onemogočajo parkiranje na pločnikih in zelenicah.
17. Župan naj TAKOJ VZPOSTAVI RED na parkirišču pred občinsko zgradbo in uvede PLAČILO PARKIRNINE (1 ura zastonj, nato po ceniku).
ODPADKI
18.	Zagotoviti dodatne koše za odpadke na ulicah in v parkih ter koše
za odpadke z vrečkami za pobiranje pasjih iztrebkov. Zagotoviti redno izpraznitev le-teh !!!
19.	Postaviti obvestilne table, ki opozarjajo lastnike psov na pobiranje
iztrebkov. Nekateri lastniki še vedno ne vedo, da je to njihova dolžnost.
20.	Zagotoviti pogostejše praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih,
postaviti informativne table o načinu in namenu ločevanja odpadkov. Zbiranje odpadkov, ravnanje z njimi ter osveščanje prebivalcev
na pravilno ločevanje in oddajanje so zelo pomembne teme in je
že skrajni čas, da se odgovorni tega lotijo resno, sistematično in
profesionalno.
21.	Pohvaliti je potrebno KSP za vzorno urejeno zbirališče odpadkov na
Širjavi. Na cesti do zbirališča pa so še vedno kosovni odpadki, ki jih
je potrebno takoj odstraniti.
SITARJEVEC
22.	Na Sitarjevcu je potrebno TAKOJ zapreti oz. zavarovati vse odprte
rudniške jaške, saj meščani opozarjajo na veliko nevarnost poškodb ljudi in živali.
REKA SAVA
23.	Strugo reke Save skozi mesto je treba očistiti vseh naplavin in odpadkov (vsaj 1x letno) ter urediti brežine. Vršiti nadzor nad zasipavanjem savskih brežin z različnimi odpadnimi materiali. V mestu je
potrebno urediti dostop do reke Save.
SVETLOBNO ONESNAŽENJE IN PLAKATIRANJE
24.	Z odlokom je treba urediti pretirano svetlobno onesnaženje.
25. Redno vzdrževanje panojev za plakatiranje.
DEPONIJA ZA HLODOVINO POLEG NOGOMETNEGA IGRIŠČA
26.	Lokacija te deponije je neprimerna in močno kazi izgled mesta. Občina (lastnica) uporabniku ne zaračunava najemnine. CI zahteva,
da se obstoječa deponija prestavi drugam, zemljišče pa primerno
uredi in v celoti zaščiti za potrebe mesta v prihodnosti.
PASJE IGRIŠČE
27.	Meščani predlagajo tudi ureditev pasjega igrišča. Nekatere bolj
napredne in kultivirane občine so jih že uredile, lastniki psov jih s
pridom uporabljajo in so z njimi zelo zadovoljni.
REDARSKA SLUŽBA
28.	Ko bo občina uredila in izboljšala razmere v mestu, CI predlaga
ustanovitev redarske službe, ki bo skrbela, da bo mesto Litija ostalo čisto, urejeno in prijazno.
CI pričakuje od župana in direktorja KSP, da takoj pristopita k reševanju zgoraj navedene problematike in s tem pokažeta, da jima ni vseeno, v kakšnem mestu živimo.
CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO
Predsednica: Mateja Šteferl
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MLADI
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
POČITNIŠKI PROGRAM'11 v MC LITIJA
Tudi letos smo v MC-ju pripravili izjemno pester počitniški program, kjer bo vsak lahko našel kaj zase. Udeležba na delavnicah in turnirjih je brezplačna! Za enotedenske ustvarjalnice in turnirje
se prijavite na kontaktnih naslovih MC Litija najkasneje 3 dni pred začetkom. Vse informacije o dogodkih najdete na www.mc-litija.si!
ENOTEDENSKE USTVARJALNICE
DATUM

URA
DOGODEK
BOBNARSKA DELAVNICA; vodil jo bo Jan
17.00
27.6. - 1.7. 20.00 Merčon, spoznali bomo osnovne ritme in
tehnike bobnanja.
ŠLOSART; ogledali si bomo kako bo
– mojster kovine Rok Capuder izdeloval
4.7. - 8.7. 10.00
22.00 tribuno. Preizkusili jo bomo 8.7. ob
20.00 Klubska scena
POGLEJ OKOLI SEBE - LOOK
Pon. RAZSTAVAYOU;
s postavitvijo skulptur
11.7. - 15.7. 11.7. od AROUND
popestrili monotonost vsakdana.
10.00 bomo
Pridi zraven še ti.
SPRAY ON MY ECO DESIGN – GRAFITI;
– z gosti iz tujine bomo pografitirali
21.7 - 25.7. 10.00
22.00 smetarska vozila. Potekale bodo tudi
delavnice eko grafitov.
GLASBA POVEZUJE – delavnico bo vodil
Anže Kristan-Kiki.
17.00
25.7 - 29.7. 20.00 29.7. ob 20.00 Klubska scena – večer
poezije ob glasbi pred bifejem pri Justinu
v Šmartnem.

LOKACIJA
MC Litija

MC Litija
V parku ob
Savi, nasproti
Občine Litija
MC Litija

MC Litija

Pon. 27.6.
Tor. 28.6.
Sre. 29.6.
Čet. 30.6.
Pet.

1.7.

Pon.

4.7.

Tor.

5.7.

Sre.

6.7.

Čet.

7.7.

Pet.

8.7.

URA
10.00 –
12.00
10.00 –
13.00
10.00 –
12.00
8.00 –
19.00
10.00 –
13.00
10.00 –
12.00
10.00 –
13.00
10.00 –
12.00
9.10 –
18.30
10.00 –
13.00

DOGODEK

LOKACIJA

Mini golf za na plažo - ustvarjalnica

MC Litija

Športni torek (nogomet, košarka,
badminton, vlečenje vrvi, rolanje …)

Igrišče
Rozmanov trg

Musaka – kulinarična delavnica

MC Litija

Kopalni izlet – Aqualuna

MC Litija Aqualuna

Igrače iz cunj - ustvarjalnica

MC Litija

Športni torek (nogomet, košarka,
badminton, vlečenje vrvi, rolanje …)

Igrišče
Rozmanov trg

Piškoti – kuharska delavnica

MC Litija

Kino kokošnjak – projekcija na prostem MC Litija
Žel. Postaja –
Kopalni izlet – Aqua Roma
Aqua Roma
Emsijevi sprehodi: Spoznavanje rastlin Zbor: MC Litija
z Nejcem Joganom
Denarnice iz odpadne embalaže

MC Litija

Športni torek (nogomet, košarka,
badminton, vlečenje vrvi, rolanje …)
Pečen piščanec z rižem – kuharska
delavnica
Kino kokošnjak – projekcija na prostem

Igrišče
Rozmanov trg
MC Litija

Kopalni izlet – Aqua Roma

MC Litija
Žel. Postaja –
Aqua Roma

Emsijevi sprehodi: Čebelarstvo Firm

Zbor: MC Litija

tenis/fitnes

2000 - 2100

Športni torek (nogomet, košarka,
badminton, vlečenje vrvi, rolanje …)

Igrišče
Rozmanov trg

Sadna torta – kulinarična delavnica

MC Litija

Kopalni izlet – Aqua Roma

Žel. Postaja –
Aqua Roma

Emsijevi sprehodi: Ekološka kmetija
Zajc

Zbor: MC Litija

Najprej ocenimo stanje. Privežemo
poškodovane in polomljene veje. Če
je potrebno jim nudimo opornico tako
kot pri človeku. Če je kontakta veje z
matično rastlino vsaj 25 % se bo taka
veja, če jo imobiliziramo lepo zarasla.
Obrežemo prevelike rane in jih premažemo s tekočo cepilno pasto. Tako
preprečimo dodatne okužbe.

MC Litija

Kino kokošnjak – projekcija na prostem MC Litija
MC Litija Kopalni izlet – Aqualuna
Aqualuna
Emsijevi sprehodi: Herbarij z Nejcem
Zbor: MC Litija
Joganom

košarka

MC Litija

Rastline pri tem trpijo tako kot ljudje.
V kolikor jim ne pomagamo pričnejo
odmirati, ali pa zaostanejo v rasti in
pridelka ni. Propadejo lahko celotni
nasadi. Presnova v rastlinah se ustavi. Hranil take rastline niso sposobne
sprejemati več skozi klasičen način.
Brez listov namreč fotosinteze ni. To
pa je osnovni pogoj za življenje rastlin.
Nastopi pa še drugi problem. To je
okužba rastlin skozi poškodovana stebla, lubje in plodove. Kaj storiti?

Žar – kulinarična delavnica

tenis

Žonglerski pripomočki - ustvarjalnica

Poletje ne predstavlja samo sezone za
kopanje in dopuste. S seboj prinese
tudi vremenske nevšečnosti kot so:
viharji, toče in ožigi zaradi premočnega sonca. Rastline so polomljene,
brez listov, listje odpada, plodovi so
poškodovani. V najslabšem slučaju so
poškodovana tudi stebla.

Igrišče
Rozmanov trg

košarka

19 - 20

OBNAVLJANJE RASTLIN
PO TOČI!

Športni torek (nogomet, košarka,
badminton, vlečenje vrvi, rolanje …)

1800 - 1900

Zbor: MC Litija

Franc Grošelj

MC Litija

27.6. - 31.8.11 PON
TOR
tenis nogomet – otroci
1000 - 1100
00
00
tenis nogomet – otroci
11 - 12
tenis nogomet – otroci
1200 - 1300
00
00
bowling
13 - 14
00
00
bowling
14 - 15
bowling
1500 - 1600 bowling
bowling
1600 - 1700
bowling
1700 - 1800

Emsijevi sprehodi: Kmetija Paternoster

VRTNARSKI KOTIČEK

Mobili - ustvarjalnica

Kliše o zaključnem dejanju
Šolsko leto se počasi izteka, Kliše-jevi aktivisti pa se intenzivno pripravljajo na zaključni projekt, ki bo vse klubske člane z nasmeški na obrazih pospremil na dopust.
Mesec junij je zadnji mesec uradnega obratovanja Klišeja v tekočem šolskem letu, zato je prav, da poletne dneve preživimo v znamenju zabave in prijetne družbe. Lanskoletni projekt
ob koncu šolskega leta je zaznamoval Utrip poletja, koncertni dogodek,
ki je potekal na tenis parku As v Litiji. Nieti, Pero Lovšin in Španski borci,
Zablujena generacija, in Aaven s predskupinami so z udarnimi rock ritmi
dodobra razvneli obiskovalce. Letošnji projekt Utrip poletja pa bo obarvan malce drugače in sicer 24.6. bodo aktivnosti potekale čez cel dan.
Vse skupaj se bo začelo s turnirjem v košarki in nogometu. Turnir se bo
pričel ob 16.00 na športnem igrišču poleg Gimnazije Litija. V obeh športih se bo tekmovalo v dveh starostnih kategorijah in sicer: osnovnošolci
in ostali. Vse ekipe bodo priskrbljene z malico in pijačo, udeležba pa je
brezplačna. Prijave so možne do vključno 23.6.2011 v času uradnih ur
na KLIŠE-ju in v Mladinskem centru Litija. Po zaključenem turnirju pa
bo sledil Party z DJ-jem na BOB BOWLINGU. Klišejevi člani bodo lahko
kupili kupone za pijačo po znižani ceni. Podrobnosti bodo objavljene na
spletni strani kluba. Projekt bo potekal v organizaciji KLIŠE-ja in MC Litija. Ne zamudite priložnosti in se zadnjič v tem šolskem letu poveselite s
Kliše-jevimi aktivisti in se prepustite sprostitvi in zabavi. Več informacij
o dogodku lahko dobite na telefonski številki 051-685-722. Vse klubske
storitve in ugodnosti bodo na voljo do 23.6. – od 17. do 20. ure. Klišejevi aktivisti vam želijo lepo in sončno poletje!
Tjaša Cvetkovič

ŠPORTNI POČITNIŠKI PROGRAM'11
POPOLNOMA BREZPLAČNO (izjema je fitnes)

KRATKE EKO USTVARJALNICE, KUHARSKE DELAVNICE,
SPREHODI, ŠPORTNI DNEVI
DATUM

–
Pon. 11.7. 10.00
12.00
–
Tor. 12.7 10.00
13.00
–
Sre. 13.7. 10.00
12.00
Sre. 13.7 21.00
–
Čet. 14.7 8.00
19.00
–
Pet. 15.7. 10.00
13.00
–
Pon. 18.7. 10.00
12.00
–
Tor. 19.7 10.00
13.00
–
Sre. 20.7. 10.00
12.00
Sre. 20.7 21.00
–
Čet. 21.7. 9.10
18.30
–
Pet. 22.7. 10.00
13.00
–
Pon. 25.7. 10.00
12.00
–
Tor. 26.7. 10.00
13.00
–
Sre. 27.7. 10.00
12.00
Sre. 27.7 21.00
–
Čet. 28.7. 9.10
18.30
–
Pet. 29.7. 10.00
13.00

00

00

tenis/fitnes

SRE
tenis
tenis
tenis
bowling
bowling
bowling

ČET

PET

bowling
bowling
bowling

tenis
tenis
tenis

nogomet/
tenis
odbojka
nogomet/ tenis/
odbojka
fitnes
tenis/
fitnes

bowling
bowling
bowling

TOREK, 5. 7. 2011 OB 16.00 URI

•B
 one za bowling, tenis in fitnes dobite v MC Litija od 14.–21.00 (tudi
izposoja tenis opreme je brezplačna). Bowling bo potekal na Bob-u,
tenis na AS-u, fitnes v studiu Vitalis Koderman, košarka, nogomet in
odbojka pa na igrišču OŠ Gradec. Obisk fitnesa z bonom je 5 €.
• Košarka, nogomet in odbojka bodo potekali od 27.6. do 31.7. fitnes
do 15.7.
Program za avgust bo objavljen v naslednji številki Občana. Objavljen je na spletni strani MC Litija www.mc-litija.si.

Poškodovane rastline obvezno poškropimo s kakšnim fungicidnim sredstvom. Lahko uporabimo, Antracol,
Dithane in še kakšne sodobnejše preparate. Še bolje pa je, če uporabimo
preparat, ki je hkrati fungicid in gnojilo
za obnavljanje. Tako ubijemo dve muhi
na mah. Zmanjšamo količino potrebnega dela in seveda tudi stroške.
Odlično in preverjeno sredstvo v ta
namen je REGENERIN.
Izdelano je tako,
da obnavlja rastline. Poleg osnovnih
hranilnih sestavin
dušika, fosforja in kalija vsebuje še
mikroelemente, naravne substance za
obnavljanje v koreninskem sistemu za
celjenje ran, zaščito proti okužbam in
elemente za tvorbo celic listnega zelenila. V koreninskem sistemu rastlin
se izločajo snovi,
ki pripomorejo k
obnovi in jačanju
sten celic, ojača se
koreninski sistem,
rane se zaprejo in
v tednu do 14 dni,
rastlina prične ponovno funkcionirati v svojem razvoju.
Pogoj za uspeh je
v tem, da rastlino
pošpricamo 3 krat

zaporedoma na 4 dni. V kolikor rastliče ne drugega, pa
ne zaradi hude toče nimajo več listov,
bomo omogočili normoramo rastline zaliti po enakem pomalen pridelek v nastopku. Obvezno je potrebno postoslednjem letu. Znani
pek ponoviti 3 x. Nič več in nič maj.
so namreč primeri,
Večkratno ponavljanje ne prinese
ko je toča zmanjšala
koristi za rastlino in nič bolje ne
pridelek zaradi pobodo uspevale. Manjše, naprimer 2
škodb, celo za naslekratno špricanje, pa je premalo za
dnji dve leti pa tudi
pravi učinek, ker zadeva deluje dvoveč, če se ni ustredobno. Posebej velja opozoriti, da
zno ukrepalo.
se v primeru uničenih listov obvezno
opravi zalivanje po
tleh. Tako pridejo
snovi v koreninski
Proizvodnja in trgovina d.o.o.
sistem. Nikakor ne
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
smemo škropiti po
tleh, ker je ta način
Tel.: 01/8980-181
neučinkovit, zaradi
premajhne količine
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
dodanih snovi.
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
Znane so izkušnje
in primeri. V vinogradih so zaradi zelo hudih poškodb
trte že sekali. Tisti,
ki so uporabili regenerin pa so imeli
naslednje leto normalen rod.
Torej splača se potruditi tudi v brezupnih primerih. Nikar ne vrzimo puško v koruzo. Rešili bomo rastline,

IN KMETE.

VAŠ USPEH
SKUPNO VESELJE !
S solidnimi cenami
naprej!
VSE ZA VAŠ DOM, VRT, NJIVO
IN VINOGRAD
www.agrolit.si

Junij 2011

Uspela prireditev Dan jagod
in špargljev
Več kot tri tisoč ljudi je v
nedeljo, 29. maja 2011,
na Bregu obiskalo prireditev Dan jagod in špargljev,
ki so jo skupaj organizirala vsa društva, ki delujejo
na Bregu, strokovno pomoč pa je v okviru evropskega projekta Prisluhni
glasu vasi nudil Center za
razvoj Litija.
Prireditev Dan jagod in špargljev je na zadnjo majsko Jagode in šparglji na Brenedeljo na Breg privabila veliko obiskovalcev
gu dobro uspevajo, zato
so se letos že drugič odločili, da lahko obisk Jablaniške doline povečajo
tudi s kulinarično prireditvijo. Izkupiček od prireditve so društva iz Brega in Tenetiš namenila za obnovo gasilskega doma. Že lansko leto so
se organizatorji odločili, da bo Dan jagod in špargljev na tretjo nedeljo
v maju postala tradicionalna prireditev na Bregu, kar bo še dodatno
popestrilo turistično ponudbo litijske občine.

Župani sprejeli Strategijo razvoja
turizma Srca Slovenije
V okviru tretjega letošnjega srečanja županov Razvojnega partnerstva
središča Slovenije, ki je 20. maja 2011 potekalo na Bogenšperku, je
bila sprejeta Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije
kot turistične destinacije 2011 – 2018. Pri pripravi strategije je aktivno sodelovalo 10 občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert, Šmartno pri
Litiji in Trzin.
V strategiji so bili iz sedmih podvizij (temelj vseh je seveda turistična
prepoznavnost tako za domače kot tuje goste) osnovani cilji (povečana doba bivanja, oblikovanje programov
po ciljnih skupinah, povečanje zasedenosti turističnih zmogljivosti), iz teh ciljev pa
sledijo prioritete: povezovanje (organiziranost na področju turizma), razvoj ponudbe (zelena ponudba), razvoj trajnostnega
turizma (25 odstotno povečanje potrošnje), trženje (pod skupno znamko Srce
Slovenije) in krovna znamka oziroma večanje prepoznavnosti. Celoten dokument
je dosegljiv na spletni strani Centra za
razvoj Litja (www.razvoj.si), v rubriki
»Izdane publikacije«.
Župani so na majskem srečanju obravnavali tudi osnutek projekta Lokalna samo- Strategija razvoja in trženja tuoskrba v Srcu Slovenije, ki postaja vse rizma Srca Slovenije kot turističbolj aktualna tema. Pomembnost obravna- ne destinacije

vane teme je potrdila tudi prisotnost treh predstavnikov Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Matjaž Kočar, direktor Direktorata za varno hrano je predstavil prednosti lokalno pridelane hrane
in poudaril pomen kratkih poti od pridelovalca do porabnika. Zadrugo
Jarina je označil kot zgleden primer v Osrednji Sloveniji, saj je uspela povezati toliko kmetov in šol na območju.
Župani so se seznanili z dobrimi praksami lokalne samooskrbe s
hrano in energijo, ki se že izvajajo na območju. Svojo uresničeno vizijo na področju samooskrbe z energijo je predstavil župan Občine
Šentrupert, ki je poudaril pomen uvajanja lokalnih energentov v okolje. Center za razvoj Litija in zadruga Jarina sta že uspešno vzpostavila mrežo lokalne samooskrbe s hrano. Župani so na srečanju sklenili,
da pozovejo javne zavode v občinah, naj pri javnih razpisih dajo
prednost lokalno pridelani hrani.
Člani Območnega sveta RPSS so sprejeli tudi sklep, da se občini Ivančna Gorica in Šentrupert pridružita v Razvojno partnerstvo središča
Slovenije. Občini bosta uradno sprejeti, ko bosta na svojih občinskih
svetih sprejeli ustrezne sklepe.

Dnevi odprtih vrat na kmetijah
v Jablaniški dolini

V maju, juniju in juliju na kmetijah v Jablaniški dolini potekajo dnevi
odprtih vrat. Sodeluje pet kmetij, ki bodo obiskovalcem predstavile
raznoliko ponudbo pridelkov in izdelkov dopolnilnih dejavnosti. Obiskovalci bodo na kmetijah lahko
spoznali pridelavo domače hrane in dobrote tudi pokusili. Vse
kmetije bodo odprte med 10. in
18. uro.
V Jablaniški dolini bodo vrata
odprle naslednje kmetije:
• Nedelja, 29. maj 2011 –
Domačija PATERNOSTER,
Tenetiše 1, 1270 Litija
• Nedelja, 12. junij 2011 Kmetija Pr` JANEZ,
Gradišče pri Litiji 14, 1275
Šmartno pri Litiji
• Nedelja, 19. junij 2011 EKO kmetija PR` KOKOL,
Gradišče pri Litiji 2, 1275
Šmartno pri Litiji
• Sobota, 25. junij 2011 - EKO
kmetija BANCERL,
Vabljeni na dneve odprtih vrat na kmetije v
Jablaniški potok 1, 1275
Jablaniški dolini!
Šmartno pri Litiji
• Nedelja, 24. julij 2011 - Ekološka domačija VOVK, Gradišče pri
Litiji 1, 1275 Šmartno pri Litiji
Celoten razpored in opis ponudbe po posameznih kmetijah si lahko ogledate na spletni strani Centra za razvoj Litija (www.razvoj.
si).

5

Srce Slovenije na Slovenski
turistični borzi
Med 26. in 28. majem 2011 je v Termah Olimija v Podčetrtku potekala
14. slovenska turistična borza, največji poslovni dogodek slovenskega turističnega gospodarstva. SIW (Slovenian Incoming Workshop) je
največje srečanje domače turistične ponudbe in povpraševanja najpomembnejših organizatorjev potovanj na globalni ravni. Na borzi je
vsako leto prisotno celotno turistično gospodarstvo, ki ima priložnost
predstaviti svojo ponudbo širokemu krogu konkretnih partnerjev iz
tujine.
Letošnje Slovenske turistične borze
se je udeležilo skupno 268 podjetij.
V partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem smo na dogodku predstavili tudi Srce Slovenije, ki bo na
sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti Na Slovenski turistični borzi se je
čas 2012 v vlogi regije partnerice. predstavilo tudi Srce Slovenije

Aktualni javni razpisi za podjetnike
Za podjetnike so trenutno na voljo naslednji razpisi:
	Slovenski podjetniški sklad:
-	Javni razpis za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere (P1 2011)
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
-	Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro
podjetij za leto 2011
	Regionalni center za razvoj Zasavje:
- Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite
za projekte malega in srednjega gospodarstva (prijavijo se lahko tudi
podjetja s sedežem dejavnosti v občini Litija in Šmartno pri Litiji).
	Zavod RS za zaposlovanje – aktualni razpisi za delodajalce:
-	 Priložnost zame
-	 Asistentka/asistent bom
-	Usposabljanje na delovnem mestu
	Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije:
-	Javno povabilo za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih 2011 (UIZ 2011)
-	Sofinanciranje šolnin - izobraževanje odraslih 2007-2013
	JAPTI - Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije:
-	Javni razpis »Mentorski vavčer 2011«
-	Javni razpis »Inovacijski vavčer 2011«
Več informacij o aktualnih razpisih lahko pridobite na vstopni točki
VEM v Litiji na Kidričevi 1, kjer lahko tudi brezplačno registrirate s.p. ali
ustanovite svoje lastno podjetje (d.o.o.). Uradne ure točke VEM: torek
8h - 16h, četrtek 8h - 16h, petek 8h - 13h.
Več na: http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo/

P R E D S TAVLJAMO U S P EŠNE LITIJ S K E P O DJETNI K E

URBAN GROŠELJ, podjetnik
V tokratnem podjetniškem intervjuju predstavljamo mladega Urbana
Grošlja iz Litije, ki je pred tremi leti prevzel vodenje podjetja Agrolit
d.o.o.. Ukvarjajo se predvsem s proizvodnjo in trgovino na področju
bio prehranjevanja in zaščite rastlin.
Urban izhaja iz podjetniške družine, v posel pa je vpet že od malih
nog. Straša sta namreč že pred 27 leti prvič registrirala dejavnost ter
pričela z izdelovanjem betonskih montažnih kompostnikov in toplih
gred. Zaradi narave dela - prenašanja težkih bremen in posledično
poškodb, sta starša zavila na pot kemije. Začetki so bili skromni in
brez osnovnih sredstev, pri delu pa so sodelovali vsi družinski člani,
saj je bila s tem optimizirana stroškovna plat poslovanja. Delo je na
začetku potekalo doma v kurilnici, z odgovornostjo, kvaliteto in zanesljivostjo, na čemer so temeljile vrednote staršev, pa je mala obratovalnica pridobivala čedalje več naročil.
Danes njihovo podjetje s sedežem v Litiji proizvaja preko 150 proizvodov lastne blagovne znamke na področju prehrane in zaščite
rastlin, enoloških sredstev in kemikalij. Posel obsega tudi trgovinski
del, ki ga sestavlja osem maloprodajnih enot, razpršenih po celotni
Sloveniji, med njimi tudi v Litiji. Trenutno je v podjetju zaposlenih 37
ljudi. Urban pravi, da v maloprodajnih enotah po Sloveniji praviloma
zaposlujejo posameznike iz lokalnih okolij, saj oni najbolje poznajo lokalne specifike, hkrati pa na ta način lahko tudi najbolje predstavljajo
podjetje v svojih okoljih.
Urbanova starša kot ustanovitelja podjetja sta že upokojena, vendar
sta v podjetje s svojimi izkušnjami in pogledi še vedno močno vključena. Sam pravi, da je ključna tudi podpora žene, sin pa mora kot
najmlajši včasih potrpeti. Zaveda se namreč, da je cena, ki jo mora
kot vodja sprejeti, tudi to, da mu delo v podjetju pogosto vzame več
kot le 8 ur dnevno.
Urbanu smo zastavili nekaj vprašanj o njegovih izkušnjah v poslovnem svetu.
Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Odgovor bo v mojem primeru nekoliko drugačen. Podjetje ima tradicijo
in naslednja točka v rasti podjetja je poleg ustanavljanja, druga, morda
še pomembnejša prelomna točka. To je prenos vodenja podjetja na
mlajšo generacijo. Neuspeh v tem delu podjetje pokoplje. Sam sem bil
vpet v podjetništvo že od petnajstega leta dalje. Tudi izobraževal sem

se v tej smeri. Prevzeti vodenje podjetja v rasti ni enostavna zadeva,
ker se vse napake potencirajo.
Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti?
Center za razvoj lahko v izobraževanju podjetnikov stori veliko. Tudi
med tistimi, ki že imajo formalno izobrazbo. Vedno lahko izveš kaj novega. Sam sem se v začetku tega veliko posluževal. Res pa je, da pride
do preraščanja in vedno je potrebno znanje pridobivati še drugje.
Kakšna je vaša izobrazba in katera izkušnja v poslovnem svetu vas
je največ naučila oziroma najbolj obogatila?
Po študiju podjetništva, sem dodatno znanje pridobival še na Esbjerg
Business Academy na Danskem. Sedaj pripravljam magistrsko delo
iz managementa. Praktične izkušnje sem ves čas pridobival v našem
podjetju pod mentorstvom očeta.
Mislim, da z znanjem pokažeš svojo vrednost, ko pride do ključnih
odločitev. Predvsem, ko moraš odločiti o stvareh, ki so strateškega
pomena za prihodnost podjetja. Odločitev je lahko samo pravilna ali
nepravilna. Vmesne poti ni. Vpliva tako na širše, kot tudi ožje okolje, v
prvi meri pa na vse zaposlene in njihove družine. Ko se zavedaš veličine takšnih odločitev, si lahko le vesel da imaš »orodje«, ki ti zmanjša
verjetnost napačne odločitve.
Pridobivanje izkušenj je včasih povezano tudi z neuspehi. Mladi smo
morda včasih preveč naivni, saj želimo dobro. Cel svet pa ne funkcionira tako. Sam sem nekoč plačal delo vnaprej, potem pa ni bilo izvedeno.
Zadeva še danes ni rešena. Sedaj take stvari raje petkrat premislim.
Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno vodilo?
Formula za uspeh je imeti in pridobiti čim več znanja, biti delaven, imeti
sposobnost delati tudi po 12 ur na dan, delo pa ti mora biti v veselje.
Pomembna je tudi vztrajnost. Vsega ne smeš gledati samo skozi dobiček. Veselje je tudi, če ti kaj, kar si si zamislil, uspe. Rezultati pridejo
potem sami od sebe. Naše vodilo je že zelo dolgo slogan podjetja, ki ga
prevzemam: »Vaš uspeh, skupno veselje.«
S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Z rastjo podjetja je sorazmerna tudi potreba po novem znanju. Že sama
želja po uspehu in dobrem delu te vodi, da si pripravljen na nenehno
izobraževanje in dodaten osebnosti razvoj.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Mislim, da je za družbo bolj pomembno podjetniško razmišljanje. Podjetniki imamo v osnovi »vgrajeno« formulo niveliranja prihodkov nad
stroški. In to na kateremkoli področju. Če spremljamo trenutno dogajanje v državi, bi lahko hitro ugotovili, da mnogim primanjkuje podjetniškega duha. Na koncu zaradi tega »zapitek« plačujemo vsi državljani.
Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čutite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene
odgovornosti?
Vsak podjetnik lahko lokalnemu okolju s svojim delom veliko prispeva.
Naj bodo to nove zaposlitve ali pa kot pomoč raznim organizacijam. Za
prvo je potrebna rast podjetja, drugo pa lahko dosežeš šele na nivoju,
kot ti samo poslovanje podjetja omogoča pomagati pomoči potrebnim.
V tem trenutku po svojih močeh pomagamo Nogometnemu klubu Litija
pri ponovni vzpostavitvi dobrih igralnih površin.
Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje prve
podjetniške korake?
V prvi meri morajo verjeti vase. Vsi začetki so težki in kdor v prvi meri
ne verjame vase in svoje idejo, ne bo prišel daleč. Pripraviti se morajo
na odrekanje marsikateri stvari. Biti podjetnik v začetni fazi še ne pomeni, da boš živel lažje in z manj dela. Naj jih ne zaslepi občutek, da so
ob prvem dobičku uspešni in da bo tako tudi v prihodnje. Prvi zaslužen
kapital naj vložijo nazaj v posel, ter s tem izboljšajo svojo konkurenčnost, pa naj bo to boljši stroj ali vložek v znanje. Le tako bodo na dolgi
rok konkurenčni in uspešni. Vse ostalo pride z leti samo od sebe.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja in
rasti?
Sledili bomo naši viziji, ki je zasnovana na vzpostavitvi stabilnega podjetja, ki bo sposobno slediti ter prispevati k razvoju na področju bio
prehranjevanja in zaščite rastlin, ter pri tem ohraniti naravo ekološko
nedotaknjeno.
Pripravila: Ana Savšek, RCL
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knjižnica litija

javni zavod za kulturo litija
HURA! POLETJE!
V globini zime sem končno spoznal, da je v meni
nepremagljivo poletje. (Albert Camus 1913-1960)
V Kulturnem centru odhajamo na zaslužene počitnice, vendar najbrž ne bodo popolnoma brezskrbne,
saj imamo za novo sezono veliko načrtov. Ne bi mešali politike s kulturo, čeprav se žal v današnjem času tudi to dogaja.
Ker imamo voljo in upanje, se bomo potrudili, da bo kultura našla pravo
mesto tudi v srcih tistih, ki tega še ne čutijo.
NAPOVEDUJEMO ….

