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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.08.2013 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

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

c.D.K. 39, 1270 Litija.

Vremensko neobetaven začetek 
poletja je marsikoga zaskrbel. 
Pa vendar, kot pravijo: konec do-
ber, vse dobro. In danes je dobro 
verjeti v dobre konce; ne le tiste 
vremenske, ampak na sploh. In 
poletje je dobro samo po sebi: 
prinaša druženje, doživljanje na-
rave in zavedanje, da je dobro, 
da se malo ustavimo in zazremo 
vase.
 Uredništvo Občana

naGRaDna aKcija:
URejenoSt in 

ocvetličenoSt litije
Spoštovane občanke in občani,

Po nekajletnem premoru se je Turistično društvo 
Litija, ki deluje pod novim vodstvom, odločilo, da 
spodbudi prebivalce Litije in okoliških krajev, ki 
spadajo pod poštno številko 1270, k skrbi za lep 
videz celotnega mesta z okolico. Vabimo vas, da 
se priključite akciji izbiranja najlepše urejene in 
ocveličene stanovanjske hiše, dvorišča podjetja 
ali obrtnika, gostinskega objekta ali kmetije. 

Več informacij in prijave: telefon 05 994 05 03, e-
mail turizem.litija@razvoj.si ali osebno na Turistični 
točki Srca Slovenije (Valvazorjev trg 10, Litija), 
kjer ima svoje prostore tudi Turistično društvo Li-
tija. Prijave sprejemamo do sobote, 10. avgusta 
2013. Na podlagi fotografiranja in ogleda lokacije 
bodo v septembru objavljeni rezultati in podeljene 
simbolične nagrade.

TD Litija v sodelovanju  
s Turistično točko Srca Slovenije

tUDi oDRaSli,  
Ki Se izobRaŽUjejo, 

oDHajajo na Počitnice
Z Gaudeamusom, vsaj 900 let staro pesmijo, ki jo pojejo 
maturanti in diplomanti Evropskih gimnazij in univerz ob 
sloves nostih smo 10. julija v prenovljeni dvorani gostilne 
Kovač pozdravili naš svečani dogodek – podelitev spri-
čeval osnovne šole, spričeval poklicne mature in diplom 
diplomantov višje strokovne šole Izobraževalnega centra 
Geoss Litija.  (Več o tem na 3. strani)

Juhu, dosegli smo svoj cilj… Kjer je volja, je tudi pot…

naKnaDno PoDeljeni PRiznanji ŽUPana za leto 2013
Zaradi odsotnosti dveh prejemnikov na prireditvi posvečeni občinskemu prazniku, je župan Franci 
Rokavec, naknadno podelili priznanje župana za leto 2013 akademskemu kiparju Zlatku Rudolfu in 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vače.

PGD Vače ob 110 letnici delovanjaZlatko RUDOLF - akademski kipar 

vPiS Učencev v zlato KnjiGo in KnjiGo  
najboljŠiH DoSeŽKov v ŠolSKeM letU 2012/2013

Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo iz občine 
Litija organizira vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov.
Letošnja, že 34. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, je bila v sredo,  
26. 6. 2013, ob 19. uri, v prostorih Gimnazije Litija, kulturni program pa je pripravila osnovna šola Gradec.  
 (Več v nadaljevanju na 2. strani.)

tudi letos se skupaj poslovimo 
od poletja in brezskrbnih  

počitniških dni.

FeStival  
Slovo PoletjU 2013! 

SREDA, 28.8.2013  
ERoIKA IN MoŠKA VoKALNA  

SKUPINA LIPA LITIJA S TAMBURAŠKIM 
ORKESTROM ŠMARTNO 

ČETRTEK, 29.8.2013  
NINA PUŠLER Z BANDOM IN PIHALNI 

ORKESTER LITIJA 

PETEK, 30.8.2013  
ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE,  

ŽENSKA VOKALNA SKUPINA LIPA  
LITIJA IN HARMONIKAR NEJC GRM

Vsak večer ob 20.00 na ploščadi 
pred Športno dvorano Litija! 
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Nadaljevanje iz 1. strani

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

2012/2013
V Zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli v zadnjih 
štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ni nižja od 4,53 za vsak razred 
v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ eno oceno 3 v posameznem ra-
zredu, ter učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno 
šolanje na nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh 
razredih ocenjeni z odlično oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj 
nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, 
športa in drugih šolskih dejavnosti. 
Župan Občine Litija je učencem, ki so vpisani v Zlato knjigo in Knjigo 
najboljših dosežkov, podelil diplome in knjižne nagrade. 
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje 
število učencev oziroma skupin po posameznih šolah:

OSNOVNA  
/ GLASBENA  

ŠOLA

Št.  
vpisa- 

nih 
 v ZK

Št. vpisanih  
v KND Skupno 

število 
vpisov v 

KND

Skupno 
število 
vseh 

vpisov
Posa - 
mez- 
niki

Sku- 
pine

OŠ LITIJA 8 10 2 12 20
OŠ LITIJA – PPP 0 10 1 11 11
oŠ GRADEc 15 6 5 11 26
OŠ GABROVKA – 
DoLE 3 2 0 2 5

GŠ LITIJA-ŠMARTNO 13 6 0 6 19
SKUPAJ: 39 34 8 42 81

V MORAVŠKI GORI 26 NOVIH VODOVODNIH 
PRIKLJUČKOV

Krajani dela vasi Moravška Gora v KS Gabrovka so se čutili nekako 
zapostavljeni glede oskrbe s pitno vodo, saj so se še do nedavnega 
oskrbovali le z vodo iz lastnih kapnic. Krajevna skupnost Gabrovka 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila pripravljena pristopiti 
k širitvi vodovoda na tem področju. Na srečo pa je bil v aprilu 2012, 
na zboru krajanov krajevne skupnosti Gabrovka, sprejet sklep, da 
krajevna skupnost podpira razširitev javnega vodovodnega siste-
ma Vodice, ki naj bi z vodo oskrboval tudi ta del vasi Moravške 
gore, vendar naj projekt teče povsem v pristojnosti zainteresiranih 
porabnikov vode, sama pa bo pomagala le pri pripravi dokumenta-
cije (vabila, zapisniki, blagajniška dela...). Imenovan je bil gradbeni 
odbor, ki je v celoti vodil investicijo. Zemeljska dela so se pričela 
3. oktobra 2012. Po strmem in večinoma kamnitem terenu je bilo 
položenih 3900 m vodovodnih cevi in izvedenih 26 individualnih 
vodovodnih priključkov. Finančno je investicija pokrita iz sredstev 
posameznih porabnikov vodovoda in minimalnimi sredstvi, ki jih je 
prispevala Občina Litija. Zahvaljujoč vestnemu delu gradbenega 
odbora, mnogo prostovoljno opravljenih ur posameznikov in korek-
tno opravljenemu delu izvajalcev, je bila uradna otvoritev razširitve 
javnega vodovodnega sistema Vodice-Moravška gora že v soboto, 
15.6.2013, v organizaciji gradbenega odbora . Na otvoritvi je bilo 
kulturno in veselo. Pevski zbor »Fran Levstik« iz Gabrovke je zapel 
nekaj lepih pesmi, Jože Juvan pa je v imenu gradbenega odbora 
obrazložil potek investicije in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli sode-
lovali pri gradnji, kakor tudi vsem izvajalcem, ki so vestno opravili 
delo. Predsednik krajevne skupnosti Marjan Valenčič je pohvalil 
vse, ki so sodelovali pri tej investiciji, gradbenemu odboru pa česti-
tal za pogum, da je prevzel tako težko nalogo in jo v načrtovanem 
času tudi opravil. Na koncu je g. župnik vodo požegnal in vsi smo si 
jo natočili v kozarce iz pipe, ki je bila nameščena na hidrantu.

SPOMINSKI KONCERT CARLOSU KLEIBERJU
Konjšica je vas, ki je s svojim mirom in spokojnostjo pritegnila tudi 
svetovno znanega dirigenta in skladatelja carlosa Kleiberja, ki je v tem 
okolju našel dovolj idej in energije za svoje ustvarjanje. Na pokopališče 
ob vaški cerkvi na Konjšici je tudi grob umetnika in njegove žene. 

CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE  
V OBČINI LITIJA

od 1.9.2013 dalje bodo cene programov predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih na območju Občine Litija znašale mesečno na otroka:

-  v Vrtcu Litija:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
- oddelek prvega starostnega obdobja 425,05
- oddelek drugega starostnega obdobja 339,79
-kombinirani oddelek 348,96
2. Posebni programi
- razvojni oddelek 808,15

- v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 345,82

- v Vrtcu Polhek Polšnik: 
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA PROGRAMA (v EUR)
1. Dnevni program 
- kombinirani oddelek 360,20

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

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

-   Vrtec Čebelica in Vrtec Polhek Polšnik 1,38 EUR (v tem znesku 
znaša vrednost zajtrka 0,33 EUR, dopoldanske malice (sadne) 
0,16 EUR, kosila 0,61 EUR in popoldanske malice 0,28 EUR).

Na podlagi sprejetih določil Občinskega sveta bo Občina Litija še 
naprej nudila staršem subvencijo za  koriščenje rezervacije v pri-
meru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi bolezni med letom 
ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega do naj-
več dveh mesecev. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali 
najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec. Prispevek staršev za 
rezervacijo po plačilnih razredih je naslednji:

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

IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA  
PARTIZANSKI POTI V ZAKLJUČNI FAZI

Nadaljevali pa smo seveda z domačim cvičkom, odojkom in sladki-
mi dobrotami, ki so jih prinesle zadovoljne domače gospodinje. Ob 
zvokih domače harmonike se je veselje še dolgo nadaljevalo.

Jože JUVAN

Prav njemu v spomin krajani in prebivalci Konjšice vsako leto, prvo 
nedeljo v juliju, pripravijo koncert na katerega povabijo najrazličnejše 
izvajalce. Letos so se prvič predstavili članice in člani KUD Moravče iz 
istoimenske občine Moravče in pripravili čudovit koncert za številne 
obiskovalce. Mnogi med njimi so redni obiskovalci tega poletnega do-
godka.  foto Milan Amon

V okviru projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V PO-
REČJU SREDNJE SAVE se zaključuje izgradnja javne kanalizacije z 
izvedbo odcepov za hišne priključke na Partizanski poti. Investicija 
je vključila gradnjo kanalizacijskega sistema, rekonstrukcijo ceste 
in pločnika ter javne razsvetljave, vgradnjo električne in vodovodne 
napeljave, telekomunikacijskih cevi in kabelske televizije. Zgrajen 
je bil razbremenilnik visokih voda ter odvod v bližnji potok. 

NADALJEVANJE DEL NA  
OBJEKTU SVC 

V torek 9. 7. 2013 se je v prostorih Občine Litija 
odvijal sestanek z izvajalci in podizvajalci gra-
dnje Socialno varstvenega centra Litija. Poleg 
predstavnikov izvajalcev in podizvajalcev so bili 

navzoči še župan Franci Rokavec kot predstavnik družbenika, Ta-
tjana Kržišnik kot direktorica družbe SVC Litija d.o.o. in predsednik 
Nadzornega sveta SVC Litija d.o.o. Janez Kres. Najprej so bili pred-
stavniki izvajalcev in podizvajalcev seznanjeni z dejstvom, da je bil 
družbenik, po predlogu Nadzornega sveta SVC Litija d.o.o., primo-
ran dokapitalizirati družbo SVC Litija d.o.o. v višini 2.007.000,00 
EUR. Za ta namen je bil dne 8.7.2013 na 3. izredni seji Občinskega 
sveta Občine Litija sprejet rebalans občinskega proračuna in spre-
membe ustanovitvenega akta navedene družbe. 

SUBVENCIONIRANJE  
VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK 

V ŠOLSKEM LETU 2013/14  
V OBČINI LITIJA

Občinski svet Občine Litija je na svoji 19. redni 
seji dne 12.6.2013 sprejel Pravilnik o spremem-

bah Pravilnika o subvencioniranem varstvu otrok in sicer se dode-
ljevanje subvencije upravičencem podaljša še za naslednje šolsko 
leto 2013/2014.
Na podlagi sprejetega pravilnika so do subvencioniranja upravičeni 
starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če 
izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
-  da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na ob-

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

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

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

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

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

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o de-
janskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko pla-
čujejo »privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih otrok, 
vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih 
pogojev prejeli 100 EUR mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki 
pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo ali drugo 
verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa bodo pre-
jeli 50 EUR mesečne subvencije. Subvencije ni mogoče uveljavljati 
med šolskim letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne glede na to, če 
je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj za sprejem v vrtec in če 
so starši od vrtca med šolskim letom po 1.9.2013 dobili zavrnjeno 
vlogo za sprejem v vrtec. 
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto 
2013/2014 uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni strani 
občine www.litija.si oziroma na Občini Litija, Oddelku za družbene 
dejavnosti. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo vrtca, s katerim je 
bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi 
staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o šolanju za tekoče 
šolsko leto, v primeru, da imata starša status dijaka oziroma štu-
denta. K vlogi je potrebno predložiti tudi ustrezno pogodbo ali dru-
go verodostojno listino o zasebnem varstvu otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 2013/14 
in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali popolno vlo-
go in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v zvezi s subvencijo 
se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, oddelek za družbene 
dejavnosti tel. 01/8963-438 - Karmen Merela.

OBČINA LITIJA

OBČINA LITIJA

V nadaljevanju sestanka so se predstavniki izvajalcev in podizvajal-
cev seznanili s predlogom časovne dinamike poplačila zapadlih ob-
veznosti in o nadaljevanju izvedbe del na objektu socialno varstve-
nega centra. Zavezali so se, da bodo z deli nadaljevali po 15.7.2013 
ter jih zaključili predvidoma konec oktobra letošnjega leta. Glede 
na navedeno, je realno načrtovati, da bo objekt predan v uporabo 
do 31. decembra letos. Tako družbenik kot poslovodstvo družbe in 
njeni nadzorniki z zadovoljstvom ugotavljajo, da je bil sestanek s 
predstavniki izvajalcev in podizvajalcev produktiven, predvsem pa 
v korist občank in občanov Občine Litija. 