KUD Art Club Litija z nami že 15 let
Društvo KUD Art Club iz Litije deluje aktivno že 15 let.
Ob tej obletnici bodo v knjižnici Litija pripravili skupinsko razstavo. Dejavnost kluba je pestra: člani delujejo v
likovni, foto ter video- filmski sekciji, ki deluje pod mentorstvom umetniškega in ustanovnega člana Janeza Vrtačnika. Na razstavi
se bo predstavil s svojimi video deli, sodelovala bo video sekcija društva.
Predstavili bodo tudi likovna ustvarjalca Andreja Janžo in Zvoneta Vrtačnika ter fotografije Ivana Jesenovca in multimedijsko ustvarjalko in
oblikovalko Nežo Palčič. Razstava bo 5. 7. ob 18. uri v Knjižnici Litija.
Vabljeni na poletne oglede v galerijo Knjižnice Litija.

FESTIVAL SLOVO POLETJU
24.-26. avgusta bo letos že petič potekal festival SLOVO POLETJU,
zato si le rezervirajte večere in nas obiščite na ploščadi pred Športno
dvorano. Nastopili bodo: Slovenski oktet in Ženska vokalna skupina
Lipa, Halgato band in Pihalni orkester Litija ter Petar Grašo, Tamburaški orkester Šmartno in Moška vokalna skupina Lipa. Več v prihodnji
številki.

ABONMA 2011-2012
Kar nekaj klicev smo že prejeli glede abonmaja za naslednjo sezono. V
naslednji številki bomo objavili podrobnosti, zato bodite pozorni. Zelo
bomo veseli, če boste stari abonenti čimprej potrdili svojo udeležbo,
ker je že kar nekaj novih na čakalni listi.
Naj pa namignemo, da smo izbrali odlične predstave, ki vam bodo gotovo segle do srca.

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA DIJAKOV GIMNAZIJE LITIJA
V ponedeljek, 13.6.2011,
smo bili deležni otvoritve zanimive fotografske
razstave dijakov Gimnazije Litija, ki smo jo
pripravili v okviru občinskega praznika. Njihov
zborček nas je navdušil
z odlično izvedbo pesmi,
fotografije pa vas popeljejo po mestu in osvetlijo kotičke, ki jih mogoče
sami ne bi nikoli opazili.
Vzemite si čas in si jih oglejte v avli Občine Litija. Na ogled bodo do
petka 1. julija.
Verjamemo, da si boste tudi vi vzeli čas za drobne radosti, ki vam bodo
bogatile življenje. Skušajte pozabiti na vsakodnevne skrbi in se prepustite naravi ter ljudem, ki jih imate radi.
Za zaključek pa tale misel Jamesa Freemana Clarka (1810-1888): »Edino pravo zadovoljstvo doživimo, če ves čas notranje rastemo, če postajamo vedno bolj pravični, pošteni, velikodušni, preprosti, možati, ženstveni, prijazni, dejavni. In vse to lahko dosežemo, če vsak dan opravimo
svoje delo po svojih najboljših močeh.«

Dve leti sta za nami
V drugem letu delovanja je Univerza za
tretje življenjsko obdobje pridobila nekaj
novih članov, z velikim pričakovanjem
pa zremo v jesenski čas, ko upamo, da
se nam bo število članov še povečalo.
Slušatelji so lahko izbrali med programi:
angleščina, začetni in nadaljevalni tečaj, nemščina, kulturna dediščina
z umetnostno zgodovino, računalništvo, keramika, kuharstvo, rišelje,
naravoslovje z zeliščarstvom ter kreativne delavnice.
Program zdrava prehrana je deloval samo na začetku, potem pa smo
zaradi premajhne udeležbe prekinili s tako obliko delovanja.
Ob rednih srečanjih so potekala tudi izredna predavanja in dogodki.
O zdravju je govoril
dr. Božidar Voljč.
Dr. Janez Zajc je
predaval o bolečinah v kosteh. O varni uporabi zdravil je
predaval farmacevt
Enej Gradišek. Prisluhnili smo predavanju Kaj nam povejo laboratorijske
meritve z Romano
Jerele in Damjano
Grošelj.
Ogledali smo si razstavo keramike in slik Milene Dimec in Cvete Jaklič v avli Občine Litija.
Ob zaključku druženja v tem letu so keramičarke pripravile razstavo
v Knjižnici Šmartno in jo konec maja prenesle na Slivno, v gostilno
Vrabec, kjer si jo čez poletje lahko ogledate v prostoru, ki je kar vabil
keramične stvaritve.
O pripravi zemlje, sajenju, gnojenju in pobiranju plodov nam je spregovorila Fanči Perdih.
Članice krožka rišelje - ročna dela so ob občinskem prazniku Šmartna
pripravile bogato razstavo izdelkov.
Ljubitelji zeliščarstva so imeli z mag. Jožetom Kukmanom zaključno
delavnico v naravi, na Dobovici.
Sredi junija smo se na zaključni prireditvi odločili za drugo obliko delovanja, v jesen bomo stopili kot društvo. Nov program bo objavljen
jeseni, ko vas bomo povabili k vpisu, da spoznate, kako je učenje lahko
zabavno!

DATUM
SRE 22.6.
ČET 30.6.
PON 4.7.
TOR 5.7.
TOR 2.8.

URA

19.00
20.00
20.00
18.00
18.00
19.00

110 let rojstva dr. Slavka Gruma
Slavko Grum, slovenski zdravnik, dramatik
in pripovednik se je rodil 2. avgusta 1901,
v Šmartnem pri Litiji. V Novem mestu je
v letih 1910 do 1919 obiskoval gimnazijo,
medicino pa je študiral na Dunaju. Kot
zdravnik se je dodobra seznanil tudi s psihoanalizo, novim področjem psihiatrije,
ki poudarja nezavedno plast človeškega
življenja. To je pomembno vplivalo na njegovo umetniško delo, ki je bilo v tesni zvezi
s poklicnim interesom. Grum je bil nekaj
časa zaposlen tudi na psihiatrični kliniki
in tam je pridobil izkušnje in tudi podlago
za pisanje najpomembnejših del in dram.
Deloval je tudi v Zagorju ob Savi, kjer je 3. avgusta 1949 tudi umrl. Pokopan je v Šmihelu pri Novem mestu. Slavko Grum je zagotovo povezal
več krajev in ljudi, kot bi za časa življenja lahko sploh pomislil. Knjižnica
Litija se je dolga leta imenovala Matična knjižnica dr. Slavko Grum, ob
stoletnici njegovega rojstva smo v sodelovanju z novomeško knjižnico
pripravili odmevno razstavo, ki je gostovala celo na premieri Goge v
Novi Gorici. Letos bomo spomin nanj s krajšo slovesnostjo obeležili v
torek, 2. 8. ob 19. uri, v krajevni knjižnici Šmartno, z razstavo o njegovem delu in življenju. Vir: wikipedija

Mestna knjižnica Ljubljana na obisku
V torek 24. maja smo v
obeh knjižnicah gostili
Mestno knjižnico Ljubljana. V dopoldanskem
času so Petelinčki vrtca
Ciciban v šmarski knjižnici izdelovali miniaturne knjige. Ustvarjalno delavnico je vodila
Jana Maja Valentinčič.
Popoldan so obiskovalci na stojnici pred
knjižnico v Litiji lahko
kupovali knjige po simbolnih cenah. »Knjige za vsakogar« je projekt,
ki je nastal v okviru »Ljubljana –prestolnica knjige«. V galeriji knjižnice
Litija so obiskovalce pozdravili podžupanja občine Litija, Lijana Lovše,
mag. Jelka Gazvoda, direktorica MKL in Andreja Štuhec, direktorica Knjižnice Litija.
V kulturnem programu je nastopil Otroški
zborček OŠ Šmartno, ki ga vodi Rahela Sinigoj. Veliko zanimanja pa so vzbudile miniaturne knjige, ki jih je Slovanski Knjižnici
podaril dr. Martin Žnideršič. Zbirka obsega
3000 drobnih knjižic iz 57 držav. Del je bil
na ogled v Knjižnici Litija. Na predstavitvi
MKL, so obiskovalci lahko spoznali domoznanski portal Kamra, projekt Moja ulica
ter digitalizacijo lokalnega časopisa, Glasilo
občanov. MKL izvaja naloge območnosti za
osem splošnih knjižnic osrednjeslovenske
regije, tudi za Knjižnico Litija.

Bralna značka 2010/2011
Letos teče 11 leto, odkar je Knjižnica Litija skupaj z osnovnimi šolami
prvič organizirala ogled filma za učence, ki so uspešno opravili bralno
značko. Prvi izbor v letu 1999/2000 je bil film ET vesoljček. V šolskem
letu 2008/2009 smo zadnjič sodelovali z OŠ Šmartno, takrat je sodelovalo 1351 otrok. Letos je v bralni znački sodelovalo 300 otrok na višji
in 540 na nižji stopnji, gre za osnovne šole litijske občine. Pri izboru
filma smo imeli precej težav, ker smo lahko izbirali le med evropskimi
umetniškimi filmi, ki so na dvd nosilcih. Svetovne uspešnice so bile na
voljo na klasičnih filmskih trakovih, ki pa jih žal nismo mogli predvajati,
saj dvorana KC v Litiji nima več klasičnega projektorja. Zelo težko smo
pridobili dva DVD, ki ju lahko predvajamo, tako da so otroci gledali
risanko Disco črvi in norveški mladinski film, Čarobno srebro. Zaradi
tega bo potrebno premisliti, kako bo z zaključno prireditvijo v novem
šolskem letu.
Učiteljice in knjižničarke dopuščamo mladim bralcem veliko svobode
pri izbiri knjig. V vsaki se skriva veliko lepega, novega, zanimivega.
Vsem bralcem čestitke, mentorjem hvala za pomoč. Nasvidenje prihodnje leto!
Poletni delovni čas knjižnic v Litiji in Šmartnem:
V mesecu juliju in avgustu bosta knjižnici v Litiji in Šmartnem odprti po
poletnem delovnem času:
Knjižnica Litija bo odprta: Ponedeljek, četrtek od 12.00 do 19.00;
Torek, sreda, petek   od   8.00 do 14.30

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

32. vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov
Glasbeni večer z ogledom filma o drevesih
Literarno srečanje z duhovnikom Marjanom Lampretom ob izteku delovanja v ŠM
Likovna razstava LILA: EX TEMPORE VODICE 2011
Skupinska razstava članov KUD Art Club Litija
110 - letnica rojstva dr. Slavka Gruma, razstava

LOKACIJA

Kulturni center Litija
Dvorana na Polšniku
Knjižnica Šmartno
Avla občine Litija
Knjižnica Litija
Knjižnica Šmartno

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

Knjižnica Šmartno pa:
Ponedeljek, četrtek od 12.00 do
19.00 ure;
Torek, sreda, petek od 10.00 do
14.30 ure
Prijetne dopustniške dni, s knjigo
bodo še lepši!
Aleksandra Mavretič

ŠTUDIJ V TREBNJEM

Višješolski študijski programi
Izobrazba je vrednota, ki v času gospodarske recesije težko konkurira z ostalimi življenjsko pomembnimi vrednotami, kot so zdravje,
osnovni življenjski pogoji in eksistenca. Kljub temu pa na daljši rok
bistveno prispeva h kakovostnejši prihodnosti. Ker se na Centru
za izobraževanje in kulturo Trebnje zavedamo, da znanje zastareva, da je posameznik na trgu dela konkurenčen, če je opremljen
z aktualnimi in kakovostnimi znanji, ves čas razvijamo ponudbo
izobraževalnih programov. V študijskem letu 2011/2012 bomo z
zavodom IRC poglobili sodelovanje na področju višješolskega študija. Kot študij na daljavo se bosta poleg višješolskega strokovnega
programa ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE izvajala tudi programa
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO in EKONOMIST.
Logistično inženirstvo je prenovljeni višješolski strokovni program, ki nadomešča do sedaj veljavni program Promet. Študenti
spoznajo logistično stroko, se usposobijo za samostojno uporabo,
razvijanje in načrtovanje logističnih sistemov in podsistemov ter
med drugim spoznajo posebnosti tržnega obnašanja transportnih
podjetij, varnega in zdravega dela in uporabe manipulacijske mehanizacije in voznih parkov. Diplomanti se zaposlujejo v prevozni
in špediterski, dejavnosti, v logističnih centrih in podjetjih, ki se
ukvarjajo z javnimi prevozi in manipulacijskimi dejavnosti.
Ekonomist je nastal na osnovi zahtev po posodobitvi obstoječih
višješolskih programov Komerciala in Računovodstvo. Študenti
se usposobijo za učinkovito delo s strankami in implementacijo
poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju, osvojijo znanja za
razumevanje in spremljanje trga in poslovnih procesov, razumejo
zakonodajo, predpise in dokumentacijo s področja ekonomije ter
med drugim osvojijo znanja osnov finančnega poslovanja, marketinga menedžmenta in elementov trženjskega spleta. Ekonomisti so
široko zaposljivi, tako na področju gospodarstva kakor tudi negospodarstva, na področju organizacije poslovanja, komerciale, mednarodnega poslovanja, trženja in prodaje.
Organizator socialne mreže je višješolski strokovni program, ki
omogoča študentom spoznavanje osnov socialno varstvenega področja, prepoznavanje in razumevanje težav posameznikov s širšim
družbenim kontekstom in z njimi povezanimi sistemskimi ovirami,
omogoča osvajanje osnov sposobnosti reševanja praktičnih problemov s področja zagotavljanja pomoči uporabnikom ter preventivnega delovanja s poudarkom na sodobnih pristopih in načelih
ter samostojno načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje
in spremljanje aktivnosti za učinkovito delo. Diplomanti opravljajo
dejavnosti, na področju sociale, ki podpirajo marginalne družbene
skupine in socialno šibkejše skupine ljudi npr. nevladne organizacije in društva, mladinski domovi, materinski domovi, varne hiše,
domovi za starejše, krizni centri, centri za pomoč ljudem na domu
in druge ustanove na področju socialne dejavnosti.
Informacije: CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; informacije: www.ciktrebnje.si, 07/34 82 100, info@ciktrebnje.si

Nov visokošolski študijski
program - Socialna gerontologija
Zavedanje, da star človek danes ni »star«, ampak si želi delati, potovati, se rekreirati in kvalitetno živeti tudi v obdobju, ko potrebuje
rehabilitacijo in skrb, je spodbudilo razvoj programa Socialna gerontologija. Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje so
pred mesecem predstavniki Evropskega središča Maribor predstavili visokošolski študijski program Socialna gerontologija – izredni
študij. Gre za nov študijski program na področju dodiplomskega
študija pri nas, ki odgovarja na akutna in aktualna vprašanja naše
starajoče družbe. Kaj je socialna gerontologija? Gerontologija je
veda o procesih staranja in vidikih starostnega obdobja življenja.
Socialna gerontologija, ki je veja gerontologije, pa se osredotoča na
proces staranja ljudi iz vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in sprejemanja lastne starosti, kot enako
pomembnega življenjskega obdobja.
V poplavi ponudbe programov dodiplomskega študija se težko odločamo za »pravega«. Kriteriji, s pomočjo katerih se posameznik
odloča za študij pa so različni: osebni interes oz. všečnost programa in vsebine, zaposlitvene možnosti, oddaljenost lokacije študija
od kraja bivanja, stroški … Mnogo tovrstnih razlogov govori v prid
študiju Socialna gerontologija. Pričakovana življenjska doba ljudi se
je namreč zvišala nad 80 let. S tem se je povečala ciljna skupina,
s katero delajo diplomanti, zaradi česar se na trgu dela veča tudi
povpraševanja po kadrih, ki so strokovno usposobljeni za ravnanje
s starejšimi ljudmi. Študijski pristop je praktično naravnan in temelji na kakovostni in strokovni podlagi podprti s spoznavanjem in
študijo praktičnih domačih in tujih primerov.
Visokošolski študijski program traja šest semestrov in obsega 180
kreditnih točk. Vanj se lahko vpišejo udeleženci, ki so končali katerikoli izobraževalni program srednjega strokovnega ali poklicnotehniškega izobraževanja ali gimnazijo in imajo opravljen zaključni
izpit (stari programi), poklicno ali splošno maturo. Več o programu,
oblikah in načinih študija na www.ciktrebnje.si ali www.esm.si ali
info@ciktrebnje.si ali telefonski številki 07 / 34 82 100.
Informacije: CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.
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TRST 2011
Da maratonski tek ni neka modna muha, ki
si jo lahko privošči vsak, smo tekačice začutile že na samem startu, ko je visoka vročina
nakazovala peklenske pogoje, v katerih smo
morale preteči 42 km. A treningi, ki smo jih
opravile doma, so pokazali, da človek pravzaprav zmore vse, česar se loti z razumskega vidika. Bile smo borke, in boljše kot lani,
predvsem pa najbolj srečne, ko smo padle v objem svojih najdražjih,
ki so v cilju vztrajno držali pesti, pa čeprav so bili od teka na 8 km in
vročine, tudi sami že pošteno zdelani. Ampak…Trst, drugo leto se spet
vrnemo na sladkih 42 km. 
Mija Loc

NJENIH 100 KM
Verjetno ni Šmarčana, ki je ne pozna: nasmejana drobna tekačica, ki vztrajno nabira
kilometre in s svojim vzorom spodbuja k zdravemu načinu življenja ter doseganju večjega
notranjega zadovoljstva. Mija Loc. Že dolgo
ne več samo maratonka, ampak že nekaj let
ultramaratonka, ki ji ne zmanjka izzivov.
Za mnoge nepredstavljivih 100 km: Ultramaraton med Firencami in Faenzo, 28. maja.
Pod vročim toskanskim soncem in v temni
noči, ko nas je večina sladko spala. Sama s
seboj in sebi edina prijateljica. Premagovanje
velike nadmorske višine, menjavanje vročine
in mraza, neskončni kilometri, nepoznane situacije, cilj, uspeh.
Le kaj človeka vodi v takšna dejanja? Norost?
Dokazovanje? Pri njej? Nič od tega. Kdor jo dobro pozna ve, da je to
enostavno njen način življenja, način premagovanja ovir v življenju in
predvsem ljubezen do teka. In zato ji vedno uspe! Vse ostalo je samo
posledica dolgoletnega garanja in nesebičnega razdajanja. Z vsakim
kilometrom je še močnejša in modrejša. Tudi za nas, ki ji skušamo
slediti. Hvaležne smo, da jo imamo. Čestitamo, draga Mija! 
				
Karmen, Suzana in Mojca

PROJEKT 1000 PIŠČALI – VELIKA PRESKA
V soboto, 11.6.2011, so v Centru za zunanjo
ureditev, hiši idej in povezovanj, na Veliki
Preski predstavili projekte, ki jih združujejo
drevesa in človek.
Zgodba 1000 piščali govori o fantu, ki je izdelal piščalko. Nanjo pa vdolbel tudi svoje
ime. Projekt vodi Mizarstvo Kos, ki spodbuja
sodelovanje med podjetništvom in šolstvom.
V projektu tako sodeluje kar deset srednjih
lesarskih šol. Lesarska šola Maribor, Srednja
gostinsko turistična in lesarska šola Slovenj
Gradec, Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna, Srednja lesarska šola Ljubljana, Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota, Srednja šola Kočevje, Srednja šola Sevnica, Šolski
center Škofja Loka, Tehniški šolski center Nova Gorica ter Zavod za gluhe in gluhoneme. Na razstavi smo si lahko ogledali piščalke iz različnih
drevesnih vrst, velikosti, oblik in funkcij. Na skrivaj pa smo tudi kakšno
upihnili. Ob sami otvoritvi razstave je na nekatere izmed njih zaigral
umetnik Lado Jakša. Čaroben zvok nas je popeljal v gozd. Razstavo rokodelskih in strojnih piščali si lahko do jeseni ogledate v galeriji Centra.

Voda je izvor življenja, tudi življenja
gozda in pridnih ljudi
Vaščani Velike Preske so spet stopili
skupaj. Ob svetovnem dnevu gozdov
so realizirali že nekaj let staro idejo o
ureditvi izvira reke Sopote.
Pot, ki so jo izdelali iz kamnitih kock
in večjih kamnov, nas preko lesenega
mostička popelje v povezovalni krog.
Trije pritoki, ki so jih ujeli v kamnito
korito pomenijo tri občine (Litijo, Zagorje in Radeče) po katerih teče ta reka. Šest lesenih stebričkov pomeni, da je na to vodo navezanih šest krajevnih skupnosti.
Temu obeležju so vaščani podarili več kot 300 ur prostovoljnega dela.
Pri tem jim je na pomoč priskočila občina s stroji Komunalnega podjetja
(obenem so rešili še zamašen odtok preko ceste in uredili drenažo krajevne ceste), Krajevna skupnost Polšnik, ki je prispevala cement in cevi,
Mizarstvo Kos je izdelalo lesene klopi in mostiček, Ključavničarstvo Repovš nosilno konstrukcijo mosta, Steklarstvo Vidmar iz Novega mesta
pa je podarilo steklo za strehco. Povezovanje med vaščani je letos prevzel novopečeni predsednik vaške skupnosti Jani Kotar, ki je ugotovil,
da je potrebno kar precej aktivnosti za realizacijo takšnega projekta.
Korito ob izviru sicer ne bo opravljalo več funkcije vaškega napajališča
za živino kot je bilo nekoč ampak bo zgled povezanih vaščanov.
Na otvoritvi so zapeli pevci Moškega pevskega zbora Polšnik, župnik
Gregor Šturm pa je obeležje tudi blagoslovil.  Mateja Sladič-Vozelj

nekaj resnice - malo za trač od
norčka z vač
Najprej opravičilo za članek iz prejšnjega meseca:
Zgodbo o polnih skrivališčih hrane med vojno mi
je povedal Ivan Bizjak st. - Amerikanc in ne Ciril
Mrva st.. Več na http://www.vace.si/OB-ZICI.
htm

SVILOPREJKA

Globodol je bil en sam velik grunt pod Vačami
(sl.1). Gospodarsko poslopje je bilo mogočno, imeli so hlapce, dekle
in lepe konje. Gospodarjev sin je
bil hišni ljubljenček in vsi so se
veselili dne, ko bo on gospodar.
Potem se je izvedelo, da je ena od
dekel zanosila in govorilo se je, da
bo bodoči očka gospodarjev sin. S
kočijo sta starša odpeljala bodočega gospodarja v Litijo, kjer je na
sodišču menda krivo prisegel, da
otrok ni njegov. Nazaj grede so se konji splašili. Mladenič je padel in se
ubil. Od takrat je šlo vse narobe. Kmetija je propadla in zdaj je tam več
lastnikov in nekaj vikendov.
Okoli leta 1850 je
ondot rasla murva
(sl.2 in 3). Podobno
kot na Primorskem
in na Krasu so z
njenimi listi krmili
gosenice sviloprejke (sl.4). Ko so se gosenice zabubile, so
zapredke z vročo vodo umorili. Potem so jih posušili in prodali za predelavo v svilo. Iz enega samega zapredka se je odvilo več kot kilometer
nežne niti. Potem je prišla
bolezen sviloprejk in svilogojstvo je zamrlo. Začeli so
gojiti odpornejšo vrsto metulja, ki ima prav tako bubo
zapredeno v tanko nit. Gosenice so jedle hrastove liste.
Metulj se imenuje jamamaj
(sl.5) in v spomin na tiste dni še zdaj v toplih poletnih nočeh letajo
okoli uličnih svetilk veliki rumeno rjavi metulji (15 cm) s prozornimi
okenci na krilih.
Zadnji dve stari in obnemogli murvi
sta rasli na Vačah pred približno 20
leti pri Glažar (sl.6), kjer je nekoč
bil hotel, druga pa pri Mačk (takoj
za tablo Vače), kjer je zdaj mizarska delavnica. Iz njenih sladkih plodov so včasih kuhali žganje.
Če bi želeli jesti murve in ugotoviti njihov okus, se lahko oglasite pri
mladi družinici Klinc Sandija in
Nataše, zraven spodnje kapelice. Dve murvi imajo posajeni
doma (v spomin na začetek
nove ljubezni in mlade družinice), dve pa na jasi pri lovski
opazovalnici (sl.7 - Hruševje).
Dober tek! Zvonček Norček

Mirko in Meri Vresk
Marca letos smo obeležili 10-letnico delovanja Pevske skupine izgnanci. Ustanovitelj skupine je bil Mirko Vresk z Berinjeka, skupaj z ženo
Meri pa sta bila gonilna sila skupine teh 10 let.
Mirko je bil prvi harmonikar, zbral je veliko pesmi, ki smo jih prepevali,
znal pa je zaigrati tudi stare viže. Meri je tudi prinašala predvsem priložnostne pesmi, kljub zdravstvenim tegobam pa je ohranjala vedrino in
poskrbela za dobro voljo na vajah, nastopih in na družabnih srečanjih
med starejšimi, nekdanjimi izgnanci, člani RK, invalidi in prostovoljci.
Žal se zaradi zdravja umikata od
aktivnega delovanja v skupini. Še
vedno pa se nam rada pridružita in
poskrbita za prijetno vzdušje in kakšen hec; naj bo še dolgo tako.
V imenu UO KUD Venčeslav Taufer
Dole pri Litiji in članov Pevske skupine Izgnanci se jima lepo zahvaljujem za prispevek o ohranjanju ljudske pesmi in poživitev kulturne
ustvarjalnosti na Dolah.
Stane Kmetič
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V SLIKI IN BESEDI

Maturantski ples tudi letos v Litiji

Tudi letos je 20.5-2011 točno ob
12. uri potekal na Valvazorjevem
trgu v Litiji maturantski ples, v katerem so sodelovali dijaki Gimnazije Litija.Zasedba maturantskih
plesalcev je bila manjša, ker so
nekateri dijaki odšli v slovensko
prestolnico in se tam pridružili
maturantom.
Kljub temu je bilo gledalcev kar
veliko, ki so napolnili Valvazorjev trg, pogrešali pa smo prisotnost
osnovnošolcev in tudi otroke iz vrtcev bi lahko pripeljali na takšno prireditev, ki je bila v tako lepem vremenu.

V JESENI ŽIVLJENJA NAM POJE POMLAD
V nedeljo 22. maja 2011
ob 15. uri je na GEOSS-u
na Spodnji Slivni potekalo 13. srečanje Zasavsko
posavskih upokojenskih
pevskih zborov, ki ga je
organiziralo Društvo upokojencev Litija z območno izpostavo JSKD Litija. Po končani predstavitvi vseh zborov so se vsi prisotni zbrali pred spominskim obeležjem
na GEOSSu- se fotografirali in zapeli v pozdrav z željo, da se udeležijo
14. srečanja.

POGLED NA GRADBIŠČE DOMA ZA STAREJŠE
Pogled na gradbišče
»Doma za starejše občane« ob Ljubljanski
cesti v Litiji. Končno
se je premaknilo, delavci Trgograd Litija
so prostor zravnali,
odvečni material izkopali in ga zvozili na
prostor, kjer je bila
nekdaj trgovina z gradbenim materialom »Mercator« in vrt ob trgovini
ter pričeli z betonskimi deli. Upamo, da bo gradnja potekala nemoteno
v pričakovanju, da se bodo kaj kmalu pokazali prvi obrisi objektov tega
doma.

PREMODERNA UMETNOST
V Sp. Hotiču pred hlevom
g. Drnovška v zadnjem
času mimoidoči opažajo
skupino skulptur pešcev,
ki so postavljeni na nasipu, druga skupina pa
stoji pred novim hlevom.
Ta nenavadna predstavitev pritegne pozornost mimovozečih voznikov osebnih avtomobilov, ki
vozijo proti Ljubljani in spontano zmanjšajo hitrost, ki je tu omejena na
50/km na uro in si ogledujejo ta nenavaden prizor.

UČINKI KANALIZACIJE ZA LOČENE FEKALNE ODPLAKE
Takšen je prizor odvodnjavanja fekalnih odplak na novo zgrajeni kanalizaciji ob Graški cesti, kjer naj bi
bila fekalna kanalizacija ločena od
meteorne vode. Takšen je bil pogled
6/6-2011, kjer je iz revizijskega
jaška drla voda in napolnila »kanal
graben« ob železniški progi. Če tega
jaška ne bi bilo bi voda vdrla v stanovanjske hiše, ki stojijo pod Graško cesto. To je sistem ločenega kanalizacijskega sistema, ki je bil zgrajen v letu 2000.

GRAFITI ODSEV DANAŠNJEGA ČASA
Danes se na stanovanjskih
hišah pojavljajo najrazličnejši napisi, med njimi je tudi
takšen, ki odseva čas v katerem živimo. Na slike je eden
od napisov, ki sicer ni v Litiji,
pač pa na stanovanjski hiši
»Na njivi« v središču mesta
pri Tržnici.

Ciril Golouh
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Osnovna šola Litija
MINI ROKOMETAŠICE OŠ LITIJA SO
POSTALE DRŽAVNE PODPRVAKINJE

V soboto, 14.5.2011, je v Kočevju potekal zaključni turnir med osnovnimi šolami v mini rokometu za deklice.
V predtekmovanju je sodelovalo 108 ekip in šestnajst
najboljših se je uvrstilo na zaključni turnir, med njimi
tudi ekipa iz OŠ Litija.

Podružnica s prilagojenim programom
Regijske igre Specialne olimpiade
Slovenije
Vsako leto se v mesecu maju po vsej Sloveniji odvijajo regijske igre Specialne olimpiade Slovenije. Za
ljubljansko-dolenjsko regijo jih je letos organiziral
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Potekale
so v petek, 13. maja 2011, v športnem parku v Hrastniku, kjer so se
tekmovalci pomerili v atletiki, namiznem tenisu, elementih košarke in
elementih nogometa. Iger so se udeležili tudi tekmovalci in trenerji iz
OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom in člani Društva Sožitje
Litija in Šmartno ter dosegli odlične rezultate: Atletika – tek na 100
metrov: Klemen Zidar – 1. mesto; Lana Kuč – 1. mesto, Nejc Felkl – 3.
mesto; Atletika – tek na 50 metrov: Kevin Jan Cvetko – 2. mesto; Namizni tenis: Marjan Potisek – 2. mesto; Marija Pirc – 1. mesto, Mateja
Planinšek – 3. mesto; Elementi košarke: Matjaž Smrekar – 2. mesto,
Polde Bučar – 4. mesto 
Jana Švagan

Atletika – Področno tekmovanje OŠPP v Kočevju
in Državno tekmovanje v Murski Soboti

Ena od šestnajstih uvrščenih ekip se zaključnega turnirja ni udeležila,
zato so bile ostale ekipe razdeljene v tri skupine po pet ekip. Vsaka ekipa je v kvalifikacijskem delu odigrala po štiri tekme. Litijske rokometašice so v treh tekmah zmagale, v eni tekmi pa remizirale z rezultati: OŠ
Livada - Izola : OŠ Litija 3:9; OŠ Litija : OŠ Jožeta Moškriča - Ljubljana
9 : 3; OŠ Litija : OŠ Rovte 11:6 ter OŠ Litija : OŠ Ormož 10 : 10.
Ker so se v svoji skupini osvojile prvo mesto, so se v polfinalu pomerile
z OŠ Zbora odposlancev - Kočevje, kjer so z lahkoto opravile z domačinkami. Slavile so z rezultatom 13 : 6. V finalu so se pomerile z OŠ
Toneta Okrogarja iz Zagorja, ki je po streljanju sedemmetrovk premagala ekipo iz Ljubljane.
Za zmago v finalu so bile Litijanke prekratke in Zagorjanke so zasluženo slavile, litijske rokometašice pa so se vrnile v Litijo s pokalom za
osvojeno drugo mesto ter s srebrnimi medaljami okoli vratu.
Za OŠ Litija so nastopale: Špela Doblekar, Sabina Kozarac, Nina Bajrič,
Ana Markelc, Katjuša Ponebšek, Nika Marn, Ema Bohinc, Monika Medved, Jetmira in Loreta Begaj ter Tjaša Čarman Sorčan. Vodja ekipe OŠ
Litija Dragica Žontar. 
Čestitamo!

MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ HITREGA IN
ZANESLJIVEGA RAČUNANJA

V Črnomlju je 2. maja 2011 potekalo
meddržavno tekmovanje iz hitrega in
zanesljivega računanja. Reprezentanco Slovenije sta zastopala tudi
dva učenca iz Osnovne šole Litija:
Urh Krafogel, 4.a in Rok Markelc,
9.b ter njun mentor Alen Divjak.
Urh Krafogel je v kategoriji četrtih do
šestih razredov dosegel odlično 10.
mesto, Rok Markelc pa je v kategoriji osmih, devetih razredov osnovne
šole in vseh razredov srednje šole
dosegel odlično 12. mesto, Alen Divjak je v kategoriji odraslih zasedel
10. mesto.
Pri tem je treba poudariti, da sta bila tako Urh kot Rok najmlajša v svoji
skupini. 
Za dosežene uspehe jima iskreno čestitamo!

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

V soboto, 16. aprila 2011, je Osnovna šola Jožeta Moškriča v Ljubljani
gostila državno tekmovanje iz matematike za zlato Vegovo priznanja.
Tekmujejo sedmošolci, osmošolci in devetošolci. Osnovno šolo Litija
sta zastopala dva sedmošolca: Nadja Strle in Miha Skender ter osmošolka Eva Lavrenčič. NADJA STRLE JE PREJELA ZLATO VEGOVO PRIZNANJE. Mentorji: Angela Marolt, Robert Buček in Alen Divjak
Iskreno čestitamo!

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE

Državno tekmovanje iz kemije je potekalo 12.3. 2011 na osnovni šoli
Louisa Adamiča v Grosupljem. Udeležilo se ga je pet učencev Osnovne
šole Litija.
EVA LAVRENČIČ iz 8. razreda je osvojila ZLATO PREGLOVO PRIZNANJE in DOMEN SEDEVČIČ iz 8. razreda je osvojil SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE. Njuna mentorica Renata Kralj.  Č E S T I T A M O !

GENERACIJA 1996 SE POSLAVLJA

Na vratih matične učilnice 9. a je še vedno napis 8. a. Marsikaj se v
življenju pozabi, vendar dejstvo ostaja. Generacija 1996, 9. a se poslavlja in odhaja. Tako se razredničarka Andreja Žbogar Perakis ob tej priložnosti zahvaljuje za sodelovanje vsem staršem oddelka in celotnemu
učiteljskemu zboru za koordiniranje vzgojno izobraževalnega procesa.
Hvala in odhajajočim učencem, srečno!  Andreja Žbogar Perakis

PRIREDITEV OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
NA OŠ LITIJA

OŠ Litija je imela 9. junija v litijski športni dvorani prireditev ob koncu
šolskega leta. Ob tej priložnosti smo predstavili nekaj dosežkov naših
dejavnosti v šolskem letu 2010/2011. Na kratki kulturni prireditvi smo
podelili praktične nagrade najboljšim posameznikom, ki so na tekmovanjih iz znanja dosegli zlata in srebrna priznanja. Naši učenci so bili
v šolskem letu, ki se izteka ponovno zelo uspešni, saj so na tekmovanjih iz znanja spet dosegli številna priznanja, med ostalimi, kar sedem
zlatih.
Po podelitvi je sledil ogled predstavitev različnih interesnih dejavnosti
in dosežkov sodelovanj na različnih natečajih, projektih in tekmovanjih.
Učenci in učitelji so vsem obiskovalcem z veseljem pokazali in razložili,
kaj vse so dosegli in se naučili med letom.
Na koncu so se naši učenci s svojimi starši in učitelji pomerili še na
športnem področju v odbojki in malem nogometu. Tako starši, kot tudi
učenci in učitelji so bili zelo zadovoljni s športnim druženjem, ki je potekalo v duhu ferpleja in rezultat ni bil v prvem planu.
Vsi skupaj so izrazili željo, da se taka oblika povezovanja med vsemi
dejavniki vzgojno izobraževalnega procesa razvija tudi v bodoče.
Alojzija Boncelj, pomočnica ravnatelja

V četrtek, 5. 5. 2011, so se učenke in učenci OŠPP udeležili Področnega (regijskega) tekmovanja v atletiki. V disciplinah tekov na 60 m, 300
m in 1000 m, skoku v višino in skoku v daljino ter metu »žvižgača« (plastične, minometni granati podobne zadeve). Eno od prvih treh mest, ki
vodijo na Državno tekmovanje v Mursko Soboto, sta zasedli dve dekleti
in štirje fantje. V petek, 20. 5. 2011, so se preizkusili še v hujši konkurenci na Državnem tekmovanju v atletiki.
Vsi so se odločno borili vsak v svoji disciplini. Najboljši dosežek je uspel Katji Verhovec iz 7. razreda, ki je z izjemnim tekom
na 300 m osvojila drugo mesto in srebrno
medaljo. Odličen je bil tudi Metod Flisek iz
9. razreda s šestim mestom v skoku v daljino. Nastopili so še Petra Groznik v skoku
v višino, Muhamed Alimanovič v teku na
1000 m, Klemen Kirn na 300 m in Žiga Urbas v metu vortexa. Vsem
udeležencem gredo čestitke za uspešno zastopanje šole.  Vili Guček

Nastopi plesne skupine
Na Podružnici s prilagojenim programom so se letos, v plesni točki
»Prave barve v tebi«, združili učenci in učitelji oddelkov Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Predstavili so se na kulturni prireditvi
OŠ Litija v mesecu februarju in se po vseh izrečenih pohvalah odločili,
da se s plesom predstavijo tudi izven šole. Tako sta sledila nastopa na
regijskem srečanju plesnih skupin v Litiji ter na mednarodnem festivalu
Igraj se z mano v Ljubljani. Takšno druženje bodo nadaljevali tudi v
prihodnje, saj ples in glasba bogatita vsakogar.
Sandra Rihter

Obisk na kmetiji
Učenci 1., 2. in 3. razreda OŠ s prilagojenim programom, so v sredo
25. 5. 2011 obiskali kmetijo v Kresniških Poljanah, kjer živi učenec Gregor. Ob prihodu jih je, kot se za dobrega čuvaja
spodobi, z laježem pozdravil kuža Berni, ki se je
izkazal za zelo prijaznega psička. Družina jih je prijazno sprejela in popeljala na ogled po njihovem
posestvu. Učenci so si tako imeli priložnost od
blizu pogledati krave in bike, še posebno pa so jih
zanimali majhni telički in kravice, ki so se poigravali v hlevu. Na kmetiji živijo tudi muce, kokoške
in majhen petelin. Učenci so si ogledali kmetijske
stroje, ki jih družina uporablja za delo ter kmetijska poslopja in njive,
kjer gojijo poljske pridelke. Po ogledu kmetije so si učenci zaslužili konkretno in okusno malico, se posladkali, malo poigrali in se polni vtisov
vrnili v šolo. Za lep dopoldan, iskrena zahvala gospe Ivanki Rovšek.
Učenci so povedali tudi nekaj besed in misli o obisku na kmetiji: »Bilo
je fajn, ker sem sedela na traktorju.« Mojca, 1. r.; »Imela sem se lepo,
ker sem dobro jedla in sem videla majhne kravice« Diana, 2. r.; »Imel
sem se super, ker sem lahko pokazal svoj bager in moje kure.« Gregor,
3. r. 
Sabina Krajnc

Atletski miting SOS

V torek, 31. maja 2011, je OŠ Gustava Šiliha iz Maribora organizirala
že 10. atletski miting Specialne olimpijade Slovenije. Tekmovalci in njihovi trenerji ter spremljevalci smo
se zbrali na atletskem stadionu v
Športnem parku Tabor v Mariboru,
kjer so se zvrstila tekmovanja v
teku na različne razdalje, skoku v
daljino, skoku v višino, metu žogice in suvanju krogle. Litijani so se
odrezali takole: Klemen Zidar – 3.
mesto v teku na 100 m; Kevin Jan
Cvetko – 1. mesto v teku na 50 m;
Lana Kuč – 4. mesto v teku na 100 m; Nejc Felkl – 8. mesto v teku na
100 m. Čestitamo! Jana Švagan

Poletne svetovne igre v Atenah 2011
Marjan Potisek, učenec Podružnice s prilagojenim programom, oddelka posebnega programa vzgoje in izobraževanja II., bo v Atenah tekmoval v namiznem tenisu. Specialna olimpijada bo potekala od 19. junija
do 5. julija in Marjan se intenzivno pripravlja na udeležbo. V sklop priprav so sodile tudi delavnice, kjer je oddelek spoznal Grčijo in grško
kulturo. V marcu, aprilu in maju je učiteljica Andreja Žbogar Perakis
pripravila delavnice na katerih so učenci spoznali Grčijo, Atene, olimpijske igre,
osnove grškega jezika, naslikali so vaze v
starem grškem stilu s sporočilom o Marjanovi igri namiznega tenisa, plesali so grška
tradicionalna plesa: zeibekiko, sirtaki in si
v učnem stanovanju pripravili pravo grško
pojedino, na kateri ni manjkalo tzaziki-kumar z jogurtom in česnom, horiatiki salata-grške solate, gigandes-pečenega orjaškega fižola, spanakopita-špinačne pite, keftedes-mesnih
kroglic in ravani-zdrobove sladice. Delavnice so bile organizirane v sodelovanju z učiteljico Sandro Rihter in Metko Šum. Razstava dejavnosti
je postavljena v pritličju šole. Vabljeni k ogledu!
Del stroškov Marjanovega bivanja v Grčiji sta pokrila donatorja: Lions
klub Litija in Grško podjetje v Sloveniji, Fibran Nord d.o.o. Obema se
lepo zahvaljujemo!
Andreja Žbogar Perakis

Vrtec Litija
40 LET ENOTE NAJDIHOJCA

Zaposleni v enoti Najdihojca smo v petek, 27. maja,
v Kulturnem centru Litija, ob 40-letnici vrtca, pripravili slovesno prireditev z naslovom: NAŠ DAN - VAŠ
DAN.
Nastope otrok obeh starostnih skupin iz vseh oddelkov sta povezovali upokojeni vzgojiteljici Olga Sinreih in Dragica Turenšek, s čimer je prireditev
simbolično povezala preteklost s sedanjostjo.
Polno dvorano obiskovalcev smo za kratek čas popeljali v “naš” svet, svet
mavričnih barv, čarobnih
pesmi, lahkotnega plesa,
igrivih besed in toplih misli. Uspelo nam je pričarati praznovanje, kjer ni
manjkala niti torta.
V okviru praznovanja 40-letnice naše enote smo strokovne
delavke vrtca pripravile tudi
brošuro.
Naš vrtec sodi med najstarejše
v Litiji, na žalost pa po štirih desetletjih stavba naše Najdihojce ne zagotavlja več tako prostorskih kot tudi kakovostnih
pogojev za naše malčke. Bomo naslednje rojstne dneve praznovali v
novem vrtcu? 
Marjana Pušnik, vodja enote Najdihojca

SPANJE V VRTCU KEKEC

Tudi letos so v enoti Kekec vzgojiteljice
organizirale že tradicionalno nočno spanje v vrtcu. Otroci dogodek težko pričakujejo, a tudi za njihove starše je to
posebna izkušnja. Dve mamici sta nam
zaupali svoje občutke:
Spanje v vrtcu je za otroke en zelo lep dogodek. Imam dva otroka, ki sta prespala.
Bila sta navdušena nad sprehodom z lučkami, spanjem na blazinah, pa
seveda večerja in zajtrk. Vse je bilo super. Vso pohvalo vzgojiteljicam!

Žanova in Larina mamica
Neizmerno prijetna izkušnja je bil dan oziroma noč, ko so naše žabice
in miške prespale v vrtcu. To je bil velik dogodek, kajti mnogi malčki
so bili to noč prvič v življenju ločeni od staršev. Tudi moja hči. Da so
se otroci prijetno počutili, gredo vse zasluge seveda vam, skrbne in
požrtvovalne vzgojiteljice.
Še enkrat hvala za ves vaš trud in verjamem, da se vas bodo vsi ti otroci in še naslednje generacije, vedno z lepimi občutki radi spominjali.
Žanina mamica

ZAHVALA DONATORJEM

Vrtec Taček stoji na lokaciji, kjer smo za realizacijo različnih dogodkov
vezani na javni prevoz. Zato bi se ob zaključku vrtčevskega leta radi
zahvalili sponzorjem: MAKPLAST, Tomaž Mahkovec, s. p., Kamnolom
Ježce, Jože Adamlje, s. p. in Peskokop Kepa d. o. o. za finančno pomoč,
s katero so nam omogočili obisk v živalskem vrtu, knjižnici in sladolednem vrtu. Hvala! 
Strokovne delavke enote Taček

PRIVABIMO METULJE

Mesec maj je na cvetoče travnike in gozdove privabil pisane metulje. Da
bi otroke in nas vzgojiteljice enote Sonček razveseljevali tudi v okolici
vrtca, smo se skupno lotili urejanja
gredice, kjer smo posadili in posejali veliko različnih rastlin. Posajene
rastline redno zalivamo in nestrpno
pričakujemo, da bo katera izmed
njih zacvetela ter privabila metulje,
ki smo jih videli v različnih knjigah.
Spoznavali smo telesne značilnosti
metuljev, razliko med nočnimi in
dnevnimi metulji, ker pa nam je bilo
vreme v mesecu maju zelo naklonjeno, smo se skoraj vsakodnevno podajali na bližnje travnike ter jih iskali. Nekatere metulje so otroci zaradi
njihove značilne barve takoj prepoznali kot zorico, belina, citrončka in
gospico. Spoznali smo razvojni krog metuljev, ki se začne z jajčeci, nadaljuje z gosenico, bubo ter se končno prelevi v prelepega metulja.
Zelo smo se razveselili, ko smo izvedeli, da se metuljev ne sme več
loviti za zbiranje v steklenih albumih. Od nekdanjega zbiralca smo si
izposodili prazno škatlo in jo zapolnili s papirnatimi metulji, ki so jih
otroci prerisali iz knjig ter k vsakemu pripisali še ime metulja.
V torek, 17. 5. 2011, pa smo se z avtobusom odpeljali v Lutkovno gledališče v Ljubljano, kjer smo si ogledali igro Žužkerada. Glavno vlogo v
tej predstavi je imela ravno gosenica, ki se na koncu zgodbe spremeni
v metulja modrina.
Spoznali smo, da so metulji čudovita bitja, da so prisotni v naši bližini,
prav tako pa je njihova podoba prisotna na vsakem našem koraku, če le
malo pogledamo naokoli.  Zdenka Juvan Nagode, pom. vzgojiteljice

OBISK VOJAŠNICE V LJUBLJANI

Že na začetku vrtčevskega leta smo se s starši otrok iz skupine Jurčki
(enota JURČEK) dogovorili, da bomo obiskali vojašnico v Ljubljani. In
končno je nastopil čas, da smo se
odpravili na pot. Z avtobusom smo
se odpeljali v Ljubljano do vojašnice,
kjer nas je pričakal Lukov očka, ki je
zaposlen v vojašnici. Otroci so bili že
na avtobusu polni pričakovanj in res
smo doživeli veliko zanimivega.
Ogledali smo si vojaško oklepno vozilo, ob katerem so otroci primerjali
velikost gume s svojo višino. Otroci
so se lahko skrili v vojaški šotor in preizkusili kako zelo težak je vojaški nahrbtnik. Čisto vsak se je lahko usedel na motor vojaške policije.
Videli pa smo tudi »nastop« častne čete.
Za prijetno izkušnjo in nepozabno dopoldne se vsem zaposlenim v vojašnici najlepše zahvaljujemo. Katja Juvan, dipl. vzgojiteljica
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Osnovna šola Gradec
Tekmovanje »Kaj veš o prometu?«
V ponedeljek, 18.4.2011 smo na OŠ Gradec izvedli
šolsko tekmovanje 'Kaj veš o prometu' v sodelovanju
s PP Litija. Sodelovalo je 5 učencev, ki so se v preteklih šolskih letih izkazali kot najboljši razredni prvaki.
V teoretičnem poznavanju prometnih predpisov in v
spretnostni vožnji s kolesom na šolskem poligonu in na prometnih površinah, so največ znanja pokazali devetošolci: Žiga Hofer, Peter Izlakar in
Klemen Hvala. V sodelovanju z litijskim občinskim Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu se je Žiga Hofer kvalificiral na 20. državno tekmovanje, ki je bilo 28.5.2011 na površinah OŠ Sostro, Ljubljana.
Mentorja KK: Damjan Grobljar in Anita Kušar
Čestitamo. 

GREMO! KAM? V SALZBURG.