Direktorica SVC Litija, d.o.o.
Tatjana KRŽIŠNIK
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KAKO DOLGO ŠE … ?
Nadzorni odbor (NO) občine je najvišji neodvisni organ 
nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojno-
sti nadzoruje namenskost, smotrnost, učinkovitost in 
gospodarnost proračunskih sredstev, opravlja nadzor 
nad premoženjem in nadzoruje finančno poslovanje 
vseh uporabnikov teh sredstev. Tako določata Zakon o 

lokalni samoupravi in Statut občine.
Ali je NO naše občine v tem mandatu opravil zahtevane predpisane nalo-
ge in vršil ustrezen nadzor? NI! Že sama sestava sedanjih članov tega ne 
zagotavlja. Večino v sedem članskem odboru ima županova koalicija (5 
članov), kar ima pri večinskem odločanju nesporno prednost. Pa tudi to 
še ne bi bilo sporno, če bi imeli člani kompetence, ustrezna znanja, le-te 
nadgrajevali s permanentnim izobraževanjem, bili strankarstvo neodvi-
sni in imeli ustrezna hotenja ter odgovornost do opravljanja postavljenih 
nalog. 
NO si mora postaviti točno določen in ovrednoten letni načrt. Nihče ne 
zahteva od članov NO revizij poslovanja, temveč le vzorčno preverjanje 
posameznih postavk in dejanj, ki pa že lahko pokaže na možnost, da 
nekdo z javnimi sredstvi in premoženjem ne ravna v skladu z zakonoda-
jo, etiko ali celo koruptivno. Pravilnik o obveznih sestavinah NO občine 
določa načine in postopke pregledov.
NO ni svetovalni organ in delovno telo občinskega sveta ali kogarkoli dru-
gega, ampak je njegova naloga preverjanje že izvršenih dejanj in postop-
kov. Razprave o dnevnih redih in gradivih občinskega sveta, ki so šele v 
pripravi za sprejem, so brezpredmetni in neumnost na kvadrat (zapisniki 
so objavljeni na spletni strani občine). Glede na to se skoraj vsi sklepi na 
točke dnevnih redov glasijo: »NO sprejema določeno stvar na znanje«, in 
to tudi na poslana vprašanja in zahteve svetnikov ali občanov.
Z ozirom na tak način dela NO ni sposoben napisati niti vsakoletnega 
poročila občinskemu svetu kot to zahteva Poslovnik. Občinski svet pa 
poročil tudi ne terja, ker NO očitno ne jemlje resno.
Iz govorov in izjav župana slišimo, da je občina v velikem gradbenem 
zagonu v višini 50 miljonov EUR. Glede na obseg proračuna občine in 
varčevalna prizadevanja vlade, bo potrebno dodatno zadolževanje, ki se 
že približuje 9 miljonom EUR (brez obresti in brez SVC). To bo za seboj 
potegnilo povečanje občinskih dajatev in povišanje cen, za katere je pri-
stojna občina. Mnoge občane in tudi podjetja bo to potegnilo v težak 
finančni položaj. Pa tudi po krajevnih skupnostih bodo obnove in novo-
gradnje zelo vprašljive ali pa jih lep čas sploh ne bo.
SVC postaja za občino vreča brez finančnega dna, s totalno negotovo 
perspektivo. Grajen je na hipotekarnem kreditu, dodatno zadolževanje 
ni mogoče, zato zahteva dokapitalizacijo iz občinskega proračuna, ki pa 
se mora za ta namen še dodatno zadolžiti. Nevzdržno je, da SVC d.o.o. 
na tak način IZSILJUJE občinski proračun (2.007.000 EUR), kar bo imelo 
dolgoročne negativne posledice. Profitabilnost takih dokapitalizacij je 
namreč vedno negativna. Obrazložitev zahteve za dodaten denar je pol-
na če-jev in nejasnih rešitev. To je tipičen primer gradnje na pamet brez 
finančno trdnih končnih rezultatov.
Že sam začetek gradnje SVC je bil izsiljen tudi z zbiranjem podpisov 
podpore. Nadaljevalo se je s celo vrsto nedorečenih in za nikogar zave-
zujočih zagotovil. Manjkajočih milijonov ni in sedaj upam, da bodo za-
grizeni zagovorniki gradnje segli v svoje denarnice ali pa zastavili svoje 
premoženje za najetje kredita za dokončanje. V nasprotnem primeru 
ni nepomemben razmislek o stečaju SVC d.o.o. in naj se z njegovim 
premoženjem ukvarja slaba banka. Občina (davkoplačevalci) bo ob tem 
seveda izgubila svoj vložek (2 miljona EUR), zato bi morale vpletene od-
govorne osebe doleteti ustrezne sankcije.
Začetek gradnje nove komunalne infrastrukture, brez gradbenega dovo-
ljenja, s prečrpavanjem namesto sistema gravitacije (Sitarjevec), brez 
trdne finančne konstrukcije (prekoračitev za 300.000 EUR), nenatančno 
izdelan projekt na Ljubljanski in Ponoviški cesti (zahteva po dodatnih 
855.000 EUR) je znak, da to počno ljudje, ki jim je za skupen denar 
malo mar. Že drugi rebalans, ki ga sprejema občinski svet, je dokaz, da 
v občinskih financah močno škriplje, kar je znak, da občinsko vodstvo ni 
sposobno obvladovati finančnih tveganj. NO se na vse to ne odziva! 
Na eni strani imamo župana in v.d. direktorico SVC d.o.o., ki odločata 
o porabi javnih sredstev vsak na svojem področju. Na drugi strani pa 
imamo dva največja porabnika proračunskih sredstev Trgograd in Komu-
nalno podjetje Litija (vir Supervizor). IN KDO NADZIRA VSE TO?
Vse prevečkrat je prisotna miselnost (tudi med člani NO), da so dovo-
ljene tudi nezakonite poti, neetična ravnanja in vsa sredstva, če je cilj v 
javnem interesu. Tudi miselnost, da se sme porabiti več, kot ustvarimo, 
je vse preveč globoko zakoreninjena v glavah odločujočih. 
Staro pravilo pravi: »Z zadolževanjem se ne da ustvarjati blagostanja!« 
Velja premislek!  Nace ŠTEFERL

Nadaljevanje iz 1. strani

TUDI ODRASLI, KI SE IZOBRAŽUJEJO, 
ODHAJAJO NA POČITNICE

Podelitev smo popestrili s kulturnim programom. Maša Knapič in Ur-
ban Grabenšek sta vse prisotne navdušila z vedno lepimi, zimzelenimi 
slovenskimi melodijami.
Po nagovoru direktorice in ravnateljice Ivane Šinkovec ter podžupanje 
Občine Litija, Lijane Lovše, smo prišli do najpomembnejšega trenutka. 
Predstavili smo kandidate in jim slovesno izročili pomembne sadove 
njihovega dela, spričevala in diplome.

V letošnjem šolskem letu je 7 
kandidatov zaključilo osnov-
nošolsko izobraževanje, 34 
kandidatov pa poklicno matu-
ro v spomladanskem roku, ter 
si s tem pridobilo V. stopnjo 
izobrazbe za poklice: eko-
nomski tehnik, strojni tehnik, 
vzgojitelj predšolskih otrok in 
letos tudi prvič logistični teh-

nik. Kar trem med njimi je do naziva »zlati maturant« zmanjkala le po 
ena točka. Na višješolskih strokovnih programih pa je diplomiralo in 
doseglo VI. stopnjo izobrazbe 9 inženirjev strojništva, 20 organizator-
jev socialne mreže in 5 ekonomistov. 

Diplomanti in maturanti skupaj s profesorji in strokovnimi sodelavci

Maturanti srednjih strokovnih programov: ekonomski, strojni, logistični 
tehnik in predšolska vzgoja

Diplomanti višje 
strokovne šole, 

skupaj z mentorji, 
direktorico, 

referentko za 
študentske zadeve 

ter podžupanjo. 
Pripravljeni na nove 

delovne izzive, ki 
jim bodo z lahkoto 
kos, saj so v času 

študija pridobili 
številne strokovne 

kompetence, 
aktualne za današnje 

razmere…

Vsi diplomanti si zaslužijo pohvalo, saj usklajevati službo, družino, pro-
sti čas in še študij res ni mačji kašelj. Med diplomanti pa smo vseeno 
izbrali v vsakem programu enega, katerega delo je diplomsko delo je 
bilo posebej dobro. predvsem pa diplomanti Aljoša Barlič, Elizabeta 

Mlinar in Robert Murn, katerih diplomska delaso 
bila izbrana za najboljša.