V soboto, 14. 5. 2011, smo
se učenci, ki smo prijavljeni v
skupino nadarjenih za naravoslovje na matični šoli in skupine sodelujočih pri obšolskih
dejavnostih s POŠ Vače, ob 4h
zjutraj odpeljali proti Avstriji.
Po šestih urah vožnje in nekaj
postankih smo prispeli do rudnika soli. Pred odhodom v rudnik
smo morali obleči čudna in čisto prevelika bela oblačila. V notranjost
smo se odpeljali z vlakcem, vodič pa nam je v angleščini razlagal zgodovino pridobivanja soli. Po ogledu je sledil nakup spominkov in nato ogled
mesta Salzburg. V mestu smo si ogledali Mozartovo rojstno hišo in hišo, v
kateri je živel po rojstvu. Okoli 13.30 je bil že čas za kosilo. Sledil je sprehod po mestu in nakup spominkov. Vodička nam je predlagala, naj kupimo originalne Mozartove kroglice, ki so zavite v modro-srebrni papir in
polnjene z lešnikovo kremo. Tako je čas minil »kot bi mignil« in že smo se
vsi skupaj vračali proti avtobusu. V Ljubljano smo prispeli okrog 20.00, ko
nam je vodička le še pomahala v slovo. Vožnjo smo nadaljevali do Litije.
Ta soboto mi je ostala v zelo lepem spominu, saj je bila sproščujoča,
poučna in zabavna. 
Petra Gospeti, učenka 9. razreda

Šolski projekt JAZ SEM V REDU, TI SI V REDU

Prvi četrtek v juniju smo pred matično
šolo OŠ Gradec z zaključno prireditvijo sklenili celoletni šolski projekt, ki je
bil namenjen spoštovanju drugačnosti,
strpnosti in preprečevanju etiketiranja.
Učenci so skupaj z učitelji in svojimi
starši prikazali vrsto dejavnosti in se
predstavili s svojimi talenti. V okviru
prireditve smo razglasili tudi NAJ POZITIVCA / NAJ POZITIVKO šole: učence
smo spremljali v šoli, opazovali njihov življenjski stil, upoštevali prostovoljne in prostočasne dejavnosti, preverjali njihov odnos do sošolcev in
zaposlenih ter drugih oseb. V okviru dejavnosti Zdrava šola so predlagani
učenci kandidati reševali vprašalnik o sebi, hkrati pa so ga izpolnili tudi
sošolci in razredniki. Za NAJ POZITIVCA / NAJ POZITIVKO so bili izbrani:
matična šola 1. triada: Patricija Bokal, 2. triada: Nika Praprotnik, 3.
triada: Julija Stopar in Ula Vehovec. V POŠ Hotič je bila NAJ POZITIVKA Manja Hvala, v POŠ Jevnica Teja Godec, v POŠ Kresnice Tadeja
Jelnikar in v POŠ Vače Lara Pivc in Maruša Kerenčič. Imenovanim
učenkam iskreno čestitamo, vsem staršem, ki so nam pomagali izpeljati
prireditev pa se lepo zahvaljujemo, saj smo potrdili moto prireditve: Na
Bevkovi 3 se godi 100 stvari. 
Kolektiv OŠ Gradec

Bralna značka

UTRINKI PODRUŽNIČNIH OSNOVNIH ŠOL
Utrinek POŠ HOTIČ

2. MESTO NA LITERARNEM NATEČAJU Z DOMIŠLJIJO

Tudi izpod peres mladih literarnih ustvarjalcev nastajajo čudovite zgodbice. Učenka OŠ Gradec, POŠ Hotič, Jerneja Logaj, se je na literarnem
natečaju Z domišljijo na potep z zgodbico Nerotov skorajvsak uvrstila
na 2. mesto po izboru komisije in na 3. mesto po izboru bralcev. Njena
zgodbica o psičku Neru je izšla v slikanici. 
Elizabeta Bučar

Učenci POŠ Kresnice nagrajeni
na 12. kongresu Evropske zveze
za paliativno oskrbo

Na 12. kongresu Evropske zveze za paliativno oskrbo, ki je potekal od 18. do 21. maja 2011 v Lizboni,
je paliativni tim Onkološkega inštituta prejel nagrado za predstavljeni poster. Poster je bil izbran med
8 najboljših od skupaj 1100 predstavljenih. Poster
z naslovom Pogled otrok na paliativno oskrbo (Children's view on Palliative care) so zaposleni v paliativnem timu OI pripravili v sodelovanju
s prostovoljci OI in šolarji POŠ Kresnice. Poster je nastal v preteklem
letu v sodelovanju z Onkološkim inštitutom iz Ljubljane.
Utrinek POŠ Vače

Festival KULTURNA ŠOLA 2011

Na naši šoli se je v petek, 3.
junija 2011, dogajal slavnostni
zaključek projekta KULTURNA ŠOLA 2011. Učenci POŠ
Vače in učenci nagrajenih šol
so sodelovali na kulturnem
dnevu z delavnicami, ki so
se odvijale v prostorih naše
šole. Na delavnicah, ki so zajemale raznovrstno tematiko:
animirani film, od rimarij do
igrarij, kako povezati sanje z velikimi dejanji, ples, improvizacija ter za
najmlajše lutkovni delavnici, so učenci in mentorji zelo uživali. Hkrati je
potekala okrogla miza na temo: KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V
ŠOLI; namenjena mentorjem in ostalim pedagoškim delavcem.
Okroglo mizo sta vodila Dragica Breskvar in mag. Franci Pivec.
Namen projekta je vzpodbujanje kulturne dejavnosti na osnovnih šolah. Nagrajenih je bilo 38 šol iz vse Slovenije, ki so dobile naziv »KULTURNA ŠOLA« 2011 – 2014.
Poseben naziv »KULTURNA ŠOLA« 2011 so za izjemne dosežke prejele šole v treh kategorijah: mala/podružnična osnovna šola, srednja
osnovna šola in velika osnovna šola.
Nagrajencem tudi mi iskreno čestitamo.
Katarina Murn, vodja POŠ Vače

PRIREDITEV NA GEOSS-U
V soboto, 28.5.2011, so se pohodniki in kolesarji že tradicionalno iz Litije odpravili na Geoss. Pohod je pod okriljem Planinskega društva Litija organiziral gospod Sašo Borišek. Na povabilo pa smo se odzvali tudi
učenci in učitelji POŠ Vače, ki smo pripravili zanimiv program, s katerim
smo navkljub »kislemu« vremenu, zaokrožili prijeten pohod na Geoss.
Na prireditvi se je predstavil otroški pevski zbor POŠ Vače, ki privabil
k petju številne pohodnike – predvsem s pesmijo Na planincah. Nejc
Urbanija ob sintisajzerju in Aljaž Kos s harmoniko pa sta s svojim igranjem ogrela srca in poskrbela, da so marsikoga zasrbele pete. Mladi
recitatorji: Ema Grilc, Nejc Gračner in Vanja Kovač so prav tako prispevali prijetne trenutke ob tem lepem dogodku.
Zborovodkinja Aleksandra Štrus

Na OŠ Gradec smo v tem šolskem letu posvetili veliko pozornosti mladim
bralcem. K branju smo jih spodbujali z različnimi aktivnostmi: učenci so
reševali uganko meseca, ki jo pripravlja knjižnica Litija, sodelovali smo
v vseslovenskem projektu Moja naj knjiga, skupaj s Knjižnico Litija pa
smo pripravili tudi dve srečanji v okviru projekta Odraščanje s knjigo ...
Predvsem pa smo bili veseli vsakega učenca, ki se je odločil, da bo osvojil bralno značko in svoje misli o prebranem delil z mentoricami bralne
značke. Bralno značko je letos osvojilo 412 učencev. 31 učencem
pa smo podelili priznanje Zlati bralec za 9 let druženja s knjigo. Na
šoli dodatno organiziramo tudi branje za bralno značko plus, in sicer obdarimo ob koncu šolskega leta s knjigo tiste učence, ki so prebrali poleg
predpisanega števila knjig za devetletko še najmanj 6 knjig. Tudi takih je
bilo nekaj. 
Stanislava Sirk, šolska knjižničarka

te vabi na poletni tabor.
Če si star od 8 do 15 let.
Cel teden bomo spoznavali konje, se učili jahat,
vozili z vozom, se peljali z motorjem v družbi inštruktorja vožnje
in se zabavali na pikniku. Preizkusili se bomo v različnih športih in
se skupaj smejali. Prespiš lahko tudi v šotoru ali celo na senu.
Nepozabna pustolovščina te pričakuje.
Termini:
1.8. – 5.8. 2011 ali 8.8 – 12.8.2011
Kje: Na Bregu pri Litiji
Na izbiro sta dve možnosti programa:
Celodnevni program
(od zjutraj 6 – 8 do 17 - 18h): 170€
Celotedenski program: 240€

Za več informacij pokliči:
041/987-846
Prijavnina se v znesku 50€ plača
ob prijavi, plačilo prijavnine potrjuje
sprejem rezervacije
Ob primeru premajhnega števila
udeležencev ali slabega vremena,
si pridržujemo pravico do odpovedi tabora

Glasbena šola Litija-Šmartno
Nastop učencev
Glasbene šole LitijaŠmartno na gradu
Bogenšperk

Prvo sredo v juniju je Glasbena šola Litija-Šmartno pripravila na gradu
Bogenšperk svoj zaključni celovečerni nastop. Zaradi slabega vremena
je predstavitev potekala v grajski dvorani, kjer so se predstavili najboljši
učenci. Večina med njimi je za svoje izjemne dosežke na področju glasbe in glasbene ustvarjalnosti že prejela
nagrade na regijskih ali državnih tekmovanjih. Tokrat pa so se občinstvu predstavili vsak samo z eno izbrano točko.
Najboljšim učencem je gospa ravnateljica Janja Galičič v imenu glasbene šole
podelila posebna priznanja. Za svoje prizadevno delo pa so pohvale prejeli tudi
njihovi učitelji – mentorji.
Vse točke so bile skrbno pripravljene, občinstvo pa je nastopajoče v
nabito polni dvorani po eno in pol urnem igranju nagradilo še z burnim
aplavzom.
Že naslednji dan, v četrtek, pa sta se v dvorani GŠ Litija-Šmartno s svojo glasbeno jazz skupino in jazz skupino učencev Glasbene šole LitijaŠmartno predstavila Ana Šimenc in Enos Kugler.
V prijetnem in sproščenem vzdušju so zazvenele jazzovske skladbe, ki
kažejo na vse večjo zanimanje poslušalcev tudi v litijski občini.
Zelo zanimivo, sproščeno in pohvale vredno. 
Borut Avsec
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
Gozd, pešpoti in voda v Sloveniji

Učenci PŠ Dole pri Litiji so letošnje šolsko leto sodelovali pri projektu z naslovom Mednarodno letu
gozdov 2011 in Evropohodu 2011, ki ga organizirajo
Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Zvezo gozdnih društev, Komisijo za evropske pešpoti v Slovenije.
Delo je potekalo od decembra 2010, ko smo se odzvali povabilo g. Jožeta
Praha, se dogovorili za številne aktivnosti.
Učenci so sodelovali na fotografskem natečaju, kamor so poslali čudovite fotografije na temo Gozdovi, pešpoti in vode v Sloveniji. Najboljše
fotografije bodo razstavljene na Gozdarskem inštitutu v Ljubljani in še 1.
10. 2011 na GEOSS-u na Vačah.
Hkrati so poslali literarne prispevke, kaj lahko sami storijo za gozd in
vodo, da ju ohranimo najbolj neokrnjene. Ustvarjali so sodobne pravljice, detektivske zgodbe, pisali haikuje, likovne pesmi.
Osrednja prireditev pa bo v Svibnjem,
15. 6. 2011, ko bodo štiri podružnične
šole, predstavile svoja dela. Srečanje
bo potekalo od 10.00, ko bo proslava
na temo gozdov. Naša podružnica bo
predstavila Oglarsko deželo, igrico,
kjer mestni najstniki pridejo v to deželo, prepričani, kako se bodo dolgočasili, potem pa jim postane zanimivo in
»kul«. Aleš Lušina in Peter Kmetič bosta igrico dopolnil z zvoki harmonike.
Sledilo bo odprtje razstave, kjer bodo obiskovalci lahko videli, kaj vse so
učenci podružnice ustvarjali na temo oglarjenja, to je od oglarskega orodja, makete kope, likovnih in fotografskih izdelkov. Zatem bo delo v delavnicah, eno bo vodila učiteljica
naše podružnice M. Mrhar, kjer
bodo v mini vrečke spravljali
oglje, izoblikovali bodo simbolni lipov list in še in še.
V sklepnem delu bodo sodelovali povabljeni gostje, predstavniki občin, predvsem občine gostiteljice g. Matjaž Han,
župan občine Radeče, ravnateljica matične šole, vodja PŠ ga. Jolanda Mohar, predstavnik Zavoda za
gozdove Slovenije in idejni vodja g. Jože Prah.
Na koncu bomo prebrali še peticijo, v kateri bomo izpostavili, da ima
Slovenija 1 221749 ha gozdov, kar predstavlja 60,26% njene celotne površine. Voda je element življenja, hkrati pa prometna pot in vir energije.
Zaradi klimatskih razmer lahko vse to dano blago postopoma uničujemo.
Naloga nas vseh, še posebej mladih pa je, da gozdove, vode, pešpoti
spoštujemo in ohranjamo, saj nudijo delo in zaslužek na podeželju ter so
prostor za oddih in doživljanje narave.
Za v bodoče si želimo, da bi se k poučnem projektu pridružilo še več
podružnic. Jožica Vrtačnik

Kekec in kulturna dediščina v skupini
»Pikapolonic«

V skupini pikapolonic smo preko filma o Kekcu, spoznavali
našo kulturno dediščino. Že
sam film in oseba Kekec, nam
je dala dovolj motivacije ter idej
za delo. Spoznali smo čas, ko je
nastal film o Kekcu, kako so bili
otroci oblečeni, kakšne so bili
hiše, oprema, kaj so otroci delali, kaj in kako so se igrali, kako
so živeli … Že takoj na začetku so sami otroci predlagali veliko idej.
Sami smo si izdelali frače in loke ter poleg igre veliko časa posvetili primerni uporabi le teh. Večkrat smo se z njimi igrali in moram pohvaliti,
kako so se otroci držali dogovorov ter eden drugega opozarjali na previdnost. Izdelali smo tudi piščalke, kot si jo je izdeloval Kekec in veselo
nanjo piskali. K izdelovanju smo povabili tudi starše. Tri družine so se
zelo potrudile in nam prinesle veliko zbirko piščali. Podobno smo k sodelovanju povabili starše za izdelan »naj mlinček«. Tu je bila aktivnost
staršev še večja in dobili smo pravo zbirko različnih mlinčkov. Tudi v
vrtcu smo bili ustvarjalni in si skupaj izdelali vetrnice in mlinčke ter ob
igri raziskovali način in hitrost vrtenja. Bilo je veliko poizkušanja, predvidevanja in učenja ob igri. Odpravili smo se tudi do potoka Gabrovščica,
kjer smo mlinčke postavili v potok in prav vsi so se lepo vrteli. Zelo smo
uživali. V nadaljevanju smo organizirali ogled mlina na Hohovici. Prijazni
lastnik gospod Francelj nam je razkazal še svojo zbirko starih predmetov ter njihovo uporabo in podaril ptičjo hišico. Nekaj od tega smo tudi
narisali in sproti pripravljali razstavo za starše ter jih ves čas seznanjali s
potekom naših dejavnosti. Tudi zaključek našega leta ter otvoritev naših
novih igral sta bila navezana na to temo. 
Marinka Lenart

V vrtcu Čebelica na ekološki kmetiji »Na jasi«

V okviru našega projekta kulturna dediščina, smo tudi za zaključni
družinski izlet izbrali destinacijo iz tega konteksta. Vsi oddelki smo se
odpravili na ekološko kmetijo »Na
jasi«.
Na kmetiji so nam pripravili tri delavnice. V prvi delavnici smo polstili
volno (prikaz kako so pred tisočletji
naredili prvo blago). Vsaka skupina
si je izdelala krasno preprogo za
svojo igralnico. Ker to delo ni tako
enostavno so nam na pomoč priskočili še starši. Veliko smo pripomogli
k izdelavi tudi sami. V drugi delavnici so bile v povezavi z zgodbo organizirane kmečke igre (pobiranje sena in nošenje na kopico, plazenje skozi
tunel narejen iz sena, hoja preko lesene gugalnice, zadevanje s poleni,
prevažanje v samokolnici). Tu so otroci prišli na svoj račun, uživali in
se naigrali. V tretji delavnici-kuhinji je bila organizirana malica (kruh iz
krušne peči z različnimi sadnimi in zeliščnimi namazi, zeliščnimi čaji,
domačimi sokovi). Nekateri so vmes smuknili še v gozd in se posladkali
z borovnicami, nabrali nekaj gobic, drugi so se sladkali s češnjami, spet
tretji so si šli pogledat ovčke. Pravi kraj za sprostitev. Kako hitro je minilo
popoldne v igri z otroki, veselem otroškem živžavu, prijetni družbi in klepetu med starši, krasnem razgledu po celi Dolenjski. Tudi vreme nam je
bilo naklonjeno, čeprav smo še celo dopoldne trepetali ali bo ostalo brez
padavin. Zadovoljni, da smo naredili nekaj za otroke, pa tudi zase, smo
se razšli. Hvala gostiteljem kmetije, mogoče se ob kakšni priložnosti še
srečamo. 
Marinka Lenart
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MOKER POHOD NA GEOSS
Litijski planinci imamo zadnjo soboto v maju rezervirano za pohod na Geoss. Zadnjih pet let je organizator pohoda Planinsko društvo Litija, za prvih 17
pohodov pa je poskrbelo društvo Geoss.
Letošnji 22. pohod je bil v znamenju padavin. Že
ponoči je močno deževalo, padalo pa je tudi zjutraj, ko se večina pohodnikov odpravi na približno štiri ure trajajočo pot. Vendar se zaradi dežja
nihče ni jezil, saj je bil nadvse potreben. Tudi planinci smo vrtičkarji,
sicer pa je sonce pregnalo oblake, še preden je glavnina pohodnikov
prispela na Vače.
Slabo vreme pa je
vendarle vplivalo na
obisk. Le 35 udeleženec je poravnalo
startnino, 22 je bilo
pohodnikov, 12 pa
kolesarjev. Hkrati s
pohodom je namreč
potekal tudi 2. turno
kolesarski vzpon na
Geoss. Številni planinci se sicer jezijo
Pohod so organizirali člani alpinističnega od- na turne kolesarje,
seka
češ da jih izrivajo s
planinskih poti in da vozijo tudi po stezah, ki so namenjene samo hoji.
Vendar pa v PD Litija menimo, da je prav, da turno kolesarstvo poteka tudi v okviru društva. Tudi na ta način zagotavljamo, da se pri turnem kolesarstvu upoštevajo
pravila, ki jih je predpisala
Planinska zveza Slovenije.
Na startu so bila ta pravila
na voljo vsem udeležencem,
tako planincem, kot kolesarjem. Osnovno pravilo pa je
ravno to, da naj se kolesari
le po poteh, za katere je to
dovoljeno.
Ob 12. uri se je na cilju pri
gostišču Vrabec na Spodnji
Slivni zbralo precej več ude- Kolesarji so okrog 18 kilometrov dolgo
pot premagali v dveh urah
ležencev, kot pa jih je zjutraj
plačalo startnino. Tudi to je dokaz, da je interes za pohod večji kot pa
kažejo podatki o uradno prijavljenih udeležencih.
Na krajši slovesnosti sta pohodnike pozdravila predsednik društva
Roman Ponebšek in podžupan Litije Gregor Zavrl. V prisrčnem kulturnem
programu so nastopili učenci iz podružnične šole Vače pod vodstvom
učiteljice Aleksandre Štrus. Viktor
Čebela je pohodnike seznanil, da so v
času od zadnjega
pohoda prejeli pet
dnevnikov Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov, planinci, ki so jih poslali,
pa so bili iz Reke,
Celja, Maribora in
Člani planinske sekcije DU so se tudi letos usta- Zagorja.
vili pri Beti in Lojzetu Indofu na Vačah
Organizacijsko je
pohod zelo lepo uspel, za kar gre zasluga predvsem vodji pohoda Sašu
Borišku – Joulu in njegovi ekipi iz alpinističnega odseka PD Litija. Spet
se je pokazalo, da so dobro uigrana ekipa, da pa so hkrati tudi odprti za
nove ideje.
Trasa pohoda je zelo lepa in zanimiva, zato se bomo v planinskem društvu potrudili, da bo v bodoče udeležba na pohodu boljša. Že sedaj
bralce Občana vabim, da se nam na zadnjo majsko soboto v letu 2002
pridružijo na 23. pohodu na Geoss. 
Borut Vukovič

Regijsko srečanje starejših
gasilk in gasilcev
v Lukovici

V petek, dne 20. maja, je potekalo 11. srečanje starejših gasilcev Regije Ljubljana III, ki ga je na Rekreacijskem centru Urbanija organizirala GZ Lukovica.
Srečanja se je udeležilo vseh 8 gasilskih zvez iz Domžal, Kamnika, Komende, Mengša, Moravč, Litije, Lukovice in Šmartna pri Litiji s preko 500
udeleženci. Iz GZ Litija so se srečanja udeležila PGD Gabrovka, Dole,
Tihaboj, Polšnik, Vače, Kresnice, Hotič, Sava in Ribče skupaj s 76 udeleženci.

Nlp leti na Dansko

Komaj smo
registrirali na
novo plesno
športno društvo NLP in
se zasidrali v
Litijskem območju, že letimo drugam.
Na Dansko.
Letošnje leto
smo
ogromno trenirali
in rezultati so tu. Na državnem prvenstvu modernih plesnih zvrsti smo
imeli kar tri finalne nastope: solo Žan R. je osvojil 7.mesto, skupina The
Fingers 6.mesto, v ostalih disciplinah pa smo za las zgrešili kakšno mesto, ki bi nas popeljalo do finala. Najlepše pa je to, da večina plesalcev
in plesalk pleše še v hip-hop formaciji. Letošnja se je imenovala Little
monsters. In zmagoslavje uvrstitve v finale 23 plesalcev, koreografov
Tadeja in Katjuše, mentorice Nataše, Darje, Maše, Anje, ki so z navdušenjem delale frizure in ličile, spodbude vseh staršev, s solzami veselja,
odnesejo vse potne ure treningov in želiš si samo še.
Vabimo k vpisu v naslednji sezoni. Za informacije pošljite SMS na
040-244-842 oziroma pišite na e-mail: psd.nlp@gmail.com. 
NLP

LILA VABI NA RAZSTAVE
Po uspešni spomladanski ustvarjalnosti, ko so člani
likovnega društva LILA s svojimi deli sodelovali na
Zlati paleti in osvajala priznanja, skupinskih razstavah po Sloveniji, obiskovali likovne delavnice, slikali z akvareli, oblikovali glino
in male plastike, obnovili projekt risanja
figure in se družili na ex temporu Vodice,
fotografirali in snemali z video kamero,
so na vrsti spet razstave.
-	 4. julija ob 18. uri bo odprta razstava Na Vodicah pri Berti, Foto: J. Ocepek
EX TEMPORE VODICE 2011.
- Od 25 . julija do 16. avgusta bo postavljena FOTOGRAFSKA RAZSTAVA.
-	 Od 18. avgusta do 2. septembra bo na ogled razstava MALA LILA.
Vse razstave so v avli Občine Litija. Vabljeni!Joža Ocepek

AKTIVNI MLADI GASILCI

Tudi v letošnjem spomladanskem času so potekale aktivnosti mladih gasilcev v okviru programa
Mladinske komisije pri GZ Litija. Mladi gasilci in
njihovi mentorji so nam vsem ponovno dokazali,
da smo lahko upravičeno ponosni nanje…
Prve aktivnosti so se začele že z osvajanjem preventivnih značk. Gasilska preventivna znanja so pridobivali mladi v vseh gasilskih društvih in
tako osvojili skoraj 200 značk in gasilčkovih priznanj.
Sledilo je srečanje z mladimi na Občnem zboru mladih v Gabrovki. Iz vsakega društva sta se ga udeležila po dva mlada predstavnika in mentor.
Mladi so v poročilih predstavili delo mladih gasilcev v njihovih društvih
in obenem pohvalili ter pokritizirali tekmovanja na različnih nivojih, katerih so
se udeleževali. Na ta način so opozorili,
kje bi se dalo malenkosti še popraviti in ohraniti dobre stvari tekmovanj.
Kritika in pohvala pa sta vselej zelo dobrodošli, da lahko dobro in kvalitetno
delamo.
V aprilu smo organizirali tekmovanje v občinski gasilski orientaciji v Jevnici, katerega se je letos udeležilo rekordno število ekip. Tekmovalo je
kar 60 trojk, v 6 (starostnih in spolnih) kategorijah. Mladi so s pomočjo
karte in kompasa iskali kontrolne točke posejane po Jevnici in na njih
opravljali v razpisu vnaprej znane naloge, od vezanja vozlov, zbijanja
tarče, poznavanja topografskih znakov, prenosa vode in drugih. Domači
gasilci so se z organizacijo resnično potrudili, saj smo se imeli v Jevnici
zares lepo. »Dogovor« so imeli celo z vremenom in je še dež počakal do
konca tekmovanja. Prve tri uvrščene ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile v nadaljnje tekmovanje na nivoju regije v Komendi. In sicer: mlajši
dečki: Sava, Gabrovka, Jevnica; mlajše deklice: Sava, Gabrovka, Jevnica; starejši dečki: Tihaboj, Gabrovka, Litija; starejše deklice: Gabrovka,
Dole, Hotič; mladinci: Gabrovka, Tihaboj, Litija; mladinke: Hotič
V Komendi so ekipe ponovno dokazale, da so z vajami in trdim delom
lahko upravičeno konkurenčne regijskim ekipam. Tako se bodo državnega tekmovanja na območju smučišča na Cerknem udeležile kar tri ekipe
iz naše GZ in sicer 2 iz Gabrovke in ena iz Tihaboja.
Ekipi iz Save pa je malo
zmanjkalo za vstopnico
na državno tekmovanje, a
se je domov vseeno vrnila
z bronastimi medaljami.
Niz tekmovanj smo zaključili še z udeležbo 7
ekip-trojk na regijskem Srečanju društev mladih gasilcev v Moravčah,
ki so tekmovale predvsem v gasilskem znanju v dveh starostnih kategorijah. Dosegle so naslednja mesta: mlajši: Dole (5.), Sava (7.) in ekipa
iz Kresnic (8. mesto); starejši: Dole (2.), Sava I. (15.), Sava II. (16.) in
Kresnice (17. mesto).
Ekipa iz Dol se je tako uvrstila na državno srečanje DMG v Puconcih, ki
bo potekalo v mesecu oktobru.
Vsem ekipam in njihovim mentorjem čestitam za dosežena mesta na
vseh tekmovanjih, saj je za vsako udeležbo potrebno vložiti mnogo truda
in svojega prostega časa za vaje, ki so predpogoj za dobre rezultate.
A mnogokrat je pri tem pomembna tudi sreča.
Obenem se zahvaljujem tudi vsem mentorjem mladinske komisije ter
Jevniškim gasilcem, ki so mi pomagali pri organizaciji občinske orientacije, sodnikom za korektno sojenje in vodstvu GZ Litija za vso podporo in
pomoč. Z gasilskimi pozdravi, NA POMOČ!
Predsednica MK GZ Litija: Barbara Hribar Pavli

1. letni koncert Ženske vokalne
skupine Lipa

»Mlade Lipke«, kot se dekleta
ŽVS Lipa rade poimenujemo,
prepevamo skupaj drugo leto. Z
»žensko sekcijo« smo v PD Lipa
Litija ponovno obudili predvojno in povojno tradicijo, ko je v
društvu poleg moškega deloval
tudi ženski in mešani zbor. Na začetku je našo skupino sestavljalo osem
deklet, vmes se je sestava malo spremenila in trenutno nas prepeva
sedem. Kljub številnim obveznostim si dekleta rada vzamemo čas za
skupno prepevanje in druženje, ki se včasih zavleče pozno v noč. Do sedaj smo sodelovale na območni in državni reviji, občinskih prireditvah in
še nekaj drugih družabnih dogodkih. Letos pa smo se odločile za korak
naprej in smo v soboto, 14. maja, priredile prijeten pevski večer. Čeprav
smo na koncertu zapele popevko »Ne čakaj na maj«, smo se same za izvedbo našega prvega letnega koncerta odločile ravno v tem mesecu. Da
bi bilo še bolj zanimivo, smo v svojo družbo povabile prijetne fante Vokalne skupine »In spiritu« iz Vojnika. Dvorano Kulturnega centra Litija smo
najprej napolnili s prepevanjem ljudskih pesmi, v drugem delu pa smo
se posvetili popevkam. Naše petje je z lepimi mislimi slovenskih avtorjev
povezovala Helena Hauptman, za klavirsko spremljavo pa je poskrbela
Tina Logar. Upamo, da smo našim obiskovalcem polepšale sobotni večer
ter se jim zahvaljujemo za obisk, hkrati pa jih vabimo, da našemu petju
prisluhnejo tudi v prihodnje. Zahvala gre tudi zgoraj omenjenima in vsem
ostalim, ki so nam pomagali pri izdelavi scene, organizaciji in izvedbi
našega »krstnega« letnega koncerta. Katja Kotar

Izlet na otok KRK

Vsi udeleženci so bili zadovoljni z odlično organizacijo prireditve, pa
naj si bo s pripravo terena, pogostitvijo, ali spremljevalnim programom,
katerega so dodatno popestrile starejše gasilke GZ Šmartno z lepo zapetimi pesmimi.
Tekmovalne ekipe naše GZ, so uspešno sodelovale tudi v tekmovalnem
delu v vaji raznoterosti in zbijanju tarče s prek 100 let staro ročno črpalko, saj so člani osvojili prvi dve mesti med 42 ekipami, v kategoriji mešanih ekip so zasedli drugo mesto in v kategoriji ženskih ekip peto mesto.
S pozdravnim nagovorom so nas ob zaključku pozdravili tudi župan občine Lukovica, predsednik Sveta regije Ljubljana III, predsednik Sveta
veteranov regije ter ostali gostje.
Iz Lukovice smo odšli zadovoljni in z najlepšimi željami, da se vidimo
na 12. srečanju starejših gasilcev regije Ljubljana III prihodnje leto v
Komendi.
Za gasilsko zvezo Litija, Komisije za veterane, Alojz Urbanija

Društvo upokojencev Gabrovka je
30. 05. 2011 organiziralo izlet na
otok Krk. Zgodaj smo vstali in se na
otok Krk peljali. Na otoku smo se najprej okrepčali. Čakala nas je barka,
da smo si ogledal otok Krk z morja.
Vreme je bilo prečudovito, lepo toplo, brez valov. Med udeleženci izleta so bili trije, ki so bili prvič na
morju. Pričakalo nas je dobro kosilo. Nadaljevali smo vožnjo in si ogledali mesto in marino z jahtami. Nadaljevali vožnjo z avtobusom in si še
ogledali mesta. Pred odhodom smo se okrepčali z domačim pršutom,
sirom in dobro kapljico. Na zdravje smo izpili tudi na čast treh novih
upokojencev, ki so se letos upokojili in se nam pridružili. Na novo sta
se pridružila tudi dva starejša upokojenska veterana.
Hitro je minil čas in smo se morali vračati domov. Za lepo organiziran izlet se moramo zahvaliti predsedniku upokojencev Gabrovka
g. Zmrzlaku. Prav tako moramo pohvaliti našega prevoznika Sanditours
iz Gabrovke. Še posebno smo bili ponosni, da smo se vozili z modernim
avtobusom, katerega sta vozila mlada gospa in gospod.
Zapisala Ivanka in Milenko Zgonc
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Tokrat smo se odpravili kar na
dva izleta; in sicer na Gorenjsko in na Plitvička jezera.
19. maja smo se izpred društva najprej odpeljali proti Poljanski dolini nad
Škofjo Loko ter Dražgošam, kjer smo si ogledali
spomenik NOB.
Po krajšem postanku smo se odpravili proti Železnikom, kjer smo si na trgu pred muzejem ogledali tehniški spomenik plavža - peč za taljenje
železove rude (edini ohranjen objekt iz časa železarstva v kraju).
V fužinarski (Plavčevi) hiši,
kjer se nahajajo različne zbirke 600-letne zgodovine železarstva, smo si lahko ogledali
prikaz dejavnosti in obrti, ki
so se razvijale kot železarstvu
spremljajoče dejavnosti ter
množico izdelkov in orodij,
ostanke izdelovanja strešne
kritine iz skrilja …
Prikaz makete vigenjca, o življenju kovaških družin na delu v eni od nekoč delujočih kovačnic.
Še posebej zanimiva je bila zbirka (300 originalnih) čipk naših klekljaric.
Poleg manjše zbirke o narodnoosvobodilni
vojni smo si ogledali še spominsko sobo
akademika, prof. dr. Franceta Koblarja (prof.
zgodovine slovenske dramatike, urednika,
pisca opomb zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, rednega člana SAZU).
Posebno doživetje je bil ogled najstarejšega dela živosrebrovega rudnika - Antonijevega rova, kateri je služil kot eden glavnih vhodov v rudnik.
Rov nosi ime po Sv. Antonu Padovanskem, zaščitniku pred nesrečami
v jami. Ogledali smo si podzemno kapelo Sv. Trojice. ki je bila namenjena rudarjem, njihovim molitvam in priprošnjam, da bi zmogli težko
delo in se varno vrnili iz jame. V rovih smo lahko videli prikazan razvoj
in načine rudarjenja skozi zgodovino (od ročnega odkopavanja, nakladanja, prevažanja rude v vozičkih do strojnega odkopavanja: vrtanja,
miniranja itd.).
Polni vtisov smo se nato odpeljali v Idrijo,
na ogled mestnega trga ter zasebnega
akvarija. V njem smo se sprehodili ob kar
40 vodnih akvarijev ter spoznavali prečudoviti svet vodnega življenja in ostalega
živalskega sveta.
Očarani smo bili nad živopisanimi barvami in oblikami (redkih) sladkovodnih in
morskih rib ter veliko drugih vrst vodnih organizmov.
V poznih popoldanskih urah pa smo v Gorenji vasi, ob dobri glasbi in
kulinaričnih dobrotah (poizkusili smo tradicionalno idrijsko jed - idrijske žlikrofe), končno napolnili naše lačne želodčke.
24. maja pa smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili proti Plitvicam.
Že med potjo smo z našim vodičem spoznavali zgodovino Karlovca in
krajev skozi katere smo se peljali.
Ko smo pripeli do Plitvic, smo se najprej okrepčali, nato pa v spremstvu
naše vodičke, odpravili na 4-urni ogled plitviških jezer. Pot nas je vodila
mimo slapov in številnih jezer.
Park obsega 16 lepih malih jezer povezanih s slapovi, obkrožen je z gostimi gozdovi bukev,
jelk in smrek, predvsem v obliki
prvobitnega pragozda.
Okrašen je z nekaj jam, izvirov,
cvetličnih travnikov. Posebna
zanimivost parka predstavljajo
mesojedne rastline oz. bogato
rastlinje ter številne živalske vrste (najznačilnejši je rjavi medved, rečni in potočni rak, posebna vrsta
metuljev ter preko 200 vrst vešč).
Proti koncu ogleda smo se na enem od jezer, popeljali tudi z ladjico.