Direktorica in ravnateljica višje strokovne šole 
Ivana Šinkovec izroča pohvalo za najboljše di-
plomsko delo na področju strojništva diplomantu 
Robertu Murnu, ki je izdelal diplomsko delo v okvi-
ru lastnega podjetja. Njegova diploma ima naslov: 
Načini določanja okvar na cevovodih pitne vode. 

Vsem iskrene čestitke! 
Dogodek smo zaokro-
žili s slovesno večerjo 
in prijetnim druženjem 
ter klepetom še pozno 
v noč.
Veseli smo, da se število 
odraslih, ki se zanimajo 
za tehnične poklice po-
večuje, saj so to poklici, ki so na trgu dela najbolj dobrodošli. 
Vpisi za naslednje šolsko in študijsko leto že potekajo, podrobnosti  
in evidenčne prijave pa so v poletnem času vsem zainteresiranim  
dosegljivi na spletni strani Izobraževalnega centra Geoss, Litija:
www. ic-geoss.si. 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  
V PROSTOVOLJNEM GASILSKEM DRUŠTVU 

ŠMARTNO PRI LITIJI
V današnji družbi vse bolj prevladuje odtujenost oziroma površin-
ski odnosi, zatoje povezovanje ljudi različnih generacij vedno bolj 
pomembno. Tako je študentka višješolskega programa organiza-
tor socialne mreže, Sara Kahne, v svojem diplomskem delu pod 
mentorstvom mag. Gabrijele Hauptman predstavila prostovoljstvo 
in medgeneracijsko sodelovanje med mladimi in starejšimi v Pro-
stovoljnem gasilskem društvu Šmartno pri Litiji, katerega članica 
je tudi sama.
Diplomska naloga opisuje razvoj družbe skozi zgodovino do da-
našnje, postmoderne družbe 21. stoletja. Prikazuje proces indi-
vidualizacije, značilne za sodobno družbo, ter pomen prostovolj-
stva in medgeneracijskega sožitja. Diplomska naloga obravnava 
možnosti za sodelovanje med različnimi generacijami. Pri tem se 
osredotoča na Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Litiji. V 
empiričnem delu diplomske naloge je izvedena raziskava o po-
menu medgeneracijskega sodelovanja v tem društvu. Izvedeni so 
intervjuji z različnimi predstavniki generacij ter anketni vprašalnik 
med člani društva. Ugotovitve nakazujejo pomen medgeneracij-
skega sodelovanja v tem društvu in v družbi nasploh. Pri tem je 
izpostavljena vloga organizatorja socialne mreže.
Študentka ugotavlja, da so odnosi na medsebojni in družbeni ter 
društveni ravni ključnega pomena za delovanje družbe nasploh. 
Mlajše in starejše generacije živimo na istem planetu, zato mo-
ramo gojiti medsebojno razumevanje in skrb za sočloveka, kar v 
veliki meri dokazujejo v Prostovoljnem gasilskem društvu Šmart no 
pri Litiji.
Diplomsko delo kaže na samostojen prispevek študentke h kvali-
tetnemu povezovanju vseh generacij znotraj prostovoljnega društ-
va. Pri tem je pokazala ustvarjalnost, natančnost, analitičnost ter 
osebno motivacijo za čim boljše delovanje in rast organizacije, 
kateri je sama predana v svojem prostem času.

VLOGA MLADINSKEGA DRUŠTVA JEVNICA  
V KRAJEVNI SKUPNOSTI JEVNICA

Študentka višješolskega programa Organizator socialne mreže, 
Saša Šega, je pod mentorstvom mag. Gabrijele Hauptman v svo-
jem diplomskem delu predstavila vlogo Mladinskega društva Jev-
nica v Krajevni skupnosti Jevnica.
V diplomski nalogi študentka ugotavlja, kolikšen vpliv in podporo 
ima Mladinsko društvo Jevnica v svoji krajevni skupnosti. Opravila 
je raziskavo o tem, v kolikšni meri društvo vpliva na mlade in nji-
hov prosti čas. 
Na osnovi dobljenih rezultatov je v zaključku podala tudi predloge, 
da se vloga društva oziroma delovanja mladih v kraju še poveča:
-  Organizirati čim več aktivnosti, ki bi spodbujale mlade k sodelo-

vanju.
-  Organizirati več zabave za mlade, da bi ob vikendih ostajali v 

kraju in ne odhajali drugam, kar si posebej želijo starši mladih.
-  Organizirati pogovorne delavnice, ki bi vključevale sodobne 

teme, kot so problemi mladih, vrednote današnje družbe in po-
dobno.

-  Organizirati več ustvarjalnih delavnic predvsem za mlajšo gene-
racijo, kjer se lahko odkrije marsikateri talent.

-  Vsak mesec določiti člana društva, ki bo organiziral prireditev ali 
delavnico po svoji lastni izbiri, postavil cilj in namen dogodka, 
dejavnost, oblikoval propagandni material, povabil ostale člane 
k sodelovanju ter speljal dogodek od začetka do konca. Tako se 
bodo mladi naučili odgovornosti, organizacije, vodenja, sodelo-
vanja, samoiniciativnosti, domiselnosti ter pridobivali na pozitiv-
ni samopodobi.

Saša Šega je v svojem diplomskem delu pokazala veliko mero 
ustvarjalnosti in izredno zavzetost ter motivacijo za napredek in 
razvoj mladinskega društva v kraju in za njegovo povezovanje med 
krajani, kar predstavlja pozitiven element v današnjem času, ko 
se izgublja pomen solidarnosti in povezovanja. S takš nimi aktiv-
nostmi mladih pa lahko ustvarjamo pogoje za večje povezovanje 
med njimi. 
Obe diplomski deli sta na voljo v Knjižnici Litija.

Gordana MARINOVIČ, 
Vodja referata za študentske zadeve

Mi-les
Mitja Kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
•  Suhomontažni sistemi
•  Polaganje talnih oblog (gotovi 

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

Predstavljamo zanimive  
diplomske naloge, z doprinosom  

za lokalno okolje: 

Četrtek, 25.7.2013, ob 17. uri
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ŠPORTNO POLETJE MLADINSKEGA CENTRA 
Je program počitniških športnih aktivnosti za otroke, mladino in vse 
ostale občane, ki si želijo kvalitetne počitniške rekreacije – in še brez-
plačne povrhu!!! Vsak dan najmanj 5 ur vodenih športnih aktivnosti:

26.6. – 
31.8. PON TOR SRE ČET PET

900 – 1200 tenis mladi 
do 15 let

športni torek
mladi do 

15 let

tenis 
mla di do 

15 let

Kopalni 
izleti 

od 7.30 do 
16.00

tenis mladi 
do 15 let

1700 – 1900 tenis mladi 
15 +

tenis mla di 
15 +

tenis mladi 
15 +

1800 – 2000 nogomet/ 
košarka

nogomet/ 
košarka

1900 – 2100 odbojka 
mladi 15 +

Bone za tenis na Tenis parku AS dobite v dnevnem centru MC Litija od 
ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00. 
Športni torki bodo na igrišču Rozmanov trg. Športi: nogomet, košar-
ka, badminton, rolanje in druge družabno-športne igre s prostovoljci iz 
Litve, Irske, Makedonije in Portugalske.
Odbojka na mivki vse srede na igrišču pri Miletu, Kidričeva cesta 22, 
Litija. 
Nogomet in košarka na igrišču pri OŠ Gradec.
Plačljivi so samo kopalni izleti v Atlantis. Še ti so letos 50% cenejši kot 
lani: 6 € za otroke do 12. leta in 8 € za ostale. Prijave s plačili zbiramo 
do torka pred izletom od 12.00 do 19.00.
Konec avgusta (29.8.). pa gremo na morje, na Debeli Rtič. cena za 
vsakega udeleženca je 16 EUR (min 15 prijav). Cena vključuje prevoz, 
kosilo, kopanje in animacijo. Zbor pred Mladinskim centrom Litija ob 
6.45, povratek ob 19.00.
Udeležba na športnih aktivnostih se bo beležila. Na koncu poletja 
bomo izbrali najbolj aktivnega udeleženca. 
Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

POLETNI ŠPORTNI TURNIRJI
Poletni športni program bomo zaključili z nogometnim in street-
ball turnirjem, ki bo v nedeljo 25. avgusta ob 15. uri na igrišču na 
Dobravi (pri šoli). Nogometna ekipa mora imeti vsaj 5 članov. Igralo se 
bo po pravilih futsala. Streetball ekipa mora imeti vsaj 3 člane, igralo 
se bo po pravilih streetballa.
Turnir odbojke na mivki bo v soboto 31. avgusta ob 15. uri na igrišču 
pri Miletu (Kidričeva cesta 22, Litija). Ekipa mora šteti 3 člane (2 fanta 
in 1 dekle). 

VETER V LASEH, S ŠPORTOM PROTI ODVISNOSTI 
Športno zabavna prireditev za otroke, bo tudi letos na igrišču Nogome-
tnega kluba Litija, v torek, 27. avgusta od 9. do 15. ure.
Pridruži se in sodeluj v raznih športno družabnih igrah, kot so badminton, 
odbojka, nogomet, vlečenje vrvi, igre brez meja…

EVROPSKO POLETJE 
je letošnji počitniški program MC-ja, ki ga pripravljamo 

skupaj z našimi prostovoljci z Irske, Litve, Makedonije in Portugalske. 
Perfektna priložnost za medkulturno in multilingvistično druženje vsako 
popoldne med počitnicami, vse torke že dopoldne in cele četrtke. Če ne 
moreš po svetu – pride svet k tebi – v Litijo. Pridi poslušat kako zvenijo 
jeziki različnih evropskih držav, gledat predstavitve o državah, sodelovat 
na debate o aktualnih temah v teh državah, kuhat za nas nore kombina-
cije sestavin, poslušat glasbo in še kaj. Natančen urnik:

PONEDELJEK ToREK SREDA PETEK
9.00 – 12.00
športni torek 

17.00 – 18.30
jezikovni šnelkurs

17.00 – 18.30
jezikovni šnelkurs

17.00 – 18.30
jezikovni šnelkurs

17.00 – 18.30
jezikovni šnelkurs

18.30 – 20.00
predstavitev 

države in kulture
18.30 – 20.00

vitezi okrogle mize
18.30 – 20.00

multi kulti kuharija

20.00 – 21.00
športne in 

družabne igre na 
prostem

20.00 – 21.00
športne in družabne 

igre na prostem

20.00 – 21.00
športne in družabne 

igre na prostem

20.00 -21.00
multi-kulti  

glasba

21.00
kino kokošnjak

Vsak četrtek gremo na kopanje v Atlantis. Vsak teden bomo predstavljali 
državo enega od sodelujočih prostovoljcev. Urnik in vse ostale informa-
cije o počitniškem programu si poglejte na www.mc-litija.si ali v posebni 
zloženki. Dogajanje vsak dan spremljaje na našem FB profilu. Program 
Evropsko poletje sofinancira Evropska komisija iz programa Mladi v ak-
ciji. Projekt bo potekal vse poletje do 1.9.!!!
Vse aktivnosti so brezplačne razen kopalnih izletov. Ti so letos 50% 
cenejši kot lani: 6 € za otroke do 12. leta in 8 € za ostale. Takšno ceno 
omogoča sofinanciranje Fundacije za šport.
Galerija – Razstave v galeriji Mladinskega centra so na ogled vsak dan od 
ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00.
Stojnica vse zastonj – Stojnica je poleti odprta od ponedeljka do petka 
od 12.00 do 21.00 v Mcju. Pridite, prinesite ali odnesite rabljene obleke, 
obutev, igrače… 
Dnevni center MC Litija je med poletnimi počitnicami odprt od ponedelj-
ka do petka od 12.00 do 21.00.

POČITNIŠKE ENOTEDENSKE DELAVNICE ZA MLADE 
V avgustu bo v MC-ju potekala tudi gledališka delavnica improvi-
zacijskih veščin. Organzira jo Društvo prijateljev mladine Litija. 
IMPRO DELAVNICO bosta od 26. do 28. 08. med 17.00 in 20.00 
vodila NEŽA VERDONIK in JURE ŽAVBI. Ne skrivaj svojega talenta in 
se nam pridruži. Kaj pa veš, mogoče pa celo postaneš naslednja im-
proligaška zvezda?
Prijavite se na kontaktnih naslovih MC Litija (info@mc-litija.si, 01 89 
80 119, 051 443 410) najkasneje 3 dni pred začetkom. Več informacij 
na www.mc-litija.si.

Na prireditvi bomo izbrali naj udeleženca športnega programa. Nagrada 
je brezplačni kopalni izlet na morje (Debeli Rtič). 

RAZISKAVA SOCIALNI POLOŽAJ MLADIH  
IN ODRASLIH 2013

V ZKMŠ Litija enota Mladinski center smo v letu 2013 ponovno izve-
dli raziskavo o socialnem položaju mladih. Zanimanje za anketo je bilo 
veliko tudi med ostalimi starostnimi skupinami. Zato lahko letos prvič 
preverite tudi mnenje ostalih Litijanov. Letošnje odgovore smo primerjali 
z odgovori iz leta 2010. 
Pri raziskovanju socialnega položaja mladih smo prišli do zanimivih 
ugotovitev. Rezultati so primerljivi s slovenskim povprečjem, vendar je 
nastalo kar nekaj razlik. Najvidnejše razlike so nastale predvsem zaradi 
različnih videnj socialnega položaja. Mladi so svoj socialni položaj veči-
noma ocenili kot dobrega. Ugotovili pa smo tudi, da so mladi pripravljeni 
narediti veliko, da bi izboljšali svoj socialni položaj. Spodbudni so tudi 
rezultati raziskave o socialnem položaju odraslih. Stanje je drugačno 
od slovenskega povprečja. Veliko odraslih ima dober mesečni dohodek, 
glede na trenutne finančne razmere v Sloveniji pa so pesimistični glede 
prihodnosti. 
Vsebino raziskav bi radi delili z vsemi, ki delajo z mladimi in za mlade ter 
z vsemi ostalimi zainteresiranimi. Zato vas vabimo, da si jih ogledate na 
naši spletni strani www.mc-litija.si, pod zavihkom raziskave.

Alenka URBANC in Klavdija VIDIc

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

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

E-pošta: lesokras@siol.net

ADI MA IDEJO GENIALNO,
jaz jo pa izvajam maksimalno … JAZ 
SEM NOR … Ker se pameten ne da 
živet, sem pobegnil v svoj svet. 
Ker uživam v naravi in v goloti (sl.1), 
sem šel na svojo kmetijo Zapece. 
Zdaj skrbim za kozo, konja, kunce, 
mucke, piščančke, vrt, ... Kosim in 
sušim travo, sekam grmovje, »bom 
naredil stezice, ki so včasih bile«. 
Zelo nerad zapuščam zeleni raj in 
res uživam maksimalno. 
Včasih me obiščejo vnuki. Potem 

babica Anka zajaha konjička (Arsisa, ki je včasih pri nas na oddihu) in 
drži vnukinjo, da ne pade s sedla, jaz pa vodim konja (fotografirajo se 
pa drugi - sl.2). Včasih gremo na 
jezerce (sl.3). To je tudi čudovit 
kraj za piknik, kjer šumi voda - iz-
vir Savskega potoka. To je prava 
divja samota, narejena za tiste, ki 
žele v samoti preživeti ljubezensko 
pravljico. 
Včasih me obiščejo prijatelji in 
znanci. Potem mi pomagajo pri 
kmečkih opravilih, vendar se nam 
nikamor ne mudi. Popijemo ka-
kšno pivce, kakšno rečemo ali za-
pojemo, se goli (kakor nas je bog 
ustvaril po svoji podobi) okopamo v deviški vodi jezerca in se poslovimo 
polni prijateljskih občutkov in miru v brezčasnosti. 

Tu je konec poti. 
Lahko se odpravite 
po nekdanjih stezi-
cah na Sveto goro 
ali v sosednje vasi 
- a z avtom se lah-
ko odpeljete samo 
nazaj v civilizacijo. 
Če bi me slučajno 
radi obiskali, lah-
ko prej pokličite 
(041 896 632 ali 

01 8976 070), da ne bo pohujšanja v Dolini Šentflorjanski. 
Včasih ima tu svoj dogodek kakšna duhovna skupina. Pred kratkim pa 
sta me obiskala prijatelja iz MALEGA RAJA. Tole pa sta napisala na svojo 
spletno stran - http://www.dnmaliraj.si/aktivnosti/ .
Včasih pa na pomoč pokličem Družinsko gledališče Kolenc, kjer združu-
jejo umetnost in naravo, pa je potem res vsem željam mojih obiskoval-
cev zadoščeno - http://www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si/ .
Prisluhnimo Adiju in njegovim genialnim idejam in še naprej vztrajajmo v 
ljubezni drug do drugega … !   Zvonček Norček

UGODNOSTI PRI IZDELKIH ZA UREDITEV FASAD  
ZA PREBIVALCE OBČINE LITIJA

Junija se je v prostorih JUB-a v Dolu pri Ljubljani odprla prva Energet-
ska pisarna Srca Slovenije. Nastala je kot plod partnerskega sode-
lovanja Razvojnega centra Srca Slovenije, Občine Dol pri Ljubljani in 
družbe JUB. Na voljo je brezplačno energetsko svetovanje o načinih 
gradenj in prenovi objektov, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energi-
je. Izvedeli boste lahko katere gradbene materiale izbrati za gradnjo 
energetsko varčnih hiš, kako objekte izolirati in namestiti okna, vgraditi 
primerno toplotno črpalko ter kako pridobiti subvencije, ki jih razpisuje 
država. Energetska pisarna bo organizirala tudi izobraževanja in delav-
nice ter praktične prikaze, ki bodo občanom še v dodatno podporo in 
pomoč. 
Poleg brezplačnih nasvetov imajo prebivalci občin Srca Slovenije (Dol 
pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Šentrupert 
in Mengeš) tudi 30 % popust pri nakupu JUB-ovih izdelkov za ure-
ditev fasad. Koristite lahko tudi brezplačen ogled strokovnjaka na vaši 
lokaciji, svetovanje o načinu ureditve fasad in izdelavo predloga tehnič-
ne rešitve. Ugodnosti veljajo za objekte v navedenih občinah. Za ogled 
in svetovanje lahko zaprosite na elektronski naslov info@jub.si ali na 
brezplačno telefonsko številko 080 15 56. 
Več informacij: Energetska pisarna Srca Slovenije, Dol pri Ljubljani 28 
(prostori JUB Design Studia), e-pošta: energetska.pisarna@dol.si, odpr-
to vsak torek med 15. in 18. uro

POLETNA GLASBENA ULICA V STAREM MESTNEM 
JEDRU LITIJE

Sredi junija se je v starem mestnem jedru Litije pred Turistično točko 
Srca Slovenije predstavilo kar 29 mladih glasbenikov iz Glasbene 
šole Litija-Šmartno. Z glasbeno ulico so zaključili šolsko leto in pred-
stavili česa so se naučili. Izpod prstov mladih talentov so zazvenele 
domače in tuje melodije in vsaj za kratek čas obudile zaspano mestno 
jedro. 
V litijskem starem mestnem jedru se odvijajo že uveljavljene prireditve 
kot je Pustni karneval in Podeželje v prazničnem mestu, z aktivnostmi, 
ki jih izvaja Turistična točka, pa bo dogajanja še več. Vabimo vas, da se 
udeležite kakšnega izmed dogodkov, veseli bomo tudi vaših pobud in 
predlogov glede dodatnega programa. 

SRce Slovenije inFo
WWW.RAZVOJ.SI

WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI

Na Poletni glasbeni ulici se je predstavila tudi mala godalna skupina pod 
vodstvom mentorice Špele Janša

Turistična točka Srca Slovenije se je sicer odprla sredi aprila in poleg 
osnovnih informacij o Litiji in njeni okolici obiskovalcem nudi tudi lokal-
ne izdelke. Najdete lahko domačo marmelado, medene izdelke, suho 
sadje, čaje, unikaten nakit in izdelke iz keramike, pa tudi spominke, kot 
so milni savski prodniki in vaška situla. 
Turistična točka je za vas odprta štirikrat tedensko: 
Sreda 10h – 17h; Četrtek 10h – 15h; Petek 10h – 15h; Sobota 9h – 12h

3

Na Turistični točki Srca Slovenije najdete tudi lokalne izdelke in spomin-
ke
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KuLTuRNI CENTER LITIJA
Kulturni center Litija in Mestni muzej Litija  

predstavljata nova logotipa

BESEDNA RAZLAGA POMENA NOVEGA LOGOTIPA 
KULTURNEGA CENTRA LITIJA

Posodobljen logotip je od svojega 
predhodnika - sinjemodrega kva-
drata s črkovno podobo K, ohranil 
obliko kvadrata. Nadgradili smo 
ga z dupliciranjem in vse postavili 
v kompozicijsko zaporedje, ki kot 
skupek nakazuje na črko K. Kot 
KULTURA, KVALITETA, KVADRAT. 
(Kvadrat je geometrijski lik, ki ima 