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV

V mesecu maju smo pričeli tudi
z izvajanjem fiziofit vadbe, katero
je vodila fizioterapevtka Barbara
Šepetavc. V prijetnem vzdušju in pod strokovnim vodstvom smo skrbeli
za ohranjanje in pridobivanje moči ter
kondicije celega telesa. Z vajami smo
krepili in ohranjali (vzpostavljali) miši
čno ravnovesje,
stabilizirali hrbtenico, medeni
co ter sklepe,
izboljšali držo
in ravnotežje.
Tako smo vsi
udeleženci pridobili veliko dobrega ter hkrati
prispevali k vzdrževanju zdravega načina življenja. Pozitivni učinki telesne aktivnosti pa niso
bili samo izboljšano počutje, ampak tudi prijetno druženje po aktivni vadbi.
Mojca Bajc in Tina Cirar

IZLET H KOROŠKIM SPLAVARJEM, sobota,
dne 2. 7. 2011
Ogledali si bomo okolico Mute z Rotundo Sv. Janeza Krstnika, galerijo koroških naivcev, ekološke
kapelice. Nato se bomo odpravili s splavom po
reki Dravi, kjer nam bodo postregli s flosarsko
malico in nas zabavali. Nato nas bodo popeljali še na panoramsko vožnjo po avstrijski strani, mimo akumulacijskega jezera Solvth. Nato se
bomo ustavili na kmečkem turizmu, kjer nas bodo postregli s poznim
kosilom. Cena za člane je 32 EUR, za nečlane pa 37 EUR. Odhod bo
ob 6.30 izpred društvene pisarne. Vljudno vabljeni.
IZLET PO AVSTRIJSKI KOROŠKI, torek dne 9. 8. 2011
Peljali se bomo preko mejnega prehoda Ljubelj na avstrijsko Koroško.
Tam si bomo ogledali Minimundus, svet v malem. Napotili se bomo do
Gosposvetskega polja, kjer si bomo ogledali romarsko cerkev Gospe
Svete in vojvodski prestol. Peljali se bomo do gradu Visoka Ojstrica
/ Hochosterwitz. Vzpeli se bomo na grad z dvigalom in imeli vodeni ogled razstave v notranjosti gradu. Vračali se bomo po avtocesti
mimo Vrbskega jezera, skozi tunel Karavanke. V Žirovnici bomo imeli
zgodnjo večerjo. Prijavite se v društveni pisarni najkasneje do srede,
3.8.2011. Prispevek za člana je 45 EUR in za nečlana 50 EUR. Odhod je ob 7.00 izpred društvene pisarne. Vljudno vabljeni.
Mojca Matoz

»Skupinska poletna razstava
članov društva KUD Art Club
Litija« Knjižnica Litija
od 5.7. do 24.08. 2011
Društvo KUD Art Club iz Litije deluje aktivno že
15 let. Dejavnosti: likovna, foto ter video filmska
sekcija, ki deluje pod mentorstvom umetniškega in ustanovnega člana
Janeza Vrtačnika, ki se prav tako predstavi s svojimi video deli, kot tudi
video sekcija društva. Predstavili bomo tudi dela bivšega člana društva
Borisa Ulčarja.
Prav tako bomo predstavili tudi likovna ustvarjalca Andreja Janžo in
Zvoneta Vrtačnika ter fotografije Ivana Jesenovca in multimedijsko
ustvarjalko in oblikovalko Nežo Palčič.
Vabljeni na poletne oglede v spodnji prostor galerije Knjižnice Litija.
Vabljeni na otvoritev v torek 5 julija ob 18.uri! Ogledi v poletnem
času obratovanja Knjižnice Litija. Več na spletni strani društva www.
srce-me-povezuje.si/artclublitija .
lp Zvone Vrtačnik KUD Art Club Litija

TEST VZDRŽLJIVOSTI – HOJA NA
2 KILOMETRA V GABROVKI
Preventivne dejavnosti, ki smo
jih ob pomoči številne ekipe
zdravstvenih delavcev ZD Litija,
že tretje leto zaporedoma organizirali in sicer v petek, 27. 5.
2011, na športnem igrišču pri
šoli v Gabrovki, so bile tudi letos dobro obiskane.
V vročem petkovem popoldnevu smo se srečali otroci in
odrasli, se družili in spoznavali, opravili meritve krvnega sladkorja, holesterola, krvnega pritiska,
telesne mase, se posvetovali s strokovnjaki ZD Litija ter opravili test
vzdržljivosti – hoja na 2 km. Letos smo prvič, v zadovoljstvo najmlajših sodelujočih (učencev OŠ
Gabrovka – Dole ter otrok
vrtca Čebelica), organizirali
prilagojen test hoje tudi za
otroke. Vzgoja za zdravje
se začne v družini in je naloga staršev, pri tem pa jim
vzgojno-izobraževalne ter
zdravstvene organizacije pomagamo. Mnogi preventivni
programi, med drugim še
vedno brezplačni preventivni zdravstveni program CINDI, ki ga izvajajo tudi v ZD Litija ter program
projekta Zdrave šole, ki se izvaja v šoli Gabrovka – Dole, dodatno prispevajo k osveščanju otrok in odraslih na področju varovanja zdravja.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so preventivne dejavnosti na področju KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji vsako leto dobro obiskane in da so
se jih nekateri udeležili že
tretjič zaporedoma. Navdušenje udeležencev, da
so si v hitrem življenjskem
tempu in ob vseh obveznostih vzeli nekaj časa zase
ter potrditev, da solidno
skrbijo za svoje zdravje,
je spodbuda za vse tiste,
ki se po opravljenih testih
in pogovoru s strokovnjaki
odločijo, da bodo v svoj
življenjski stil vnesli spremembe, ki bodo čez nekaj časa prispevale k
večjemu zdravju.
Z enostavnimi spremembami lahko občutno izboljšamo svoje zdravje
ter omogočimo otrokom, da si pridobijo zdrave življenjske vzorce.

društvo upokojencev
www.dulitija.si

NA CERKLJANSKO

Cerkljanska je majhen člen v verigi slovenskega predalpskega hribovja. Čeprav odmaknjena od velikih
središč in dogodkov, beleži večtisočletno zgodovino.
Njeno bogato dediščino hrani in proučuje muzej v
Cerknem. Nas, izletnike DU Litija, je v ta muzej privabila razstava Pust je kriv! – Pripoved o cerkljanskih
laufarjih, ki sodijo med najbolj znane pustne like v Sloveniji. Kar 25 jih
šteje njihova laufarska družina. Tisti najbolj zabavni in prijazni so se
znašli tudi v naši družbi na spominskih fotografijah.
Naša druga postaja je bila Partizanska bolnica Franja. Pred
štirimi leti jo je močno deževje
dobesedno odplaknilo, zdaj pa
si jo je spet možno ogledati v
vsej njeni veličini. Poleg samih
barak, je na novo urejena tudi
pot do njih. Čeprav je strma in s
kar nekaj stopnicami, jo je s posebnim žarom prehodil tudi naš najstarejši udeleženec, gospod Rudolf Franc.
Od tam nas je preko Cerkna vodila do Zakojce ozka in ovinkasta panoramska cesta. Pri odcepu za Bevkovo domačijo nas je pričakal gospodar turistične kmetije »Pri Flandru«. Odprl in razkazal nam je hišo
našega pisatelja in nam kot njegov bližnji sosed povedal kar nekaj zanimivosti iz njegovega življenja.
Petek, 13. maj, nam bo zaradi vsega doživetega, ostal še dolgo v lepem
spominu. 
Milka Rogelj

V JESENI ŽIVLJENJA NAM POJE POMLAD
V nedeljo, 22. maja 2011,
je Društvo upokojencev Litija organiziralo in izvedlo
13. srečanje zasavsko posavskih upokojenskih pevskih zborov na Geossu, v
Spodnji Slivni, pod geslom
»V JESENI ŽIVLJENJA NAM
POJE POMLAD«.
Kazalo je na slabo vreme. Pred začetkom koncerta je grda ploha povzročala skrbi organizatorjem, nastopajočim zborom in številnim obiskovalcem. Toda po dežju je posijalo sonce. Koncert na prostem se je
lahko začel, izvedel in končal v lepem vremenu.
Na letošnje srečanju je sodelovalo 11 zborov, od tega sta prvič sodelovala MoPZ KUD Lipa Vače in ŽePZ Senovo.
Srečanje zasavsko posavskih upokojenskih pevskih zborov se je veličastno zaključilo s skupaj zapetima pesmima »Povej mi, kje pomlad
gostuje« in »Ne damo se«, ki je postala himna nastopajočih.
Lojzka Koritnik

SREČANJE UPOKOJENCEV MARIBOR TABOR
IN DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA
V petek, 27. maja
2011, je bilo 11.
srečanje obeh društev upokojencev
v Mariboru. Organizator tega srečanja je bilo Društvo
upokojencev Maribor Tabor. Srečanja se je udeležilo 50 litijskih upokojencev. Za goste,
ki niso sodelovali v športnih ekipah je gostitelj pripravil vožnjo z ladjico
»DRAVSKA VILA« po reki Dravi, kjer smo si ogledali Lenti, Mariborski
otok in del mestnega jedra. Panoramska vožnja po Dravi je bilo enkratno doživetje. Janez Kres

POHOD PO VELIKOLAŠKI KULTURNI POTI
V nedeljo 5. junija 2011 se je 25
pohodnikov planinske sekcije DU
Litija, podalo na 17. tradicionalni
pohod po Velikolaški kulturni poti.
Pohod vodi po krajih in poteh od
Velikih Lašč do rojstnega kraja Frana Levstika, Retje in naprej skozi
znamenito Dvorsko vas, Malo in Veliko Slevico v rojstni kraj Josipa Stritarja v Podsmreki ter konča na domačiji Primoža Trubarja v Rašci. Na vsej poti so mogoči prelepi razgledi
po razgibanem dolenjskem gričevju in širši okolici. Ogledati pa si je
mogoče tudi kulturne spomenike kot so: cerkev sv. Roka iz leta 1550,
Marijino cerkev v Veliki Slevici iz leta okoli 1680, spominsko ploščo in
doprsni kip Frana Levstika, staro kaščo v Podsmreki iz Stritarjevega
časa in na novo urejeno domačijo Primoža Trubarja v Rašci.
Po opravljenem štiriurnem pohodu in okrepčilu v Rašci, so pohodniki
opravili še obisk doma na Travni gori, kjer pa jih je ujela nevihta, vendar
so se vseeno zadovoljni z doživetim in novimi vtisi srečno vrnili domov.

Viktor Čebela
NAPOVEDNIK
- v soboto, 9. julija 2011, izlet v Slovensko Bistrico ter Osankarico in
Črno jezero na Pohorju,
- v soboto, 9. julija 2011 ob 6.00 uri, (avtobus) Zelenica- Vrtača in
- v soboto, 16. julija 2011 ob 6.00 uri, (avtobus) Picolo Pal
Kotiček ureja: Karlo Lemut

DOGODKI

12 Junij 2011
Pevska prireditev »Pozdrav pomladi« v Jevnici

Miha Vahen je dal Jevnici neizbrisen
kulturni pečat

Zborovsko petje ima v Jevnici dolgoletno tradicijo. Ta je predvsem povezana z dolgoletnim zborovskim delovanjem nekdanjega učitelja in zborovodje Mihe Vahna v tem kraju. Zato se je letos Kulturno umetniško društvo Jevnica odločilo, da spominu na Vahna posveti prireditev, s katero
bi zaznamovali 100-letnico njegovega rojstva.
Načrtovano prireditev so izvedli
9. aprila v jevniškemu zadružnem
domu. Nastopilo je skupno pet
zborov: trije domači, od katerih
najstarejši nosi ime po svojem
pevskem učitelju, v njem pa še
vedno prepevajo številni njegovi učenci, mlajši mešani pevski
zbor ter šolski zbor podružnične
osnovne šole, ter dva gostujoča: mladinski pevski zbor Osnovne šole
Gradec in moški oktet Prelo iz Adlešičev.
O Vahnovi življenjski poti je spregovorila Eva Kovič. Vahen je svojo energijo razdajal na dveh koncih Slovenije: razen v Jevnici, kamor je prišel
službovat kot učitelj leta 1946, še v Beli krajini, kjer je svoje zborovsko
delo začel že v času NOB in zatem tamkajšnjim pevcem ostal zvest tudi
še po vojni. Z Vahnom je Jevnica stopila na slovenski zemljevid otroškega
zborovskega petja, saj je s svojimi Jevniškimi škorčki uveljavil enoglasno
otroško pesem. Takrat, pred okoli 60. leti, se je pesem Jevniških škorčkov večkrat v živo oglasila preko radijskih valov ljubljanskega radia.
Sicer pa je v Jevnici najprej začel delovati ženski zbor, ki pa se mu je
kmalu pridružila tudi moška zasedba. Tako nastali mešani zbor je potem
Vahen vodil vse do leta 1980. V njegovem delu je poleg narodne pesmi
imela posebno mesto partizanska, borbena pesem, z njo se je zbor predstavil na neštetih proslavah in spominskih prireditvah. Zborovsko petje
je bila dolga desetletja vodilna kulturna dejavnost v kraju; dajala mu je
živahen kulturni utrip in tudi angažirala največ občanov. Da je bilo tako,
pa gre poleg mnogim ljubiteljem in organizatorjem kulturnega življenja
glavna zasluga predvsem Mihi Vahnu, njegovi privrženosti glasbi in prijateljstvu do pevcev, ki jih je vodil.
V znamenje spoštovanja do njegovega dela sta domača mešana zbora
zapela tudi nekaj pesmi, ki so jih pred desetletji prepevali Vahnovi pevke
in pevci. Pevski dogodek, posvečen Mihi Vahnu, je bil tudi priložnost
za obujanje pevskih spominov, saj so se na povabilo KUD-a prireditve
udeležili tudi številni nekdanji pevke in pevci, med drugimi tudi pevki iz
generacije, ki jo je Vahen učil petja kot partizanski učitelj 
(J. K.).

ODLIČNE VIBRACIJE MED
POHODNIKI NA POLŠNIKU
Moj današnji članek je v bistvu zahvala. Preživeli smo (spet
bom uporabila to besedo) čudovit dan, med čudovitimi ljudmi. Vreme … Enkratno. Ne prevroče, ne premrzlo, sonce, megla in
dvajset sekund dežnih kapljic, samo takšnih za osvežitev. Sedaj pa ne
recite, da nimamo veze tam zgoraj. Pri organizaciji je sodelovalo preko 100 domačinov. Vsa društva, lastniki zemljišč, pridne gospodinje ...
Že 15 let. Pohodniki so prihajali iz vse
Slovenije. Veliko več kot smo pričakovali. Pravijo, da dober glas seže … No,
tako je to pri nas. Da nam je bilo še
lepše, so gosti nadgradili naše delo in
s svojimi prizadevanji obogatili dan.
Bogdana Herman in Jure Tori sta bila
navdušena nad cerkvico na Ostrežu in
njun nastop je pohodnike pustil brez
besed. Odlična sta, kot umetnika in kot človeka. Prijazni in srčni Slovenci iz zamejstva, natančneje iz Gornjega Senika iz Madžarske, so pohodnike in nas, gostitelje, presenetili z enkratnim programom, s folklornimi plesi in ljudskim prepevanjem ter prikazali izdelke domače obrti iz
njihovih krajev. Pri maši za pohodnike je prepeval Mešani zbor Peca iz
Globasnice, iz Avstrije. Pevci, ki so ponosni na svojo domovino in jim je
slovenska pesem najljubša. Srčni
in zabavni ljudje. Gosti so tudi na
zaključni prireditvi šotor napolnili
s posebno energijo, saj je množica prepevala. V lovski koči so si
pohodniki lahko ogledali razstavo
pekovskih izdelkov in pa razstavo
likovnih izdelkov polšniških šolarjev in vrtečkov. Zato hvala Katarini za podporo pri ideji in vsem trudu
pri pripravi razstave. Še to … po kar nekaj letih smo Polšničani izdali
novo brošuro našega kraja. Ni le enolisten prospekt, ampak ima 16
strani in kar 21 gospodarstvenikov iz našega kraja je projekt podprlo.
Imamo pa tudi novo turistično zanimivost, na Glinjeku stoji replika peči
na vetrni podpih. Vzemite si čas in se sprehodite po prijetni poti ter
preberite, kaj se je na tem območju dogajalo v prazgodovinskih časih.
Srečevala sem veliko prijaznih, srečnih in zadovoljnih obrazov. Mislim,
da se bodo še radi vračali v naš kraj. Ampak verjemite, da brez srčnosti in delavnosti domačinov izvedba prireditve ne bi bila mogoča, zato
HVALA vsem. 
Mateja Sladič-Vozelj

Gasilska vaja Jeze 2011!
Letos je bila 27. maja že tradicionalno petič gasilska vaja PGD
Šmartno pri Litiji v naselju Jeze.
Začelo se je leta 2006 ko smo dobili nadzemni hidrant. Tudi tokrat
so gasilci PGD Šmartno pri Litiji
uporabili hidrant, ker so ugotovili
da je »požar« večjih razsežnosti
so se odločili da vodo pridobijo iz
bližnjega potoka Reka. Vaja je v
celoti uspela, zahvala pa gre tudi voznikom ki so v času vaje strpno vozili preko naselja Jeze, cesta preko
naselja je zelo frekventna, pločnik
pa se »obljublja« že zadnjih 30 let.
Po vaji je bilo druženje krajanov naselja Jeze z gasilci, tudi tokrat nam
je družina Dobravec odstopila svoje
prostore in pomagala pri pogostitvi
gasilcev in sosedov.
Zapisal Janez Kralj

VETERANI NA NOTRANJSKEM IN
PRIMORSKEM
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno je v
okviru letnega programa v soboto, dne 28. maja 2011, organiziralo za
svoje člane celodnevni izlet na Notranjsko in Primorsko.
Iz Litije smo se odpravili ob deževnem vremenu vsi, ki smo si tega druženja želeli, manjkal ni nihče. Bilo nas je 115.
Ob veselem razpoloženju udeležencev se je tudi nebo razjasnilo, tako da
smo v Idrijo prispeli v suhem in sončnem vremenu. Tu smo si ogledali
prečudovit akvarij, katerega lastnik se že 35 let ukvarja z akvaristiko Ob
strokovni predstavitvi je s ponosom povedal, da so strokovnjaki s tega
področja potrdili, da je v Idriji trenutno najlepši javni akvarij v Sloveniji,
ki prekaša ostale po raznolikosti življa v njem (170 vrst sladkovodnih in
morskih rib ter veliko drugih vrst vodnih organizmov).
Pot nas je vodila tudi v kraj Most na Soči, že ob prihodu nas je sprejel
kapitan Dean in nas povabil na ladjo Lucija.
Več kot uro smo z ladjo potovali po čudovitem modro-zelenem jezeru,
ki je nastalo z zajezitvijo reke Soče ob izgradnji hidroelektrarne. Ves
čas plovbe nas je seznanjal z okolico, miti in legendami, šalami in nam
priredil poroko po starih mornarskih navadah. Res, bilo je poučno in
zabavno.
Po prijetni plovbi smo naše
druženje v veselem razpoloženju nadaljevali proti
Cerknem. V tem kraju smo
si ob strokovnem vodenju
ogledali partizansko bolnico Franja. Ta kulturno-zgodovinski „biser”, ki ga je
pred štirimi leti prizadela
vodna ujma, je ponovno
urejen. Človek, ko se vzpenja proti bolnici Franja skoraj ne more dojeti,
kako veliko naporov so reševalci vlagali za rešitev ranjencev. Ko smo si
ogledovali objekte bolnišnice in poslušali strokovno razlago smo bili enotnega mnenja, da je potrebno ohranjati tudi tovrstno kulturno dediščino.
Saj ta dokazuje, da so ljudje v preteklem obdobju imeli do sočloveka bolj
„tovariški odnos”.
Med našim druženjem je bilo poskrbljeno tudi za družabne igre ter ostalo. Polni vtisov in z željo, da se jeseni ponovno odpravimo na izlet, smo
se v večernih urah vrnili domov.Karlo LEMUT

750,00 EUR
Daewoo Nubira II 1.6 Ratio SX

Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 07/2011, Letnik: 1998, prev. 116157 km, srebrna barprev. 140000 km, črna barva (kovinska), va (kovinska), bencinski motor, 1389 ccm,
bencinski motor, 1598 ccm, 78 kW, ročni 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.480,00 EUR
Opel Corsa Club 1.0 12V

Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 05/2011,
prev. 105250 km, rdeča barva, bencinski
motor, 973 ccm, 43 kW, ročni menjalnik
(5 pr.)

7.700,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy

KONCERT SREBRNIH STRUN
Litijski citrarji SREBRNE STRUNE, ki delujemo v okviru kulturne sekcije
pri DU Litija, smo se ponovno predstavili v četrtek 12. maja 2011 v dvorani Kulturnega centra v Litiji.
To je bil že naš drugi samostojni koncert. Obiskovalci, ki so napolnili
dvorano, so nas prepričali, da so jim še kako všeč nežni zvoki citer, ob
spremljavi naših gostov na drugih instrumentih.
V goste smo povabili mlade glasbenike iz Glasbene šole Brežice, ki jih
poučuje prof. Anita Veršec in Naomi, učenko prof. Petra Napreta, ki je
njen nastop spremljal na citrah.

2.440,00 EUR
Opel Astra 1.4 16V Club

7.900,00 EUR
Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTI

Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 02/2012,
prev. 128630 km, bela barva, diesel motor,
1910 ccm, 74 kW, ročni menjalnik (6 pr.),
KLIMA

3.990,00 EUR

Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 09/2011, Opel Corsa Cosmo 1.2 16V
prev. 94300 km, srebrna barva (kovinska), Letnik: 2004, prev. 80300 km, rdeča bardiesel motor, 1686 ccm, 74 kW, ročni men- va, bencinski motor, 1229 ccm, 59 kW,
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
jalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Honda Civic Hatchback 1.4i, letnik 1996, cena 480,00 EUR; Opel
Zafira Enjoy 1.9 CDTI, letnik 2008, cena 11.700,00 EUR; Seat Cordoba Stella 1.4 16V
Frio, letnik 2004, cena 4.700,00 EUR; Volkswagen Golf CL, letnik 1993, cena 650,00
EUR in še nekaj testnih vozil.

DESIDERATA – ZAŽELJENO

Spoštovani občani in občanke Občine Litija. V današnjih kriznih časih Slovenije, se mi je zdelo umestno in primerno poslati vam nekaj najboljšega,
kar sem v svojem življenju prebral.

Nastop smo citrarji letos posvetili praznovanju 60. obletnice našega društva. Program našega koncerta je bil letos že malo bolj zahteven. Uvodoma smo se predstavili z dvema zahtevnejšima skladbama, nadaljevali
pa smo z znanimi slovenskimi ljudskimi vižami, ki jih je za naš orkester
priredil profesor Peter Napret. Poleg igranja smo skupaj tudi zapeli in
poslušalci so nas nagradili z dolgim aplavzom.
Med poslušalci je bilo letos tudi nekaj naših kolegov citrarjev iz Domžal,
Velenja, Ivančne gorice in Brežic, pa tudi drugih ljubiteljev glasbe, ki so
bili navdušeni nad našim nastopom. Da pa je koncert uspel gre zasluga
vsem nastopajočim in drugim, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji
koncerta.
Toda, mi se ne damo- to je tudi naše geslo, zato se bomo še naprej po
svojih močeh trudili, da naša lepa ljudska glasba na citrah ne bo šla v
pozabo.
Mili Penčur

HIŠNI SERVIS
v Litiji

Trg na Stavbah 11, Litija

WWW.HISNI-SERVIS.COM
NAŠE STORITVE OBSEGAJO:
• VODOVODNA POPRAVILA:
zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...
• ELEKTRO POPRAVILA:
priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
vtičnic, varovalk, premostitve...
• MIZARSKA POPRAVILA:
montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...

Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta in se spominjaj miru, ki ga najdeš
le v tišini. Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. Svojo
resnico pripoveduj mirno in jasno in prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim, zakaj vsakdo ima svojo zgodbo. Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi,
ker so breme za dušo. Ne primerjaj se z drugimi, da ne postaneš zagrenjen
in ohol. kajti vedno bodo večji in manjši od tebe. Veseli se svojih načrtov.
Ohrani navdušenje za svoj poklic, naj je še tako skromen, saj je pravi zaklad
v spremenljivih časih. Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je poln prevar. A zato
nikar ne spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. Mnogi hodijo z visokimi vzori in
povsod je življenje polno junaških dejanj. Bodi, kar si. Bodi svoj. In nikoli ne
igraj ljubezni. Pa tudi ne preziraj je, čeprav si razočaran in ogorčen, zakaj
ljubezen je večna, kakor je večna tudi trava. Spokojno sprejmi izkušnje let,
drugo za drugo skladno odlagaj stvari iz mladosti. Neguj duhovno moč, da te
bo varovala nenadne nesreče. In ne spravljaj v žalost samega sebe z izmišljotinami. Mnogi strahovi se rodijo iz utrujenosti in osamljenosti. Vzdržuj zdravo
disciplino, a vedno bodi do sebe tudi blag.
Otrok vesolja si, nič manj, kot so to drevesa in zvezde. Pravico imaš biti tu. In
če to veš, ali ne, vse v vesolju poteka natančno tako, kot je prav. Bodi torej v
miru z Bogom, vseeno, kako si ga predstavljaš. In ne glede na to, kakšno je
tvoje delo in kakšne težnje v bučnem vrvenju življenja, ohrani mir v duši. Kljub
vsej nesnagi in žalosti, kljub vsem izničenim sanjam je svet vendarle čudovit.
Besedilo iz leta 1692, ki so ga našli v cerkvi sv. Pavla v Baltimoru.
Adolf Berložnik

GSM:

030-913-861

• BELJENJE IN PLESKANJE:
beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,
podbojev, ograj...
• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih
oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...
• KERAMIČARSKA POPRAVILA:
menjava ploščic, popravilo fug, silikona...
• VSA OSTALA HIŠNA DELA IN POPRAVILA:
vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih
sten…
• OGREVANJE: menjava radiatorjev
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dom tisje
Kot sem že pisala v preteklih
novicah, smo se v domu pridružili vseslovenski akciji Teden vseživljenjskega učenja, ki
je tako kot lani v domu raztegnjen na dva meseca. Za stanovalce smo organizirali številne prireditve, med drugimi tudi
predavanje gospoda Janeza Nograška z naslovom
Ohranjanje gozdov. ... 12. maja je mednarodni dan
medicinskih sester, letos smo si zaposlene v domu
ter naše kolegice iz Zdravstvenega doma Litija polepšale ta prijeten majski večer v galeriji Doma Tisje s
predavanjem gospe Jane Prezelj, višje medicinske sestre - babice, predvsem ženske in učiteljice življenja.
Njeno predavanje, ki je bolj učenje in zavedanje, smo
poimenovale Pogovori za sestrsko dušo. Študentki
Fakultete za socialno delo, Vesna Poglajen in Sonja
Smergut sta organizirali medgeneracijska druženja
ob ogledu filma ter piknikom za stanovalce. V maju
so obiskali svoje člane predstavniki RK Dole pri Litiji.
Predavanje gospe Helene Hauptman iz litijskega muzeja se je imenovalo Zgodovina prometa po reki Savi.
Letošnji letni izlet stanovalcev doma je bil organiziran
v Prekmurje. Šli smo na ogled Tropskega vrta v Dobrovnik, nazaj grede smo se ustavili v Bukovniškem
gozdu, ki slovi po blagodejnih energetskih točkah, natočili smo si vode iz izvira Svetega Vida, ki po ustnem
izročilu pomaga pri najrazličnejših zdravstvenih težavah, ki se rade pojavijo tekom življenja. Pot nazaj
nas je vodila preko Bogojine, Sv. Trojice v Lenart,
kjer smo se ustavili in v domači trgovini kupili bučno
olje in ajdovo moko. Na Trojane smo zavili po dobre,
sladke krofe... Ko smo se zvečer vrnili v dom, je ena
izmed delavk vprašala stanovalko, če je kaj utrujena po napornem izletu in le ta ji je odgovorila: »Bilo
je tako lepo, da bi jutri znova šla!« Včasih kar težko
poslušamo razne stereotipe o domovih počitka itd.

Če zdravje dopušča, če v človeku ostane vitalna energija, pozitivna naravnanost do življenja in sprememb,
ki so naša edina stalnica v življenju, je lahko tudi
starost lepa. Poznamo pa tudi veliko mladih in manj
mladih ljudi, ki zapravijo svoja življenja v stalnem pritoževanju in iskanju priložnosti, ki jih ni, če jih ne vidiš! Z gibalno oviranimi stanovalci in njihovimi svojci
smo se skupaj sprehodili do gostilne Krznar, kjer smo
se poveselili ob zvokih harmonike s prostovoljcem,
gospodom Romanom Jakošem. Za varnost na poti so
skrbeli prijazni policisti z litijske Policijske postaje in
dva policista-konjenika. V Mestno hišo v Ljubljani nas
je povabilo društvo Unicef, ki nam je podelilo priznanje za naše dolgoletno sodelovanje pri izdelovanju
Punčk iz cunj. V začetku junija pa je litijska župnija
povabila stanovalce doma k Sv. maši v cerkev na srečanje bolnih, starih in invalidov. Srečanja se je letos
udeležilo šestnajst stanovalcev doma. Polni energije smo poskrbeli tudi za urejanje domskega vrta na
katerem gojimo svojo, bio zelenjavo. Dom Tisje ima
številne prednosti, ki se jih dobro zavedamo tako
stanovalci kot zaposleni v domu.
Naš dom obkroža
prečudovita, zelena narava, stanovalci imajo veliko možnosti za
sprehode, okrog
doma so zasajene cvetlične gredice, imamo lepe lesene ute, ki jih urejajo stanovalci
doma in nudijo senco in prijetne kotičke za pogovor
in druženja ali pa za umik, če hočeš biti sam. In družbo nam delajo ptice s svojo pesmijo, in marsikomu
udomačene muce. Res si ne predstavljamo življenja
sredi hrupa današnjega sveta, v Domu Tisje je lepo.

Leonida Razpotnik

SREČANJE STAREJŠIH
OBČANOV IN KRVODAJALCEV
KORK DOLE PRI LITIJI

Območno združenje Rdečega križa Litija je v tem
času:
- Sprejelo v mlade člane organizacije Rdečega križa
učence 1. razredov OŠ,
- Na stojnici, v sredo 11.5.2011 od 9.00 do 12.00
ure, ki je bila postavljena pred Občino Litija so bile
predstavljene številne dejavnosti organizacije RK,
prostovoljka pa je prikazala temeljne postopke oživljanja s pomočjo defibrilatorja
- V torek, 17.5.2011, so bili povabljeni otroci na
ogled gledališko lutkovne predstave PRINCESKA
NA ZRNU GRAHA, ki jo bo uprizorilo Lutkovno gledališče iz Jesenic. Udeležilo se je kat preko 700
otrok iz vrtcev in OŠ. Otroke in vzgojitelje ter učitelje je pozdravila podpredsednica OZRK Litija, ga.
Nada Pintar.
- Učenci prvih in drugih razredov OŠ so sodelovali
na razpisu za likovna dela na temo: »Pomoč človeku, ki je v stiski«.
- Učenci 8 razredov OŠ so že enajsto leto zapored
pridobivali znanja s področja prve pomoči , cestno
prometnih predpisov in zgodovine ter pomena
Rdečega križa v svetu in pri nas.
Poleg mentoric iz osnovnih šol Litija, Gradec, Gabrovka – Dole in Šmartna je ga. Nada Pintar, predstavnica OZRK Litija, članom tekmovalnih ekip čestitala za pokazano znanje, in vse povabila na nagradni
izlet na morje, kjer bodo podeljena priznanja ekipam
OŠ in posameznikom.

Prisrčno dobrodošlico je udeležencem srečanja v nedeljo, 5. junija,
zaželela mlada članica podmladka
RK Neja Knez, ki je povezovala prireditev z naslovom
»SREČO SMO NAŠLI…« Lep sončen
dan je v dvorano
na Dole privabil
veliko članov, krvodajalcev in gostov.
Po pozdravnem govoru predsednika
KORK Dole, Jožeta
Lušina, so nastopili člani podmladka RK Podružnične osnovne šole Dole, pod vodstvom nove mentorice Marjete Mrhar, ki prvo leto poučuje na šoli.
Pozornost pa je bila namenjena tudi krvodajalcem.
Ana Kotar je obiskovalce srečanja seznanila o prostovoljcih, ki so še vedno aktivni na krvodajalskih
akcijah. Glede na to, da je bila v lanskem letu že tretjič krvodajalska akcija na Dolah se je ta seznam povečal na številko 54. Vsem krvodajalcem gre iskrena
zahvala za darovano človeško tekočino. Na prireditvi
so bila podeljena tudi priznanja za 5x in 10x darovano kri. Kulturni program je
s svojim nastopom uspešno zaključila
pevska skupina »Izgnanci«.
Srečanja so se
udeležili tudi
predstavniki
KS Dole, društev in organizacij v kraju, s katerimi
KORK Dole zelo dobro sodeluje. Spodbudne besede
sta spregovorila predsednik sveta KS Dole, Miroslav
Brinovec in predsednik DU Dole, Tone Sveršina.
Jože Lušina se je zahvalil vsem nastopajočim, mentorjem članom NO in KO, sponzorjem in vsem, ki so
kakorkoli prispevali in pomagali pri organizaciji te
prireditve. Na oder pa je povabil tudi prostovoljke iz
kuhinje, ki so prejele velik aplavz.
Nadaljevalo se je prijateljsko druženje. Za dobro voljo je poskrbela pevska skupina Izgnanci ter mlada
člana Aleš in Peter s harmoniko in kitaro.
Za KORK Dole, Ana Kotar

TEDEN RDEČEGA KRIŽA
Rdeči križ Slovenije se je tudi letos vključil v obeleževanje mednarodnega praznika Svetovnega dneva
Rdečega križa, 8. maja in Tedna Rdečega križa Slovenije, ki tradicionalno poteka od 8. - 15. maja in
tako nadaljuje tradicijo dobrih del.
K obeleževanju praznika Rdečega križa, ki je tema
letošnjega leta PROSTOVOLJSTVO s parolo, ki se bo
glasila ali »Postani prostovoljec« ali »Najdi prostovoljca v sebi«, se je pridružilo tudi Območno združenje Rdečega križa Litija s svojimi aktivnostmi, ki
imajo tudi letos poudarek na preventivno zdravstveni dejavnosti, nudenju pomoči ljudem v stiski, pridobivanju novih znanj in spoznanj in aktivnostim kot
so: terenske meritve pritiska, sladkorja in holesterola, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, uporaba
defibrilatorja, kviz med mladimi člani RK, in še veliko
drobnih aktivnosti in nalog ki vodijo v in za korist
občanov.

LETOVANJE V ČASU POLETNIH ŠOLSKIH
POČITNIC
Območno združenje Rdečega križa Litija bo tudi v
letu 2011 v času poletnih počitnic organiziralo letovanje za predšolske in šolske otroke iz občine Litija
in občine Šmartno pri Litiji od 5. do 14. leta starosti.
Ker smo pridobili nekaj dodatnih mest, razpis podaljšujemo do zasedenosti prostih mest.
RKS se je s podjetjem Engrotuš tudi letos dogovoril,
da bomo nadaljevali z akcijo brezplačnega letovanja
socialno ogroženih otrok v MZL RKS Debeli rtič.
Tako kot lansko leto bo tudi letos v program letovanja vključenih 500 socialno ogroženih otrok iz vse
Slovenije. Iz našega območja bo letovalo 8 otrok.
Predloge bodo zbirali v OŠ in KORK.

Dan slovenskih krvodajalcev
4. junija, ko so bile v Sloveniji odvzete in konzervirane prve doze krvi, pomeni začetek transfuzijske
službe, zato vsako leto na ta dan obeležujemo Dan
slovenskega krvodajalstva.
Rdeči križ Slovenije se ob 4. juniju iskreno zahvaljuje tisočim anonimnim posameznikom in posameznicam, ki prostovoljno in brezplačno prispevajo, da vir
krvi, ki dnevno rešuje zdravje in življenja, nikoli ne
presahne. Iskrena HVALA tudi tistim, ki na kakršenkoli način podpirajo prostovoljno krvodajalstvo
v Sloveniji!

Ukrep dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženih v
Skupnosti
Rdeči križ Slovenije bo v mesecu juniju v logistične
centre RKS, sprejel večjo količino mleka.
Celotno količino UVT mleka bodo iz logističnih centrov razvozili tudi na območno združenje Rdečega
križa Litija, kjer ga bodo s pomočjo prostovoljcev in
organizacij Rdečega križa razdelili socialno ogroženim posameznikom in družinam.

nagradna križanka
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Jože Vizlar številka: 127
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Težje besede: BUR, PRECEPT, CLARA, ARAMIS,
ARKAN
Izžrebanci MAJSKE križanke prejmejo MAJICO. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, nagrade se prevzamejo v
Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.
1. Ana BERDAJS - Leskovica 4, Šmartno pri Litiji
2. Greta HRIBAR - Spodnji Log 34, Sava
3. Klara KRALJ - Jeze 13, Šmartno pri Litiji
Rdeči križ Slovenije bo novo pošiljko testenin, riža,
moke in UVT mleka prejel predvidoma v oktobru
2011.

Volilna generalna skupščina
Rdečega križa Slovenije
V torek, 31. maja 2011, je v Izobraževalnem centru
za zaščito in reševanje RS na Igu, potekala Volilna
generalna skupščina Rdečega križa Slovenije.
55 prisotnih zastopnikov Območnih združenj Rdečega križa Slovenije je obravnavalo in potrdilo uresničevanje sklepov iz mandatnega obdobja 2007- 2010,
Poročila o delu, Poročilo o investiciji Arija, Program
dela s finančnim načrtom, Strategijo 2011- 2020,
Sprejem statuta RKS.
Na generalni skupščini so izvolili člane Glavnega
in Nadzornega odbora, predsednika Rdečega križa
Slovenije, ki bo tudi za naslednje mandatno obdobje ostal dosedanji predsednik Franc Košir, ki
se je ob tej priložnosti razrešenemu generalnemu
sekretarju mag. Janezu Pezlju iskreno zahvalil za
sodelovanje. Za podpredsednika je bil izmed treh
kandidatov izvoljen dr. Milan Brglez za generalnega
sekretarja pa imenovan dr. Danijel Starman.
Za OZRK Litija
Danica Sveršina

REKA NA
TAJSKEM,
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MENAMA

ZLOČINEC
RAŽNJATOVIĆ
ORANJE
VRSTA
RIBE
DUŠIK
ANTON
NOVAČAN

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.07.2011 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico
Tiskarne ACO. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.

VABILO
Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik
vabi
v soboto, 23. 7. 2011 ob 15. uri,

na KMEČKI DAN

»Kmetič le pojd` orat`, ženka sejat`«,
ki bo potekal na Jelenčevi kmetiji, po domače
Pr` Seletovih na Borovaku pri Polšniku.
Med drugim vam bomo prikazali: oranje s konji, kar
je danes izredno redek dogodek, zanimiv tudi iz et
nološkega in dokumentarnega vidika, sajenje krompirja, okopavanje z motiko;
pripravili bomo razstavo domačih dobrot in skupaj z
ansamblom Azalea iz Novega mesta ustvarili veselo vzdušje. Pa poskrbeli še za kakšno presenečenje
dneva.
Vzemite si čas in preživite prijetno popoldne v podeVljudno vabljeni.
želskem okolju. 

PRODAM trosobno, opremljeno stanovanje na Maistrovi ulici 14, veliko 77,53m2,
drugo nadstropje. Pokličite po 19.00 uri
na GSM: 041 260 602.

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA. MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.
Daj majhen delček sebe za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in krvodajalce,
da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo v prostorih Zdravstvenega doma
v Litiji, 30. junija 2011 od 7.00 do 12.00 ure
KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni!

ŠPORT

14 Junij 2011
Obveščamo vas, da je Članska ekipa NK Litija v sezoni 2010/2011 absolutni pokalni zmagovalec v peti
MNZ ligi in so si s tem zagotovili uvrstitev v četrto ligo
MNZ lige v prihodnji sezoni 2011/2012.
Starejši dečki U14 - v sezoni 2010/2011 prešli v
prvo MNZ ligo oz. na 4. mesto v prvi MNZ ligi. V tej ligi
izvajajo tekmovanja najboljše štiri ekipe na območju
RS, katerim starejši dečki U14 NK Litija tudi konkurirajo (npr. zadnji odmevni rezultati NK Litija : Bravo Publikum 1:0; NK
Litija : BRAVO izenačeno; NK Litija : INTERBLOCK izenačeno).
Mlajši dečki U12 so se dne 12.6.2011 udeležili zaključnega turnirja v
Moravčah, kjer so zasedli 5. mesto.
Cicibani U9 - v sezoni 2010/2011 so v skupini 1 MNZ lige absolutni zmagovalci skupine. Zaradi doseženega rezultata, je NK Litija pridobila na podlagi
razpisa MNZ lige organizacijo zaključnega turnirja za vse prvo uvrščene v
posamezni skupini. Zaključni turnir se je izvedel 12. 6. 2011. Gostovali smo
prvo uvrščene nogometne klube v posameznih skupinah in sicer: Skupina
1: Litija; Skupina 2: Kolpa; Skupina 3: Ilirija 1911 A; Skupina 4: Kalcer
Vodoterm A; Skupina 5: Brinje; Skupina 6: Olimpija Ljubljana A; Skupina
7: Domžale; *Ivančna Gorica (najboljša drugo uvrščena ekipa)
Cicibani U9 Litija so dosegli 5. mesto na zaključnem turnirju MNZ lige.
Za organizacijo in uspešno izvedbo zaključnega turnirja se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, promocijski material ali sponzorska sredstva
slednjim: Vsem staršem, ki so bili vključeni v organizacijo in sodelovanje;
MNZ Ljubljana - g.Sandi Kranjc; Tiskarna Aco, s.p.; Kovinska Galanterija
Igor Majcen, s.p.; Čistilni Servis Sijaj, Zoran Vaskrsić s.p.; Elektroinštalacije Robert Jug s.p.; M & S MONT, d.o.o., Litija; Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana; Mobitel, d.d., Ljubljana; Koncept, d.o.o., Ljubljana; Skupina Aktiva, d.o.o., Trzin; Zavarovalnica Triglav, d.o.o., Ljubljana; DZS, d.o.o., poslovalnica Litija; ATV Signal; Predilnica Litija, d.o.o.; Urarstvo Big Beng, d.o.o.
- Primož Novak; TSC Laba, d.o.o.; Žeja bar, Stanislava Berčon s.p.; SKB
d.d., poslovalnica Litija; NLB d.d., poslovalnica Litija; Knjižnica Litija; Terca
d.o.o., Litija; Prodajalna Jurček, Marija Celestina, s.p., Litija; Hipermarket
Spar, d.o.o., poslovalnica Litija; Gostilna in pizzerija TRIO CVET; HERZ, d.d.,
Šmartno pri Litiji; Boutique Sara, Marija Jakopič, s.p.; Trgograd, d.o.o.; Tuš
drogerija poslovalnica Litija; Kemična čistilnica »Expres«, Matjaž Brodar,
s.p.; Cvetličarna Vijolica, Zvonko Ulanec s.p.; Trgovina Gaj, Karmen Vidic,
s.p.; Gostilna Kovač, Marko Kovač, s.p.; Optika Manja – Manja Sevljak s.p.;
Avto servis Diesel Max, s.p.; Avto elektrika Uroš Dobravec, s.p.; Marko Zalar; Dvigala Bartol, Zvonko Bartol, s.p., Ljubljana; Modna ulica; Haris d.o.o.;
Compshop d.o.o., Ljubljana; S´Oliver d.o.o., Maribor; Mlekarne Ljubljana,
d.o.o.; Prostovoljno gasilsko društvo Litija; Cvetličarna Planinšek s.p.
Vse občane in občanke vljudno vabimo k vključitvi vaše mladine v NK Litija. S tem bomo zagotovili aktiviranje in navduševanje mladine k izvajanju
treningov ter tekmovanj ter k pospeševanju mladinskega programa, kateri nam bo vsem v občini Litija ter njeni ožji okolici zagotavljal, da bo mladina v popoldanskem času zapolnila svoj prosti čas in se izognila ulic.
Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na telefon 051 385
909 ali e-mail: nogometniklublitija@gmail.com
Skupaj zagotovimo vsem športno sodelovanje ter zapolnitev razpoložljivega prostega časa. 
Petra Golnar

NK LITIJA ČLANSKI PRVAKI II. MNZ
LJUBLJANA SEZONA 2010/2011

Spodbuda pisanju tega članka je uvrstitev NK litija nazaj v četrto
ligo MNZ Ljubljana. Dolgi dve leti po izpadu smo se trudili, da se
vrnemo nazaj v četrto ligo. V nadaljevanju bi na kratko opisal zgodovino štiriletnega mandata, kjer sem več ali manj sodeloval.
V igralni sezoni leta 2006/ 2007 je po izvedeni skupščini NK Litija
prevzel predsedniško funkcijo g. Gvido Kres, ki pa je postal poslanec v
parlamentu po državno zborskih volitvah. Klub je prevzel v zelo slabem
stanju tako finančnem kot infrastrukturnem. Na lestvici v četrti ligi se je
NK Litija nahajala na zadnjem mestu imela je šest točk. Gospod Gvido
Kres je k sodelovanju v upravnem odboru povabil: g. Uroša Pavlico kot
tajnika kluba, g. Borisa Bevca kot blagajnika in kot člana upravnega odbora podpredsenika g.Aca Jovanoviča zadolženega za člansko ekipo in
mene g.Štefin Zvonimirja zadolženega za tehnične zadeve. Uspela nam
je misija nemogoče ostali smo v ligi, člansko ekipo je vodil g. Milenko
Sivko iz Trbovelj, ki ima po trenerski plati zasluge za ta uspeh.
V sezoni 2007/ 2008 smo še vedno ostali v ligi. Klubu so se pridružila
nova imena, ki so postavila nova merila, ki jih osebno ne bom ocenjeval.
Prišlo je do menjave trenerja z mislijo na bolje. Z osemdeseto obletnico
kluba v letu 2009 je klub izpadel v najnižji rang tekmovanja. Za pol sezone so klub prevzeli ljudje z neko svojo vizijo, sam pa sem odstopil zaradi
objektivnih razlogov. Na spomladanski del sezone me je g. Kres zopet
povabil k sodelovanju in zraven tudi g. Jovanoviča in g. Uroša Pavlico ter
trenerja g. Milenka Sivka. Osebno mene je g.Kres izbral za svojega tehničnega svetovalca in v takšni vlogi nastopam do konca mandata. Zelo
sem vesel, da se klub vrača nazaj v višjo ligo.
Zasluga gre predvsem igralcem in trenerju, moram pa tudi omeniti mlajše selekcije in pohvaliti trenerje in starše otrok za uspešno sezono. Letos maja se je zgodila skupščina kluba s formiranjem novega vodstva.
Podpredsednica je postala g. Golnar Petra, ki je dobila v vodenje finance
in izbrala bolj žensko ekipo za vodenje, kar javno pozdravljam. Želim
novemu vodstvu, da bi zorano ledino dobro sejali. Na koncu pa bi se
še dotaknil nekaj infrastrukturnih objektov v tem mandatu, ki sva jih v
sodelovanju g. predsednikom Kresom predlagala in smo jih s skupnimi
močmi izvedli. Ograja na glavnem igrišču, zagraditev pomožnega igrišča
in ureditev travnate površine pomožnega in glavnega igrišča. Ureditev
glavne zgradbe, menjava kritine na strehi, pleskanje notranjosti zgradbe, barvanje vseh vrat, ureditev kopalnic (menjava tušev) nabava pralnih
strojev in sušilnika, obnova elektro instalacije, izvedba ozvočenja.
Za urejanje okolice je nabavljena motorna kosilnica (traktor), ročna motorna kosilnica na laks, visoko tlačni čistilec na vodo. Sam g. Kres pa je
s svojo ekipo prebarval tribune.
Upam, da koga nisem izpustil in se že vnaprej opravičujem in upam da
bo z novim vodstvom NK Litija uspešen klub v slovenskem prostoru, kot
smo si želeli že v letu 2007/2008 z novo nastavljenim vodstvom.
Tehnični svetovalec predsednika NK Litija, Zvonimir Štefin

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V KARATEJU
V Polzeli se je 5.6.2011 odvijalo
Državno prvenstvo v ekipnih katah in borbah za vse starosti. Stefan Joksimović je tekmoval v ekipnih borbah in osvojil 1. mesto.
Kot član svoje ekipe je z dvemi
nastopi in dvemi zmagami svojo
nalogo odlično opravil.

10. POSTOJNA OPEN 2011
14. maja je bil organiziran 10. Mednarodni karate turnir Postojna Open.
Na tekmovanju je bilo 584 tekmovalcev iz 76 klubov in 12 držav. Skupno je bilo 787 nastopov. Stefan Joksimović je osvojil 3. mesto v katah
v konkurenci
27 tekmovalcev in 1. mesto v borbah v konkurenci 26 tekmovalcev. Zmaga je še toliko slajša, ko za seboj
pustiš dva poražena Italijana, domačega »starega znanca« iz Pirana, Madžara, v polfinalni borbi
Slovaka in v finalu ponovno Italijana.

13. KARATE POKAL BOHINJA
7. maja je potekal že tradicionalni 13. pokal Bohinja. Na tekmovanju je
v 56 kategorijah nastopilo 333 tekmovalcev iz 35 slovenskih in hrvaških klubov. Stefan Joksimović je osvojil 3. mesto v katah in 1. mesto v
borbah v kategoriji starejših dečkov.

(Nadaljevanje s prve strani)
Nastja Kolar je celoten turnir odigrala zelo suvereno, na poti do finala pa je v četrtfinalu ugnala tudi
1.nosilko argentiko Mario Irigoyen, ki je trenutno 198.
igralka sveta. V polfinalu je bila nato boljša od italijanke Analise Bona, v finalu pa je premagala rojakinjo,
drugo najboljšo slovensko igralko za Polono Hercog
in obenem 3.nosilko turnirja Mašo Zec-Peškirič z rezultatom 7:5 in 6:4. Tekmo so si ljubitelji tenisa lahko
ogledali tudi v neposrednem televizijskem prenosu, ogromno pa se jih je
zbralo v Mariboru, kjer so Nastjo podpirali v živo. Zmaga Nastje je močno odmevala tudi v vseh slovenskih medijih. To je bila že druga zmaga
Nastje Kolar na profesionalnih turnirjih za WTA, saj je lani zmagala že v
Čakovcu na turnirju nekoliko nižjega ranga in sicer z nagradnim skladom
10.000 $. V času pisanja tega članka Nastja že uspešno nastopa v Padovi, na turnirju z nagradnim skladom 25.000 $ (kot je bil v Mariboru), kjer
je že zabeležila dve zmagi v kvalifikacijah in se uspešno uvrstila v glavni
turnir. Do sredine julija načrtuje še tri nastope na še nekoliko močnejših
turnirjih, tja do nagradnega sklada 220.000 $. Ker se na teh turnirjih
lahko osvoji tudi več točk, računa na še dodatni skok po WTA lestvici,
kjer po no novem že okrog 320. mesta.
Pia Čuk je nastopila na mladinskem turnirju v Črni gori in samo potrdila
dobro formo iz Maribora, ko je zmagala na mednarodnem turnirju do 16
let. Tokrat je bil turnir do 18 let in sicer 4. kategorije, za mladinsko ITF
lestvico in Pia Čuk je znova zmagala in to tako v kategoriji posamezno kot
tudi v dvojicah! Odlično se na fantovskem delu istega turnirja odrezal tudi
Blaž Bizjak, ki se med posamezniki prebil v četrtfinale, v dvojicah pa zmagal turnir. Tako se iz Črne Gore oba vračata zadovoljna iz novo bero točk
za mladinsko ITF teniško lestvico. Pia Čuk je tudi ena glavnih kandidatk za
nastop na Olimpijskih igrah evropske mladine, ki bodo julija letos.
Nik Razboršek je z nastopom na mladinskem ITF turnirju 1.kategorije
v Nemčiji lahko polovično zadovoljen. Potem, ko je med posamezniki
izgubil v 1 kolu, se je bolje odrezal v igrah dvojic, kjer se je uspel uvrstiti v četrtfinale. V Nemčiji se bo Nik udeležil še mladinskega turnirja
v Halleju, ki se igra na travnati podlagi, saj se pripravlja za nastop na
mladinskem Wimbledonu.
Lara Kralj je nastopila na turnirju 1.kategorije do 16 let v Milanu, a ji je
žal žreb že v 1.kolu namenil 5.nosilko. Lara se ji je dobro upirala in priznala poraz z rezultatom 4:6 4:6 in ji je le malo zmanjkalo do velike zmage.
Mark Mesarič je prav tako zabeležil mednarodno zmago. Na močnem
mednarodnem turnirji do 12 let v Kopru je po porazu v 1.kolu proti hrvaškemu predstavniku v A turnirju, pokazal zobe vsem udeležencem B
turnirja, kjer se ni predal vse do finala in tako postal zmagovalec.
Odlično pa se je odrezala tudi ekipa na Ekipnem državnem prvenstvu do
12 let, saj se tudi letos uvrstila v zaključni play off – to je med štiri najboljše ekipe v Sloveniji. Za ekipo nastopajo Mesarič Mark, Ašič Tom,
Macerl Rožle, Lara Jamšek in Zala Pia Pirc.