enaka razmerja vseh svojih stranic.) Ta enotnost se sklada tudi s po-
slanstvom KCL, ki želi vsem občanom na enak in sorazmeren način 
prikazati, širiti in soustvarjati kulturo. Logotip je narejen v variacijski 
skladni obliki sorodne organizacijske enote - Mestnega muzeja Litija. 
“Mehčanje loga” smo poudarili z umetniško roko. Grafične kvadrate 
smo spremenili v skico (jim odvzeli prave robove in pravilne kote). Gre 
za abstraktno idejo o treh pojmih: KULTURI kot umetnosti, KcL kot 
umetniku in LOGOTIPU kot platnu. Idejo o umetniku s čopičem pred-
stavlja vizualna grafična podoba platna, na katerega KCL »skicira, dizaj-
nira« in ustvarja umetnost - KULTURO. Razvoj logotipa nas pelje skozi 
različna obdobja: od I - ideje, B - bubnega razvoja, do K - kulturnega 
metulja. 9 kvadratov je sestavljenih v obliko K-ja, medtem, ko 1 kva-
drat izstopa in je zamaknjen v levo. S to preprosto zamislijo dobimo 
prazen prostor, ki predstavlja tarčo, točko, stičišče, kar tudi OE Kulturni 
center Litija dejansko je. Obliko puščice, ki poudari središčno točko, 
predstavljata kraka K-ja, ki sta hkrati “obris” in nakazujeta črko C - 
center Kulture. Navidezna vertikala, horizontala in obe diagonali imajo 
skupno prav točko, o kateri govorimo zgoraj - center srečanja. Če lo-
gotip zasukamo 90 stopinj v desno, se pojavi človek. S široko odprtimi 
rokami in dvignjeno glavo. Kar kulturniki s(m)o. Vse to poudarja tudi 
slogan, ki ga Kulturni center uporablja ob slovenskem kulturnem pra-
zniku: Kultura smo LJUDJE. Zavedni in ponosni Slovenci s pravo kulturo 
izstopimo tudi v logotipu. Enostavnosti še vedno ni konca, zato lahko 
v obliki kvadratov najdemo “navidezne” črke, ki skupaj tvorijo besedo 
KULTURA. Sestavljenka je dovršena, saj je vsak kvadrat postavljen na 
točno določeno točko, ki je prava za uspešno delovanje in predstavlja-
nje organizacije navzven. Uporabljena barvna lestvica v logotipu je za-
znamovana skozi preliv od nevtralne, do toplo - hladne barve. Nevtralna 
sivina vnaša v kompozicijo mirnost, enostavnost in elegantnost. ostali 
barvi predstavljata elementa, povezana s kulturo kraja. Energijo (bar-
va sonca in novega zagona) in vodo (sposobnost prilagoditve). Kultura 
mora biti prodorna, imeti mora zagon, energijo, ki jo s svojim obstojem 
vnaša v družabni, socialni in geografski prostor.  (Špela PAVLIČ-KOS) 

NAPOVEDUJEMO:
FESTIVAL SLOVO POLETJU 2013!
SREDA, 28.8.2013: EROIKA IN MOŠKA VOKALNA SKUPINA LIPA 
LITIJA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM ŠMARTNO
ČETRTEK, 29.8.2013: NINA PUŠLER Z BANDOM IN PIHALNI  
ORKESTER LITIJA 
PETEK, 30.8.2013: ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE, ŽENSKA VOKALNA 
SKUPINA LIPA LITIJA IN HARMONIKAR NEJC GRM

GLEDALIŠKI ABONMA 2013/2014!
Špas teater - SLOVENSKA MUSKA OD A DO Ž; Šentjakobsko gleda-
lišče - DA, GOSPOD PREMIER; Prešernovo gledališče Kranj - SEN
Siti teater - TAK SI; Gledališče Koper - SLUGA DVEH GOSPODARJEV
Več o abonmajskih predstavah v avgustu.
V NOVEMBRU ZA IZVEN: UDAR PO MOŠKO 2 - Špas teater!
Vstopnice bo možno rezervirati v začetku septembra!

BESEDNA RAZLAGA POMENA NOVEGA LOGOTIPA 
MESTNEGA MUZEJA LITIJA

Logotip (grafični del) Mestne-
ga muzeja Litija simbolično 
predstavlja litijski most s tremi 
podpornimi stebri (sedanji most 
ima 3 sklope po tri). Podpor-
ni stebri ponazarjajo 3 stalne 
zbirke v muzeju - rečni promet, 

rudarstvo in železnico. Simboliko mostu najdemo tudi v povezovanju 
obeh bregov, Litije in Gradca, preteklosti in sedanjosti - kar je smoter 
in poslanstvo Mestnega muzeja Litija, ki skrbi za ohranitev preteklih 
zgodb, vsebine in dediščine v sovpadanju s sedanjostjo. Barve logoti-
pa zaznamujejo zgoraj omenjene zbirke: rečni promet je predstavljen 
skozi barvo reke Save - temno modra, rudarstvo ponazarja svetlo črna 
barva rudnin, železnico pa prikazuje siva barva železniških tračnic. Ze-
lena barva pripada Vaški situli, ki jo poznamo v tipično svetlo zelenih 

knjižnica litija
NAJBOLJ BRANE KNJIGE V JUNIJU

Ljudje smo različni in imamo različne okuse, to 
velja tudi za branje. Po pregledu statistik najbolj 
izposojenega gradiva, se je v mesecu juniju na 
seznamu najbolj branih knjig na mladinskem od-
delku na prvem mestu pri pionirjih znašel Grozni 

Gašper, nogometni navdušenec. Na seznamu mladinskih knjig, za 
najstnike nad 14 let, pa je prvo mesto obdržala Dvorana skrivnosti, 
Harry Potter je junak, ki mu niti leta ne morejo do živega. Vreden lju-
bezni (Woodwiss, Kathlen E.) pa je naslov najbolj branega romana za  
odrasle, ki se je s titulo ponašal tudi v lanskem juliju. Čeprav je po-
letje čas počitnic in potovanj, si knjižničarji prizadevamo za dodatno 
ponudbo za naše člane, da bi še olajšali dostop do knjige in spodbujali 
branje. 
Tako smo za naše mlade bralce poleg projekta Poletavci pripravili še 
dodatno ponudbo. Za vse, ki se težko odločijo, kaj bi si izposodili, smo 
pripravili paketke presenečenja, izbrali smo po tri knjige na vseh treh 
oddelkih za otroke, mladi bralci bodo šele doma izvedeli, kaj so si iz-
posodili. Nekaj presenečenja, vznemirjenja in radovednosti vam lahko 
pričaramo tudi s knjigami, izbiranje knjig se lahko spremeni v malo 
pustolovščino. 

BIBLOS, Z E-KNJIGO NA POČITNICE!
Najpomembnejša novost v poletni ponudbi knjižnice Litija je Biblos, saj 
bodo naši člani na počitnice lahko odšli z e-knjigami. 
Prvi slovenski portal za izposojo (ne prodajo!) e- knjig BIBLOS, ki je 
proizvod Študentske založbe, je začel delovati prvega julija letos. V prvi 
fazi je na voljo dobrih 300 naslovov knjig, postopoma pa se bo nabor 
gradiva še povečeval. K najemu oz. uporabi sistema je pristopila tudi 
Knjižnica Litija, tako da si boste lahko naši člani izbrane knjige na dalja-
vo prenašali na svoje prenosne naprave: e-bralnike, pametne telefone, 
tablice in računalnike. 
Spletni portal Biblos je brezplačno na voljo vsem članom Knjižnice 
Litija, izposodite si lahko 4 knjige naenkrat in sicer za 14 dni. Za upora-
bo potrebujete geslo za Mojo knjižnico (enako geslu za podaljševanje, 
rezervacije na Cobissu), ki ga uredite na izposoji v knjižnici. Natančna 
navodila za uporabo Biblosa so na spletni strani www.knjiznica-litija.
si, kjer boste izvedeli, kako naložite e-knjigo na svojo napravo, kako 
ustvarite svoj Adobe ID.
Vabljeni k sodobni, privlačni in povsem novi izkušnji branja, ko vam 
knjižnice ni potrebno fizično obiskati. Vstopite v Biblos!