(nadaljevanje z zadnje strani)

NASLOV(I) PONOVNO V LITIJI
Najlepše so Litijani prihranili za konec
sezone, kjer so po rednem delu (21 krogov) s prvim mestom pred zaključnim
delom prvenstva sicer veljali za prvega
favorita, a ti ne zmagujejo vedno. Tokrat
je bilo drugače, v polfinalu so suvereno
s tremi zmagami v treh srečanjih premagali ekipo Dobovca in se v finalu srečali
z ''večnim'' rivalom iz Tolmina, ki jih je izločil v pretekli sezoni v polfinalu,
spomnimo, v treh srečanjih po izvajanju kazenskih strelov, ko Litijani v
celi sezoni niso izgubili niti ene tekme. Tokrat je sledilo sladko ''maščevanje''. Najstarejša futsal ligaša sta odigrala pet finalnih srečanj, kjer so
bili Litijani povsem blizu končni zmagi že po tretji, ravno tako četrti tekmi, ki so jo izgubili po kazenskih strelih, a so najslajše pustili za peto srečanje v polni litijski dvorani, kjer se je zbralo dobrih
1000 pristašev. Finale se namreč igra na tri dobljena srečanja, po dveh domačih so igralci Litije vodili
z 2:0 v zmagah a vse ''zapravili'' v Tolminu, tudi z
nekaj smole. Tako smo bili v litijski športni dvorani
priča spektakularnemu zaključku prvenstva, kjer
so domači z visoko zmago 8 : 2 ugnali puntarje in
si na dres prišili osmo zvezdico namenjeno prvaku
Slovenije. Tudi ta številka, vsaj še nekaj naslednjih
let ne bo presežena. Ob tem je bil Igor Osredkar
tudi najboljši strelec pretekle sezone, dosegel je
29 zadetkov, za ovratnik mu je le z zadetkom manj dihal Damir Pertič.
Največ doseženih in najmanj prejetih zadetkov v sezoni samo potrjuje
dejstvo, kdo je najboljši v državi tej. Trener Litijanov Tomi Horvat, pa je v
svoji krstni sezoni osvojil vse kar je lahko, seveda brez igralcev ne bi šlo.
Pri tem je potrebno omeniti 370 nastopov v državnem
prvenstvu kapetana Litijanov Boruta Kristana, ki s tem
drži verjetno nedosegljiv rekord, kakor tudi 14 skupnih
lovorik (pokal, prvenstvo), ki jih ima na svojem kontu.
Naslov prvaka pa pomeni za vodstvo litijskega kluba še
nekaj dela. Poletje ne bo mirno, ker je klub pridobil pravico sodelovati v evropski ligi prvakov, kjer še vedno iz
sezone 2003/2004 drži najboljšo klubsko uvrstitev. To
so dosegli s sedmim mestom v belgijskem Charleroi.
Nihče se v naši državi tej uvrstitvi ni uspel približati.
Litijani sedaj čakajo kaj jim bo namenil julijski žreb
(06.07.2011, Nyon), saj so izrazili pripravljenost enega izmed turnirjev
odigrati v domači dvorani. Tako bi po letu 2005 evropske prvake ponovno gledali v naši dvorani. V ta namen so iz UEFE že poslali ''inšpekcijo'' ki
je pregledala litijsko dvorano. Ali ustreza vsem standardom pa bo znano
kaj kmalu. 
Stane KOKALJ
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SREBRO IN BRON S SVETOVNEGA
PRVENSTVA !!!

V Sarajevu (BIH) sta bila v maju IX. Svetovno
prvenstvo U18 in IV. Ekipno svetovno prvenstvo za člane/članice v kegljanju, na katerem sta odlično zastopala barve Slovenije
naša kegljača Anja Dobravec in Klemen
Mahkovic.

Klemen Mahkovic z maserjem

IGRALKE MINI ROKOMETA SO
SE UDELEŽILE MEDNARODNEGA
TURNIRJA ZASAVJE CUP

Za mlade rokometašice iz ŽRD Litija je bil letos to že
četrti in hkrati zadnji turnir v mini rokometu, ki so se
ga udeležila dekleta rojena v letu 2000. Poleg turnirja
Zasavje cup so nastopile na turnirju v Celju, na medšolskem Zasavskem turnirju ter na državnem finalu v mini rokometu. Tudi
tokrat so bile mlade rokometašice uspešne. Odigrale so tri tekme ter se
pomerile z RK Ormož, RK Šmartno 99 ter RK Žalec. V prvo tekmo so vstopile prestrašeno in zmedeno ter izgubile proti Ormožankam z rezultatom
10:8. V drugi in tretji tekmi so se zbrale in premagale kolegice
iz Šmartnega z rezultatom 10:6 ter Žalčanke z rezultatom 12:6. Tekma

Anja Dobravec

Ekipa Slovenije U18, v kateri je nastopila Anja Dobravec je osvojila srebrno medaljo, Klemen Mahkovic pa je s člansko ekipo Slovenije osvojil bronasto medaljo.
Anja je bila zelo uspešna tudi med posameznicami (8. mesto) in v kombinaciji (9. mesto).

Državno prvenstvo dečki – dvojice 2011

Na prvenstvu, ki je bilo v Litiji, sta brata Klemen in Tomaž Ivančič v 4.
kategoriji (1997-1996) postala državna prvaka. Skupaj sta podrla 1110
kegljev (551 in 559). Zelo dobra (8. mesto) pa sta bila tudi Kristjan Ponebšek in Maruša Kokalj, ki sta podrla 980 kegljev (465 in 515).

Državno prvenstvo posamezno dečki –
deklice 2011

Po štirih, od skupno sedmih tekem so naši tekmovalci ostali na istih
mestih. Tekmovanje se bo nadaljevalo v jeseni! KK Litija 2001

Kadetom uspela
uvrstitev v 1 SKL!
Kvalifikacije so se odigrale v soboto
28.05.2011 v Laškem.
Rezultati: 2. tekma: LITIJA : ZASAVJE 67:59
(36:39); Strelci za KK Litija: Hofer, Podbregar, Ambrož, Špan 9 (3:4), Markelc, Guskič 16
(2:2), Balant, Primožič 2 (2:2), Tičar 4, Erjavec 13 (3:6), Kajtna 23 (3:8),
Jakupovič. 3. tekma: LITIJA : ZLATOROG  60:82 (39:44); Strelci za
KK Litija: Hofer, Podbregar, Ambrož, Špan 15 (3:3), Markelc, Guskić,
Balant, Primožič 6, Tičar 2, Erjavec 12 (2:2), Kajtna 2 (0:1), Jakupović
1 (1:2).
Kadetski ekipi se je uresničila velika želja po uvrstitvi v 1. SKL, vendar je bila pot do tja vse prej kot lahka. V prvi tekmi kvalifikacij, ki
jih je zelo dobro organiziral KK Zlatorog, sta se srečala domača ekipa
Zlatoroga in ekipa iz Zasavja (ekipa je sestavljena iz igralcev Rudarja,
Hrastnika in Zagorske doline).
Zlatorog je bil veliko boljši v vseh prvinah košarkarske igre. Tako je zasavski trener najboljše igralce »počival« za drugo tekmo, ko so Zasavce
na igrišču pričakali igralci Litije. Na ogrevanju je bilo opaziti, da ekipa
Zasavja ni bila pretirano razočarana po porazu v prvi tekmi. Očitno so
Zasavci vse stavili na tekmo proti Litiji.
Zasavski derbi so bolje začeli Zasavci, ki so na presenečenje litijskega
trenerja trojke zadevali kot za stavo (v prvem polčasu Nučič 3, Mlakar
2). Litijani se nikakor niso mogli razigrati, tako da so bili Zasavci vse
skozi v prednosti. V drugem delu so zopet bolje pričeli igralci V 35.
minuti so Litijani oziroma natančneje Erjavec prvič zadeli trojko. Ta met
je pozitivno deloval na peterko, ki je bila takrat na igrišču. Litijani so
pričeli igrati veliko bolj agresivno in tudi prvič povedli (65:62). V nadaljevanju se je končno razigral tudi Kajtna, ki je z nekaj zaporednimi koši
odločil zmagovalca. Litijani so tako dosegli zelo pomembno zmago, ki
jim je v naslednji sezoni zagotovila nastopanje v 1. SKL.
V drugi tekmi so bili Litijani povsem enakovredni Laščanom vse do 23.
minute. Potem pa je do izraza prišlo dejstvo, da je skoraj nemogoče
odigrati dve tekmi zapored v istem ritmu. Litijanom so pošle moči in
domači so pobegnili na varno razliko dvajsetih točk. V nadaljevanju
domači niso dovolili presenečenja in vseskozi igrali obrambo na robu
prekrška, pri tem pa sta jim šla na roke tudi sodnika. Kljub temu, da je
bilo že na videz očitno, da igralci Zlatoroga igrajo bistveno bolj agresivno, so na koncu košarkarji Litije imeli skoraj enkrat več prekrškov
kot Laščani.

Mladincem pač ne...
Kvalifikacije so se odigrale v nedeljo 22.05.2011 v Ljubljani.
Rezultati: 1. tekma, PINGVINI : LITIJA  82:79 (69:69, 35:26)
Strelci za KK Litija: Špan 16 (1:2, 3x3), Tičar, Seručar, Glavaš,
Marijanovič 6 (2:4), Guskič 3 (1:2), Kajišič, Vaš 1 (1:2), Domanovič 16
(4:5, 2x3), Erjavec, Poglajen 29 (7:8), Kajtna 8 (4:6)
2. tekma, LITIJA : LTH CASTING MERCATOR  53:86 (30:42)
Strelci za KK Litija: Špan 11 (1x3), Tičar, Seručar 2, Glavaš 11 (3x3),
Marijanovič 2, Guskič, Kajišič, Vaš, Domanovič 11 (2:4, 1x3), Erjavec
4, Poglajen 7 (1:2), Kajtna 5 (1:2).
Litijski mladinski ekipi se tudi v letošnjih kavlifikacijah ni uspelo uvrstiti
v 1. SKL. V prvi tekmi so bili po podaljšku boljši igralci Pingvinov iz
Šmartnega. Tekmo so bolje pričeli domačini, ki so bili bolj agresivni in
odločni, predvsem pa bolj natančni pri metih z razdalje. V drugem polčasu se je končno razigral Poglajen, ki je zadel nekaj zaporednih metov
in s tem poskrbel, da so Litijani v 37. minuti prvič povedli (63:61). Vendar to v nadaljevanju ni veliko pomagalo, saj so domači ob bučni podpori gledalcev hitro izenačili in sledili je podaljšek. V podaljšku so imeli
Litijani lepo priložnost za zmago. Toda nepričakovano so pričeli igrali
preveč individualno in domači so tekmo uspešno pripeljali do konca.
V drugi tekmi Litijani enostavno niso sledili hitri igri igralcem iz Škofje
Loke. Opaziti je bilo, da so nekateri litijski igralci utrujeni. Litijani so bili
enakovredni vse do 13. minute oziroma do rezultata 25:22. Nato je sledil padec v igri, kar so Škofjeločani s pridom izkoristili. V tem obdobju
je Jugovič N. zadel štiri zaporedne trojke in prednost Škofjeločanov je
narasla na 42:30. Prednosti do konca tekme niso več izpustili iz rok.
V drugem delu, ko je bila tekma praktično odločena in izgubljena, so
zaigrali tudi nekateri mlajši igralci, ki z borbenostjo in odnosom do igre
nikakor niso razočarali.

med RK Šmartno in RK Ormož je določila zmagovalca te skupine, ki je
postal RK Ormož, Litijanke pa so zasedle drugo mesto. Ormožanke so se
uvrstile v finalni del turnirja. Litijske mlade rokometašice niso razočarale
in so prikazale lep rokomet ter opozorile nase in napovedale, da se bodo
tudi v prihodnji sezoni lahko enakovredno kosale z ekipami, ki bodo nastopale v državnem rokometnem tekmovanju v kategoriji mlajših deklic B.

MLAJŠE DEKLICE A IN STAREJŠE DEKLICE
SO IGRALE NA TURNIRJU V RAČAH, KI GA
JE ORGANIZIRAL RK RAČE

V nedeljo, 5.6.2011, smo se z mlajšimi deklicami A in starejšimi deklicami odpeljali v Rače, kjer so nas prijazno sprejeli v prelepi športni dvorani v Račah. Domačini so namreč v okviru občinskega praznika v goste,
poleg nas, povabili tudi mlajšo in starejšo ekipo iz Ptuja. Vsaka ekipa je
odigrala po dve tekmi. Starejše deklice iz ŽRD Litija so v prvi tekmi visoko premagale domačinke z rezultatom 21:9 ter popolnoma nadigrale gostiteljice. Vodile so skozi celo tekmo in držale visok tempo, kateremu se
domačinke niso mogle upirati. V drugem polčasu so tempo še povišale
ter na koncu tudi zasluženo zmagale. Tudi mlajše deklice A so prvo tekmo proti ŽRK Ptuj dobro pričele in povedle z rezultatom 3:0. Sledile so
črne minute, saj so Ptujčanke izenačile ter odšle na odmor z rezultatom
3:3. V drugem polčasu pa se Litijanke niso pustile presenetiti. Povedle
so za šest golov ter mirno končale tekmo z rezultatom 10:5.
V drugi tekmi so starejšim deklicam nasproti stale rokometašice iz Ptuja,
ki so Litijanke presenetile ter dobro polnile Litijsko mrežo. Litijanke so
imele premalo želje po dobri igri v prvem polčasu, zato so ob polčasu
zaostajale za sedem golov. V druge polčasu so igrale veliko bolj udarno
in borbeno, kar pa je zadostovale le za to, da je semafor zapisal rezultat
20:12 v korist ŽRK Ptuj. Tudi mlajše deklice A so drugo tekmo slabo odigrale. Nasproti so jim stale domačinke, ki so Litijanke visoko premagale
z rezultatom 27:9. Mlajše deklice A in starejše deklice iz ŽRD Litija so
v obeh kategorijah osvojile drugo mesto ter prevzele pokala,ki jim ga je
izročila tajnica RK Rače. 
ŽRD Litija, Dragica Žontar

40 LET NK
KRESNICE
Nogometaši NK Kresnic uspešno
zaključujejo nogometno sezono
2010/2011
Nogometaši NK Kresnice 12. 06.
2011 uspešno zaključujejo nogometno sezono 2010/2011. Članska
ekipa je po slabem začetku v jesenskem delu in po obnovi članske
ekipe, spomladanski del uspešno zaključila. Uvrstili so se na 10.mesto
na lestvici. V spomladanske delu so osvojili 20 točk, v jesenskem pa
8 točk. K uspešnemu zaključku sezone so prispevali tako igralci kot
trener Jurij Sajovic.
Mladinska ekipa se je borila za vrh lestvice, toda na koncu je zmanjkalo
koncentracije in po zaslugi sodnikov so pristali na 4. mestu. Ekipo je
vodil trener Grega Grebenar.
Starejši dečki so si obetali višjo uvrstitev, na koncu so se od 14-tih
klubov uvrstili na 11. mesto. Ekipo je vodil Grega Grebenar.
Mlajši dečki so po zamenjavi trenerja v zimskem delu vidno napredovali in se odcepili od zadnjega mesta na lestvici. Na koncu so pristali na
11. mestu od 15 ekip. Ekipo je vodil Martin Jovič.
Cicibani so veliko upanje za bodočnost kluba. Trener Joško Nejedly je
skupaj s starši zadovoljen, saj so bili njegovi varovanci iz tekme v tekmo boljši. NK Kresnice se zahvaljuje staršem, ki so skrbeli za prevoz
igralcev na tekme.
Prihodnjo sezono 2011/2012 se bo ekipam pridružila ekipa kadetov in
cicibanov U-9. To bo velik izziv za vodstvo kluba, tako iz logističnega
kot finančnega vidika. Vendar glede na razvoj kluba in interes staršev
bomo zmogli.
Klub letos praznuje 40 let obstoja. Praznovanja so se pričela v mesecu
maju s turnirjem, ki so se ga udeležili veterani NK Kresnice, člani NK
Kresnice, veterani iz Gorenjske, ki so v preteklosti igrali v klubu NK
Kresnice, ko je le ta nastopal v 3.ligi (4 leta obdobje 1998 – 2002) in
ekipa trenerjev rokometnega kluba Krim iz Ljubljane. Zmagali so trenerji rokometa, kar je majhno presenečenje.
V jesenskem obdobju bo več obeležij tudi z izdajo knjižice 40 let nogometa v Kresnicah. Vrh praznovanja pa naj bi bila tekma med prvoligašem Olimpijo iz Ljubljane. Olimpija je klub, ki je tudi v preteklosti
sodeloval pri praznovanju jubilejev.
Načrtov za prihodnost je veliko. Za normalen razvoj nogometa NK Kresnice potrebuje pomožno igrišče (po možnosti iz umetne trave), za gledalce pokrito tribuno (200 sedežev) in obnovitev športne dvorane.
K nadaljnjemu razvoju športa v Kresnicah bo potrebno privabiti čim več
zainteresiranih poslovnežev, gospodarstvenikov in krajanov, ki bodo
prispevali k razvoju športa v kraju v interesu mladih in bodočnosti.
V preteklih 40 letih je bilo ogromno narejenega, kljub vsem težavam,
ki so spremljale delovanje kluba. Naše želje so velike in verjamemo,
da je z dobro voljo možno doseči marsikaj, zato se za prihodnost NK
Kresnice ni bati. Vabimo vse športne navdušence, da se pridružijo našemu klubu.
Na koncu tekmovalne sezone se vodstvo kluba zahvaljuje vsem, ki so
kakorkoli pripomogli k uspehom, še posebej pa Rudiju Zupančiču za
pripravo igrišča in Joži Zupančič za skrb za najmlajše, da so bili vedno
in pravočasno oskrbljeni za nastope. Jože Kovič

Cicibani U-7 sodelovali na močnem
turnirju v Trbovljah.

Proda j n i c enter Šm artno

odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
TEL: 01/8987-472, FAX: 01/8987-181, E-MAIL: jernej.konjar@siol.net

GRADBENI MATERIAL
FASADE
KRITINE
SUHA GRADNJA
BARVE

UREJANJE
OKOLICE
ELEKTROINSTALACIJE
VODOVODNE
INSTALACIJE

ORODJE

TOPLOVODNE
INSTALACIJE

KEREMIKA

ŽELEZNINA

► ORGANIZIRAN PREVOZ BLAGA
► izposoja udarnih kladiv

Izposoja AVTODOMOV
www.avtodom-jernej.si

ŠE NEKAJ PROSTIH TERMINOV V GLAVNI SEZONI

Cicibani U-7 NK Kresnice so sodelovali na velikem turnirju v Trbovljah.
Sodelovalo je 12 ekip iz cele Slovenije. Naša ekipa je bila daleč najmlajša, saj smo imeli celo 4 igralce mlajše od 7 let. Igrali smo v skupini
B kjer je bilo 6 ekip in to: Trbovlje 2, Ilirija, Hrastnik, Zagorje, Rudar
Velenje in Kresnice. Žal nismo imeli večjega števila igralcev, igrali smo
zgolj z eno rezervo. Najbolj je otroke prizadelo, ker ni prišel najboljši
obrabni igralec Erik Setničar, zato sem moral popolnoma spremeniti
igralna mesta. Kljub vsemu so naši malčki navdušili s pristopom in tudi
z rezultati. Edino ekipama Rudar Velenje in Hrastnik nismo bili enakopravni in smo izgubili s 4:0. Največ smole smo imeli z Ilirijo, kajti dobili
smo 3 gole po velikih napakah v obrambi. Smo pa v prvi tekmi visoko
premagali domačine
Trbovlje 2 s 5:1. Zelo
se je izkazal Rok
Bricelj, ki je dosegel
4 zelo lepe gole po
lepo izvedenih protinapadih, enega pa
je dosegel Jan Južnik
po domiselni akciji.
V tekmi z Zagorjem
smo igrali previdno,
kajti njih že poznamo iz ligaškega tekmovanja. Rezultat je
bil 0:0 ob zelo dobri
obrambi Roka Grobljarja. V skupini smo bili 5 in igrali za uvrstitev za 9 mesto. Nasprotnik
je bila ekipa Svobode iz Kisovca, ki nas je v ligi vedno premagala. Po
zelo dobri tekmi, kjer so Kisovčani že kmalu povedli, a je spet Rok
Bricelj izenačil na 1:1 v zadnji minuti. Torej so bile na vrsti 7 metrovke.
Kot prvi je streljal kapetan Matic Ulčar, ki pa je žal zadel stativo, Svoboda je povedla, Rok Bricelj izenačil, pa spet Svoboda povedla, zatem
je zadel naš mali Patrik Iljaž, ki še ni dopolnil 6 let, Nato pa je naš Rok
Grobljar ubranil strel. V drugi seriji je naš odlični Jan Rovšek zadel,
Svoboda pa zgrešila in zmaga je bila naša. Bilo je veliko veselja, saj so
si zaslužili zmago z dobro igro pred kakih 500 gledalci.
Turnir je bil vzorno organiziran, nogomet pa že kar na zavidljivem nivoju.
Naši malčki so pokazali, da se z marljivim delom da doseči marsikaj.
Za Cockto Kresnice so igrali: Rok Grobljar, Ulčar Matic, Rovšek Jan,
Južnik Jan, Kolar Nejc, Rok Bricelj, Patrik Iljaž, Rok Končar.
Trener: Joško Nejedly

OBVESTILA

16 Junij 2011
ŽNK JEVNICA POKALNE
PRVAKINJE SLOVENIJE
Ob naslovu SLOVENSKIH POKALNIH prvakinj
čestitamo nogometašicam in vodstvu za dosežen uspeh. Več si lahko preberete v posebnem
članku.
Ob izidu Občana bodo tekmovanja v nogometnih ligah že končana. Vse
ekipe so dosegle zastavljene cilje in so že na zasluženih počitnicah in
si nabirajo moči za novo sezono.
V klubu moramo sestaviti ekipe za sezono 2011/2012, ki se bo začela
že v avgustu. Nekaj težav bo z mlajšimi selekcijami, kjer ni dosti igralcev istih starosti, ki bi igrali nogomet.
Čaka pa nas tudi še poletna sanacija glavnega igrišča, saj so še vidne
poškodbe od lanskih poplav. Upamo, da se ne bo ponovila lanska sezona poplav, ko nam je kar trikrat poplavilo in poškodovalo igrišča.
V poletnem času ste vabljeni v športni park Jevnica na igranje nogometa na umetni travi in odbojke na mivki.
za NK Jevnica, Marjan Medved - Medo

Sanjski dosežek tekmovalcev KK Kensei na 8.
državnem prvenstvu tradicionalnega karateja –
11 državnih prvakov in 8 državnih podprvakov
v različnih kategorijah in skupno prvo mesto v
klubski razvrstitvi.
Šmarska športna dvorana Pungrt je v zadnjem majskem koncu tedna živela v duhu tradicionalnega karateja. Po obsežnih tehničnih, športnih in drugih potrebnih predpripravah je namreč Karate klub Kensei Litija v sodelovanju s Slovensko
zvezo tradicionalnega karateja (SZTK) v soboto in nedeljo, 28. in 29.
maja izpeljal obsežen projekt na državni ravni.
Že v soboto popoldne je potekala vrsta dogodkov: strokovni seminar,
pa sodniški seminar in standardizacija, v nedeljo pa se je v Šmartnem
pri Litiji odvrtel pravi športni spektakel.

ZGODOVINSKI USPEH NOGOMETAŠIC
JEVNICE
Iz tabora NK Jevnica s ponosom poročamo o vrhunskem dosežku
naših članic – po končani sezoni 2010/11 v 1. slovenski ženski nogometni ligi se lahko dekleta pohvalijo z naslovom pokalnih prvakinj in ligaških podprvakinj.

Na podelitvi po finalni tekmi Ženskega pokala NZS na stadionu v
Stožicah, 25.5.11 (vir: www.nzs.si)
V 1. SŽNL pod okriljem Nogometne zveze Slovenije trenutno nastopa
osem klubov, ki praviloma prihajajo iz večjih slovenskih mest – Maribora, Novega mesta, Velenja, Slovenj Gradca... Slednji si zaradi velikosti
in lažje dostopnosti lahko privoščijo profesionalne igralke, več sponzorjev, več promocije, a jim ravno zaradi tega manjka srčnosti, veselja
do igre ter iskrenih navijačev, kar občutimo v Jevnici.
Z nogometom so se ženske v naši občini pričele ukvarjati že leta 1997,
ko se je skupinica navijačic članov NK Jevnica odločila, da se s tribun
preseli na igrišče. Sprva sta imeli ekipo v državni ligi kar obe sosednji
vasi, Senožeti in Jevnica, kmalu pa sta ŽNK Jevnica-Pijavke in ŽNK Senožeti ugotovila, da bodo nogometašice združene veliko močnejše, zato so
strnile svoje vrste in se v ligo prijavile pod imenom ŽNK Senožeti, kjer
so vse do sezone 2009/10 igrale pod tem imenom. A ker so dekleta večinoma igrala in trenirala v Športnem parku Jevnica, je bilo le vprašanje
časa, kdaj se bo zgodilo tudi formalno preimenovanje v ŽNK Jevnica.
Do letošnje sezone je bil največji uspeh članic končno tretje mesto na
ligaški lestvici ter dvakratna uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja,
letos pa so se punce zavihtele na sam vrh. Spomladanski del sezone so
odigrale brez poraza (sedem zmag in trije neodločeni rezultati v ligi ter
neporaženost v pokalu), trikrat zapored so premagale aktualne državne prvakinje ŽNK Krka, ki so zadnje desetletje kraljevale v ženskem nogometu ter se na koncu kot rečeno zavihtele na drugo mesto 1. SŽNL.
V finalu Ženskega pokala NZS so 25.5.2011 s 4:2 premagale prav ŽNK
Krka - dvakrat je zadela Litijanka, kapetanka Ines Špelič, enkrat Senožečanka Kaja Jerina, en gol pa so Novomeščanke v svojo mrežo zabile
same. Glede na povedano so (s kakšno okrepitvijo več in ob malo večji
podpori Občine in sponzorjev) cilji, s katerimi za naslednjo sezono napovedujemo osvojitev državne lige in uvrstitev v Ligo prvakinj, realni.
Dekleta se v Jevnici odlično počutijo, saj imajo vso podporo kluba, navijačev in krajanov, energija v celotnem NK Jevnica je izvrstna, saj se
selekcije medsebojno podpirajo in si pomagajo, celoten sistem pa temelji na prostovoljstvu ter želji po gibanju in druženju. Tako moške kot
ženske ekipe hodijo skupaj na priprave, organizirajo športne piknike,
dneve nogometa za najmlajše, vsakodnevno pa se v športnem parku
usklajujejo pri treniranju. Sicer imajo na voljo glavno in pomožno nogometno igrišče, igrišče z umetno travo, asfaltno igrišče ter pripadajoč
športni dom, a je jasno, da bo ob takem tempu, naraščajočem številu
članov kluba ter vse višjim ciljem, prostor postal premajhen.
O tem, da se v klubu dela kvalitetno in da v njem vladata prijateljsko
vzdušje in timski duh, pričajo tudi odločitve mnogih deklet iz bolj oddaljenih koncev Slovenije, da zaigrajo za nas. Ženska sekcija namreč
med drugim sestoji iz deklet z Obale, Gorenjske, Prekmurja, Štajerske,
Ljubljane in Zasavja, pohvalimo pa se lahko tudi s tem, da imamo v
naših vrstah kar nekaj stalnih mladinskih in članskih državnih reprezentantk. V pretekli sezoni smo v ligi nastopali tudi z ekipo deklic do
14 let, zaradi vse večjega zanimanja pa bomo verjetno za naslednjo
sezono organizirali še kakšno mladinsko selekcijo. Formalno potrditev
smo prejeli tudi s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, saj bo njihov
Odbor za vrhunski šport na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z
veljavnimi kriteriji prav vsaki naši igralki podelil status kategorizirane
športnice Republike Slovenije državnega razreda.
K uspehu članic je nedvomno veliko prispeval tudi njihov trener Damir
Vrabac, bivši profesionalni nogometaš, ki je znal vzpostaviti disciplino
ter ohraniti dobro počutje v ekipi. Zahvaljujemo se tudi Občini Litija, generalnemu sponzorju podjetju Blok d.o.o. in ostalim priložnostnim sponzorjem, da ste nam omogočili osnovne pogoje za treniranje, nenazadnje
pa ste levji delež prispevali tudi zvesti navijači, ki ste znali pomesti s
predsodki o ženskem nogometu, v zameno pa dobili zmagovite nedelje.
Članice in deklice s treningi pričnejo julija, avgusta pa jih čakajo že prve
pokalne in prvenstvene tekme, kamor vas vljudno vabimo, da preverite,
če naše trditve držijo. Seveda v našo sredino vabimo tudi vse nogometne navdušenke – kontaktirajte nas na tel. št. 040/435-626 (Saša),
lahko pa pobrskate tudi po naši spletni strani www.jevnica-sport.eu.
Se vidimo v Jevnici!
Saša Pucelj, vodja ŽNK Jevnica
Ciril Peterca, predsednik NK Jevnica
Mesto Klub
Tekem Z N P
Goli
Točke
Liga za prvaka
1.
ŽNK Krka
20
17 1
2
84:8
52
2.
ŽNK Jevnica
20
12 5
3 60:28
41
3.
ŽNK Rudar Škale
20
11 4
5 54:26
37
4.
ŽNK HV TOUR Sl. Gradec
20
9 2
9 55:30
29
Lestvica 1. SŽNL po odigranem zadnjem 20. krogu, 29.5.11 (vir: www.nzs.si)

V soorganizaciji Karate kluba Kensei iz Litije in SZTK je namreč skoraj v srcu Slovenije potekalo 8. državno prvenstvo v tradicionalnem
karateju. Na tekmovanju je sodelovalo preko 150 tekmovalcev različnih starostnih skupin iz vseh klubov SZTK, ki so pred polnimi tribunami
pokazali odlične nastope v disciplinah KATA POSAMIČNO, KATA EKIPNO ter KUMITE-BORBE (Kihon, Jiyu Ippon in Jiyu).
Za odlično sojenje je na tekmovanju skrbelo kar 17 slovenskih sodnikov in dva italijanska sodnika, kot vrhovni sodnik tekmovanja pa je
nastopil sodnik A ranga ITKF, mojster Eligio Contarelli, 7. DAN. Iz našega kluba Kensei sta sodniške vrste zastopala Jan Marko in Gorazd
Praprotnik.
Častni gost tekmovanja mojster TAKASHI TOKUHISA pa je podelil diplome mojstrskih DAN stopenj za člane SZTK, ki so v letošnjem letu
opravljali mojstrske izpite.
Na državnem prvenstvu je iz kluba Kensei nastopilo 23 tekmovalcev
v posamičnih kategorijah in 6 ekip v ekipnih kategorijah. Kljub močni
konkurenci so tekmovalci našega kluba dosegli odlične rezultate in kar
v 11 disciplinah postali državni prvaki ter v 8 državni podprvaki. S tem
smo v skupnem seštevku klubov presegli 200 točk in si priborili prvo
mesto med vsemi nastopajočimi klubi, saj smo skoraj za 50 točk presegli drugouvrščeni klub. Tako smo za štiri mesta izboljšali lanskoletno
uvrstitev, na kar smo zelo ponosni.
Za organizacijo tekmovanja je klub Kensei prejel veliko pohval tako
s strani tekmovalcev, gledalcev kot s tudi s strani Slovenske zveze
tradicionalnega karateja. K skoraj brezhibni organizaciji tekmovanja
so veliko prispevali člani našega kluba in njihovi družinski člani, ki so
aktivno sodelovali pri pripravah in izvedbi tekmovanja.
Nedelja nam bo ostala v spominu kot atraktivna in polna duha karateja.
Minila je tako, da si z veseljem izrekamo: Nasvidenje na naslednjem
tekmovanju.
Odličja, ki so jih dosegli, so objavljena na spletni strani www.kensei.si.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate! KK Kensei

5. SREČANJE DVEH DEŽEL
V nedeljo, 15.5.2011, je
bilo v Gorici pod okriljem pokrajinskega odbora FIKTA Friuli VG že
peto zaporedno „Srečanje dveh dežel“, na katerem so tekmovali klubi
tradicionalnega karateja
iz Slovenije in Furlanije
Julijske Krajine.
Skupaj je nastopilo 180
tekmovalcev iz 11. klubov, višek tekmovanja pa je bil končni obračun med izbranima vrstama
SZTK (Slovenija) in FIKTA FVG (Italija), ki sta se pomerili v karate bojih.
S tesnim rezultatom 5:4 je zmagala slovenska ekipa.
Naš klub je tokrat zastopalo 7 tekmovalcev. V disciplini kata znotraj
svojih kategorij je tretjo mesto osvojil Gian Povše (ml.dečki), drugo
Tomaž Raman (člani), prvo mesto Tamara Dietker Povše in tretje
Hajdeja Praprotnik (članice). Na tekmi sta tudi sodila sodnika Jan
Marko in Gorazd Praprotnik. Vsem tekmovalcem iskrene čestitke!
KK Kensei

V spomin

IVAN GODEC (1942 - 2011)
Ivan Godec je bil rojen 3.8.1942 v Goliščah nad
Jevnico. V družini so bili štirje otroci, Ivan je bil
najstarejši. Vojni in povojni čas je bil trpek in
skromen, družina se je večkrat selila. Njegove
življenjske postaje so bile Zavrstnik, Ponoviče,
Bloke, Nova vas, Šmartno in Litija.
Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, učiteljišče v
Ljubljani, kasneje je doštudiral tudi organizacijo dela v Kranju. Po
končanem učiteljišču je dobil prvo službo leta 1961 v Blokah, kjer je
poučeval več razredov hkrati, kot je bila v tistih časih navada in potreba. V šmarski šoli pa je poučeval matematiko in fiziko do leta 1969.
Po tem letu je profesionalno deloval v družbeno političnih organizacijah v litijski občini in državnih organih SRS in Republike Slovenije
do upokojitve v letu 2000. Sprva je bil sekretar občinskega komiteja
v Litiji, nato medobčinskega sveta ZK v Ljubljani, bil je sekretar na
republiškem sindikatu, nato na CK ZKS, kjer je bil tudi izvršni sekretar
pri CK ZKS. Po letu 1986 je bil v skupščini SRS. Po letu 1990 pa do
upokojitve je opravljal več različnih del v vladi SRS Republike Slovenije, bil je tudi svetovalec vlade.
Ivan Godec je bil v svojem razmišljanju in delovanju širok in pronicljiv
človek. Zavedal se je, da naša skupnost lahko napreduje le, če se v
delo vključi čim večje število občanov. Vedno je bil pripravljen prevzeti pomembne naloge, ki jih je opravljal natančno, zavzeto, odgovorno,
s posluhom za sodelavce in občane. Kljub temu, da je po letu 1973
svoje delo opravljal v Ljubljani, je ostal ves čas tesno povezan in vpet
v delo pri razvoju domače lokalne skupnosti, to je litijske občine. Povezan je bil s kulturnimi inštitucijami, društvi in kot publicist je zabeležil podatke, ki bi lahko šli v pozabo.
Obnova gradu Bogenšperk je delo, pri katerem je Ivan Godec deloval
največ časa, opravljal ga je z vsem svojim srcem in je ob dokončanju projekta nanj gledal z velikim ponosom. Ob začetku prenove leta
1972 je bil na predlog Kulturne skupnosti Litija imenovan za predsednika odbora za obnovo gradu Bogenšperk. Prva naloga odbora
je bila prevzeti grad v upravljanje od IBT Trbovlje in pripraviti načrt
obnove gradu. Lotiti se tako velikega projekta kulturne dediščine v
času, ki temu ni bil naklonjen, je resnično zahtevalo veliko energije in
poguma. Skupaj z naslednjimi člani in predsedniki odbora, mnogimi
strokovnjaki iz muzejske in drugih strok, zavodov, vodstev delovnih
organizacij iz litijske občine in tudi izven njenih meja ter ljubiteljskih
posameznikov, je skozi desetletja Valvasorjev Bogenšperk spreminjal
svojo podobo in uporabnost in postal ponovni ponos litijske občine in
kot smo že rekli: Ivanov ponos.
Ivan Godec je aktivno deloval v mnogih občinskih zborih in odborih,
skupnostih in organih: po en mandat je vodil Stanovanjsko skupnost
Litija, Zbor krajevnih skupnosti in Kulturno skupnost. V mandatu
1998 - 2002 in 2002 – 2006 je bil svetnik Občinskega sveta občine
Litija in član šestih odborov. V mandatu 2006 – 2010 je bil član Nadzornega odbora občine Litija.
Sodeloval je pri odločitvah za gradnjo stanovanj, šol, vrtcev, kulturnih
ustanov, športnih objektov, zdravstvo, infrastrukturo, urejanje krajev
v občini Litija, torej za boljši jutri vseh občanov.
Prav poseben in zelo aktiven odnos pa je Ivan Godec gojil do okolja
in stvari, ki izginjajo, do pomembnih ljudi in dogodkov iz pretekle zgodovine, do domačih ustanov in društev tako na področju kulture kot
sociale. S knjižnimi izdajami je pomagal pri obeleževanju pomembnih obletnic. Od 1982 naprej nam je ohranil zgodovinski spomin na
Bogenšperk in Valvasorja, Luko Svetca, Milana Boriška, znamenitosti
Litije in litijske kozolce, reko Savo, rudnik Sitarjevec in društva: PZ
Lipa, Društvo upokojencev Litija, Območno združenje RK Litija, Gasilsko društvo, Društvo invalidov in Društvo diabetikov.
Član Društva upokojencev Litija je bil od leta 2000, ves čas je vodil
Komisijo za kulturo, štiri leta je bil član upravnega odbora, zadnje
obdobje pa kadrovske komisije. Uredil je zbornik ob 50 letnici DU in
na prigovarjanje članov prevzel tudi urejanje zbornika ob 60 letnici.
Zbornik je izšel nekaj dni po Ivanovi smrti. Ob samostojnosti litijske
knjižnice leta 2004 je postal član sveta knjižnice in v njem aktivno deloval vse doslej. Pred petimi leti se je vključil v Medobčinsko društvo
invalidov Litija – Šmartno in bil član izvršilnega odbora. Društvu je,
tako kot drugod, pomagal s svojimi bogatimi izkušnjami.
Ivan Godec je za svoje delo prejel državna in občinska odlikovanja in
priznanja.
S smrtjo Ivana Godca smo vsi izgubili dobrega in predanega sodelavca. V spominu nam bo ostal kot prijatelj in tovariš, ki nam je zapustil
tudi obsežno knjižno dediščino.
V imenu Občine Litija, Knjižnice Litija, Društva upokojencev Litija,
Medobčinskega društva invalidov Litija – Šmartno, Društva diabetikov Litija in ZZB NOB Litija
Joža Ocepek

Ni smrti tisto, kar nas loči,
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Kot prah smo te vrnili zemlji…
koraki srca pa bodo večno
iskali spomin na ljubljeni obraz.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 91. letu se je od nas tiho poslovil naš dragi ata, brat, stari ata,
pradedek, tast, stric in svak

V 87. letu življenja nas je zapustila naša ljubljena
mama, stara mama, prababica in teta

Z A H VA L A

JOŽE MLAKAR

ANA VIDIC
Ohranili jo bomo v lepem spominu kot skrbno
in vestno sodelavko.

Anica Vavtar

šofer v pokoju
iz Kresniških Poljan
(6.3.1921 – 4.5.2011)

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša sodelavka

roj. Lenart
3.6.1924 - 17.5.2011
iz Šmartnega pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo osebju in varovancem Doma Tisje, ki so mu
krajšali in bogatili zadnje dneve, mag. Boži Šarbek za ganljive besede
slovesa, jevniškim in kresniškim pevcem za občuteno zapete pesmi,
g. župniku Štefanu Pavliju za opravljen obred, g. Jožetu Setničarju za
zaigrano Tišino, g. Stanetu Lemutu, pogrebcem in zastavonošem za
spoštljiv obred, sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki ste ga
imeli radi in se poklonili njegovemu spominu, ustno in pisno izrazili
sožalje, mu podarili cvetje, sveče, darovali svete maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, našim sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
darovane maše. Posebna zahvala dr. Nikolaju Benedičiču in dr. Marku
Kolšku, osebju Doma starejših občanov Tisje, sestri usmiljenki Marinki
Prosen, za skrb in nego v času njene bolezni. Lepa hvala g. kaplanu
Gregorju Luštreku za mašno daritev in pogrebno svečanost, pevcem
okteta Valvasor, trobentaču, praproščakoma in pogrebni službi KSP
Litija. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Hči Valči in sin Srečko v imenu vseh, ki smo jo imeli radi.

Sodelavci Kmetijsko Gozdarske zadruge Litija z.o.o.

BRUNO!

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

Del nas je odšel s tabo
in del tebe je ostal z nami,
zato smo za vedno povezani skupaj.

V SPOMIN
25. junija bo minilo 5 let odkar je za vedno odšel naš dragi sin,
brat, nečak, bratranec in vnuk

ANDREJ OBREZA

Z A H VA L A
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Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil

Upanje je ugasnilo, umrl nam je dragi mož, oči in ata

BRUNO UTENKAR

IVAN GODEC

06.10.1949 – 13.05.2011
iz Gabrovke.

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

Zahvaljujemo se ZD Litija, Kard. in pulm. oddelku Ljubljana, JP KSP
Litija, LD Gabrovka, lovskim tovarišem, rogistom, pevcem iz Gabrovke, PGD Gabrovka, PGD Dole, praporščakom, govornikoma g. Mirku
Kaplji in g. Marjanu Rozmanu, g. župniku Stanetu Škufci, g. Ivanu
Sotlarju, hvala našim sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem
za vso pomoč, izrečena ustna in pisna sožalja, besede tolažbe, cvetje,
sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste ga tako številno pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi, ki te pogrešamo.

Žalujoči: žena Branka, sinova Miha z Nino, Aleš s Tino, vnuki Tilen,
Gaja, Pia, Lovro, Gal in Žana, sestre Alenka z Milanom, Anka in
Darka z mamo, nečak Grega z družino in Ivi z družino.

iz Ponovič.

Rada si imela življenje,
borila si se,
a zmanjkalo ti je moči
in tiho, mirno zaprla si oči.

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva!

(1942 – 2011)

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in sosedom z ulice Dušana
Kvedra, OŠ Gradec, nekdanjim Ivanovim sodelavcem, njegovim sošolcem v Nižji gimnaziji Litija in Učiteljišču Ljubljana, ki ste ga pospremili
na zadnji poti in mu poklonili cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste nam
izrekli ustno in pisno sožalje.
Hvala obema govornikoma, gospodu Mirku Kaplji in sošolki Ivici za
poslovilna govora. Zahvaljujemo se pevcem iz Hotiča in gospodu Jožetu Setničarju za zapete in zaigrane slovenske pesmi. Hvala Knjižnici
Litija, Občini Litija, Društvu upokojencev in Društvu invalidov za organizacijo žalne seje in cvetje. Hvala JP KSP Litija za pomoč pri zadnjem
slovesu.
Družina Godec
Našla si svoj mir
v večnosti tišine;
našla si svoj prostor
kjer ni bolečine.

Z A H VA L A
ob boleči izgubi naše drage hčerke, sestre in tete

V SPOMIN

ANI VIDIC

Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustila naša draga žena,
mati, babica in prababica

(30.11.1965 – 03.06.2011)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za podporo v težkih trenutkih, izrečena sožalja,
darovano cvetje in svete maše.
Zahvaljujemo se osebju UKC –abdonalnemu oddelku, zdravstvenemu
osebju ZD Litija, medicinski sestri Ančki Kraševec za pomoč pri njeni
bolezni. Hvala g. kaplanu Gregorju Luštreku in g. Lojzetu Hostniku za
pogrebno sveto mašo in poslovilni obred. Hvala KGZ Litija, g. Borisu
Rapplu za poslovilne besede, PGD Jevnica, pevcem za zapete pesmi,
trobentaču ter pogrebni službi.
Hvala družinam Berglez, Čož, Jurič in vsem, ki ste jo imeli radi in jo v
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

FRANČIŠKA SIMONČIČ

Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

(1923 – 2011)

Neizmerno jo vsi pogrešamo.

Vsi njeni

Hči Urška, vnukinji Alenka in Anja, sin Stane,
vnuka Mojca in Jure
Trpljenje Pavla Tvoje je minilo,
k Bogu v večno srečo si odšla,
solze nam oči rosijo,
Bog daj, da se v nebesih vidimo.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka

ob boleči izgubi naše drage sestre, tete in svakinje

ZDRAVKA ŠPESA st.

PAVLE ROKAVEC

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem, košarkašem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekli
sožalje, darovali cvetje, sveče, sv. maše in ga pospremili na zadnji poti.
Posebna zahvala dr. Pajntarju, medicinski sestri Lidiji in ostalemu osebju
ZD Litija, ki ste mu ob bolezni nesebično pomagali. Hvala župnikoma
očetovemu nečaku Bogdanu in bratrancu Tončiju za lep pogrebni obred
ter g. Mirku Kaplji za ganljive poslovilne besede. Iskrena hvala PGD Litija, pevcem, trobentaču in praporščakom. Posebno pa se zahvaljujemo
družinam Muzga, Grošelj, Pušnik, Indof, Jelnikar – Zupančič in Mrva, ki
so nam vseskozi stali ob strani in nam priskočili na pomoč v najtežjih
trenutkih.

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, vaščanom in sorodnikom,
prijateljem in znancem, ki ste se od nje poslovili na domu, v mrliški
vežici in na pokopališču v Kresnicah. Hvala vsem, ki ste darovali za
svete maše, cvetje, sveče in za izraženo sožalje. Posebno se zahvaljujemo gospodu župniku Štefanu Pavliju za lepe poslovilne besede in
opravljen obred. Lepa hvala cerkvenim pevcem, magistri Nadi Irgolič za ganljive besede ob grobu. Hvala za zaigrano žalostinko. Lepa
hvala gospodu Stankotu Lemutu za pozornost. Hvala osebju Doma
občanov na Taboru za vso skrb in nego. Hvaležni smo tudi Javnemu
podjetju stanovanjsko komunalnemu podjetju Litija za vso pomoč.

Žalujoči: žena Pavla, sin Zdravko z ženo Vero, vnuka Alja in Primož

Žalujoči vsi njeni

(11.02.1931 - 09.06.2011)

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Jovanovič Aleksander s.p., CDK 39,
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik:
Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

SLAVKE MAK
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu
dekanu Pavlu Okolišu za lep cerkveni obred, trobentaču, pevcem, pogrebcem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala vsem, ki se je spominjate.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

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.

ob slovesu naše mame, babice in tete

1932 – 2010

Žalujoči: mami, ati, brat Peter in sestra Marjana z družino.

javno glasilo OBČAN

Z A H VA L A

rojene 1.3.1924,

NASLOV(I) PONOVNO V LITIJI
Osvojiti vse kar je možno v eni sezoni, se včasih zdi misija nemogoče. Vendar je to, kot
prvim v Sloveniji uspelo malonogometašem
Litije, ki tudi sicer zadnjih 15 let pišejo futsal
zgodovino Slovenije, postavljajo klubske mejnike, ki bodo za druge težko dosegljivi, vsaj ne kmalu.
Končano je tekmovalno leto 2010/2011 v katerem se je po krajšem premoru, vsaj kar se tiče lovorik, vrh slovenskega futsala
zasedla ekipa iz središča Slovenije, torej LITIJA. V eni sezoni je v
futsal tekmovanju moč osvojiti tri lovorike. Do konca maja letošnjega leta le tega ni uspelo še nobeni ekipi v Sloveniji. In potem
se pojavi LITIJA, ki ji to kot prvi tudi uspe. Superpokal se vedno
igra kot uvod v novo sezono, ko se pomerita prvak države in pokalni zmagovalec pretekle sezone. V našem primeru je bil nasprotnik pokalnega zmagovalca Litije, državni prvak iz Kobarida, ki je
klonil s 5 : 3. vsekakor dober uvod v novo sezono, katere pravi
vrhunec sezone se je odigral v Laškem, skozi reprezentančne
kvalifikacije, o čemer smo že poročali, kjer je naših šest igralcev
imelo velik vpliv na uvrstitev reprezentance na EP, ki bo febraurja
prihodnje leto na Hrvaškem. Zmagovalna mentaliteta teh fantov
se je prenesla potem še na klubsko področje, kjer je bil v Kopru
odigran zaključni turnir štirih ekip v pokalnem tekmovanju, ki ga

je iz pretekle sezone branila ravno Litija. V dveh dneh, kar ni mačji kašelj, je bilo potrebno odigrati dve vrhunski srečanji, kar je Litijanom uspelo in kapetan Kristan je ob koncu finalnega srečanja
še sedmič v zgodovini kluba dvignil pokal namenjen zmagovalcu
slovenskega pokala, tokrat iz rok novega predsednika NZS, Aleksandra Čeferina.

(več na 14. strani)

Slavnostna akademija ob 60 letnici društva
V petek, 10 junija 2011, je bila v Kulturnem centru v Litiji
slavnostna akademija v počastitev šestdesetletnice društva.
Že ob vstopu v preddverje so nas z razstavo izdelkov pričakali člani ustvarjalnih delavnic, ki so se kasneje z nagovorom
in izdelki predstavili tudi na velikem odru. Pevci mešanega
pevskega zbora so s himno na začetku prireditve dali domoljuben poudarek,
peli so tudi med prireditvijo in zaključili z upokojensko himno »Ne damo se«.
Predstavile so se tudi pevke »Mavrice«, posebne ovacije pa je s solističnim
pevskim nastopom požel osemdesetletni Mato Savšek. Predstavila se je tudi
citrarska skupina. Dejavnost društva je v verzih predstavila Mila Grošelj. Izletniška sekcija je svojo bogato dejavnost izletov, v katerih so člani prekrižarili
prelepo domovino po dolgem in počez in še malo preko meje. Člani planinske
sekcije so svojo predstavitev podkrepili z doživeto pesnitvijo Slavke Matoz o
gorah, z nastopom svojega pevskega zbora, pa tudi s skeči planinskih doživetij. Tudi športniki so s posameznimi ekipami v živo predstavili
svoje aktivnosti, v okviru te pa je članica društva Mari Kristan, z razteznimi vajami osupnila občinstvo. V verzih je bilo doživeto predstavljeno
razvejano delo socialne sekcije in številnih prostovoljk, s posebno skrbjo za starejše, bolne in onemogle člane. Literarna skupina je kar z
delovnim sestankom predstavila lastne literarne prispevke in bralno značko in z manjšo skupino tudi zapela. Prireditev so s prisrčnim nastopom popestrili otroci iz Vrtca Najdihojca, učenki Glasbene šole Litija, na platnu pa so bile
predvajane risbice otrok. Vse predstavitve so bile multimedijsko podprte.
Na akademiji so bila podeljena tudi štiri najvišja priznanja društva: listina o častnem članstvu
Janez Blažiču, zlate plakete pa so za dolgoletno delo prejeli Dragica Sveršina, Viktor Čebela
in Mila Grošelj. Društvu pa je predsednica ZDUSa podelila veliko plaketo.
Predsednik društva Janez Kres je v slavnostnem govoru orisal šestdesetletno prehojeno pot
DELOVNI ČAS:
UGODNO
in uspešno delo društva in se zahvalil številnim članom, ki so prispevali k temu. Zadovoljen
!
je, da se društvu pridružujejo novi in mlajši člani, ki prevzemajo tudi odgovorne naloge, kar
pon-pet: 7.30-20.00
je jamstvo za nadaljnji obstoj in delovanje društva.
sob: 7.30-19.00,
Župan Franci Rokavec je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, da je ponosen na delo
ned: 7.30-11.30
največjega društva v občini, ki s svojo dejavnostjo poskrbi za aktivno življenje preko tisoč
upokojencev. Navzoče je seznanil, da se je v Litiji pričela gradnja Socialno varstvenega cenTEL: 01-8963-236
tra, za kar se je društvo dolga leta prizadevalo. To bo pomenilo novo kvaliteto življenja starejših v občini.
Toplo sprejeta je bila tudi navzočnost predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije, dr.
A
Mateje Kožuh Novak, ki je člane pozdravila s spodbudnimi besedami.
VSE ZA N
Prireditev je bila parada vseh dejavnosti, ki potekajo v društvu in je časovno precej presegla
PLAŽO!
dve uri. Vendar je čas relativen, odvisno, na kateri strani si in če želiš predstaviti tako široko
paleto dejavnosti kot je v Društvu upokojencev Litija.
• NAJNIŽJE REDNE CENE
Ob 60 letnici društva je bil izdan tudi zbornik o delu društva, ki ga člani kot tudi drugi lahko
artiklov slovenskih blagovnih
dobijo v pisarni društva. 
Martina Kralj
znamk (Droga, Perutnina Ptuj,

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

TC - MAR K ET
CENE
AKCIJSKE I
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• 6 blagajniških mest
SADJE
ZELENJAVA

PIKNIK PONUDBA
ODNO!
AL
KV ITETNO IN UG

www.novasmer.com

Union...)

Odpri!
• ankete
• ustvarjalna

MERCATORJEVE
AKCIJE

A KC I

A G ROMAR K ET

DELOVNI ČAS:

JA !

PIJAČA ALOE VERA 0,5 L = 0,89 €

ŠKROPILNICE:
»SOLO«

IN OSTALIH
PROIZVAJALCE
V

pon-pet: 7.00-19.30
sob: 7.00-13.00

TEL: 01-8963-241
BARVE

– LAKI
(JUB, BE
LINKA, H
ELIOS,
REGENER
ACIJA ...)

VRTNO
ORODJE

BOGATA IZBIRA NA ODDELKIH:

 SEMENA
 GNOJILA
 ZEMLJA

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

mnenja

• vroče teme
• aktualni

ČLANI NK LITIJA SO PREJELI POKAL
ZA OSVOJENO 1. MESTO II. MNZ
LJUBLJANA 2010/2011

predlogi