Aleksandra MAVRETIČ

POLLETNE STATISTIKE V JAVNIH ZAVODIH
V poletnih mesecih se delo le navidezno zmanjša, pravzaprav je to  
čas za analitični pregled poslovanja preteklega pol leta. V letošnjem 
letu je novost ta, da se statistike pripravijo do 15. 8., ko je država  
določila zakonski rok za oddajo polletnih poročil ustanoviteljem zavo-
dov. 
V razlagah preberemo, da je ta poletni rok umeščen izključno zaradi 
potreb spremljati poslovanja posameznega uporabnika proračuna in v 
primeru primanjkljaja sredstev pravočasno ukrepati. 
V Knjižnici Litija svojo porabo mesečno nadzorujemo, sredstva pa po-
rabljamo izključno namensko, kar lahko ustanovitelj vedno preveri. Pol-
letno poročilo za nas ni novost, saj ga pripravimo vsako leto – z razliko, 
da ga oddamo malo kasneje – po počitnicah. 
Iz doslej zbranih podatkov in kazalcev poslovanja je razvidno, da je 
delovanje knjižnice v primerjavi z obdobjem lani pozitivno: narašča 
izposoja, več je aktivnih članov, pa tudi obiskovalcev. Sredstev pa je 
seveda manj, zato ni predvidenih novih projektov (razvojnih, adaptacij 
in investicij), žal pa bomo kupili tudi manj knjižničnega gradiva kot v 
preteklem obdobju.  Andreja ŠTUHEC

odtenkih, nastalih s patiniranjem brona. Tipografija napisa Mestni mu-
zej Litija (Century Gothic Regular) je enostavna in sodobna, brez konč-
nih zavojev in zaobljenih oblik. Deluje v sožitju z zgornjo grafiko. Nad-
gradnjo in hkrati razgibanost predstavlja angleški prevod s tipografsko 
pisavo (Kyne Morgan), ki doda logu sodobnost, igrivost in samosvojost. 
Oblika grafičnega dela je ponazorjena s preprostimi kvadratki, posta-
vljenimi v pravilno kompozicijsko shemo, ki predstavljajo črko M. Kot 
MUZEJ ali MOST. In dve črki L kot LITIJA in LITIJSKI. Grafika je vizualno 
poenotena tudi s svojo sorodno enoto – Kulturni center in izhaja iz 
gradnje kock, raziskovanja in zlaganja zgodb. Te pa včasih niso čisto 
pravilne in poglajenih robov, temveč življenjske, šokantne, trpeče ali 
pozabljene in polne znanja ter ponosa. Če grafiko in napis pogledamo 
v celoti, vidimo obliko očal, oči - simbola budnosti in drobnoglednosti. 
Saj se muzej prebuja, dobiva nove moči in razsežnosti. Zaživel bo in 
pod “drobnogled” vzel marsikatero pozabljeno zgodbo ter sebi in nam 
vsem postavil ogledalo. Logotip tako odraža sodobnost in naprednost, 
h kateri strmijo LJUDJE, ki kreirajo pot Muzeja in njegovega pomena ter 
veljave v domačem in tudi širšem okolju. (Špela Pavlič Kos)

Družbeno-strukturna vloga muzeja v družbi
Edwina Taborsky, kanadska raziskovalka socioloških, antropoloških in 
semiotičnih znanosti, je v svojem članku The Sociostructural Role of 
the Museum iz leta 1982 (The International Journal of Museum Ma-
nagement and Curatorship), v katerem razpravlja o vlogi in pomenu 
muzejev v določenih družbah, med drugim postavila nekaj zanimivih 
vprašanj, na katera namenoma ne bom podal konkretnega odgovora, 
za katera pa se zdi, da so nadvse primerna tudi za naše litijsko okolje 
in bi jih rad bralcem predložil v razmislek.
Zakaj je za obstoj in razvoj družbe, kulture in znanja pomembno, da 
hrani predmete in razne podobe ločene od vsakdanjega življenja v po-
sebni stavbi, kjer so na eni strani deležni preučevanja in nege, na drugi 
pa obiskov in ogledov? Zakaj gledamo na družbe, ki takšnih institucij 
nimajo, kot na intelektualno in kulturno osiromašene ali celo manjvre-
dne? Ali je na mestu, da takšne družbene sisteme označimo za okolje, 
kjer ljudem primanjkuje vztrajnosti in vizije za ohranjanje družbeno-
kulturne dediščine?
Taborskyeva ugotavlja, da so do sedaj splošno uveljavljene razlage 
trdile, da je vloga in razlog za obstoj muzejev predvsem v njihovih 
specifičnih funkcijah zbirk in z njimi povezanih dejavnostih, kot so iz-
obraževanje in konzervatorstvo. Človek naj bi imel genetsko prirojeno 
potrebo po zbiranju in dovolj razvite družbe posledično vzpostavijo sis-
tem javnih institucij za zadovoljitev te potrebe; muzeje, galerije, arhive, 
knjižnice itd. Kar pa seveda ne pomeni, če druge institucije opravljajo 
funkcije sorodne muzejskim, da muzej v takšni družbi ni potreben – 
ravno nasprotno. Pestrost in kvaliteta takšne kulturne ponudbe zagota-
vljata dolgoročno duhovno blaginjo kakšne lokalne skupnosti ali naro-
da in muzejska dejavnost je pri tem vse prej kot zanemarljiva, saj med 
drugim pomaga graditi spoštljiv odnos do naše preteklosti in spodbuja 
ljudi, da cenijo svojo dediščino, ki so jim jo zapustili pred(hod)niki.
Ker je bilo na litijskem območju za varstvo kulturne dediščine v prete-
klosti storjenega bore malo, mnoga premična in nepremična dedišči-
na pa prepuščena na milost in nemilost zobu časa, je bila ustanovitev 
Javnega zavoda za kulturo in sedaj Zavoda za kulturo, mladino in šport 
ter še posebno njegove organizacijske enote Mestni muzej Litija iz-
redno pomemben premik v lokalni politiki in kulturno-zgodovinskem 
ozaveščanju tako občanov kot obiskovalcev iz drugih predelov Slove-
nije. Zaposleni v muzeju smo hvaležni za takšen razvoj dogodkov in se 
veselimo nadaljnjih korakov proti večji prepoznavnosti Litije kot zelo 
zanimivega kulturno-zgodovinskega mesta.  Luka HAUPTMAN

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PET 26.7. 20.00–21.00 Glasbeni večer: makedonska glasba Mc Litija

PoN 29.7.
17.00–18.30 Jezikovni tečaj: litvanščina Mc Litija
18.30–20.00 Predstavitev države in kulture: Litva Mc Litija

SRE 31.7. 18.30–20.00 Multi kulti kuharija: litvanska kuhinja Mc Litija
ČET 1.8. 7.15–15.51 Kopalni izlet Atlantis Zbor Železniška postaja Litija

PoN 5.8.
17.00–18.30 Jezikovni tečaj: angleščina Mc Litija
18.30–20.00 Predstavitev države in kulture: Irska Mc Litija

ToR 6.8. 18.30–20.00 Vitezi okrogle mize: debatno popoldne z EVS prostovoljci Mc Litija
SRE 7.8. 18.30–20.00 Multi kulti kuharija: irska kuhinja Mc Litija
ČET 8.8. 7.15–15.51 Kopalni izlet Atlantis Zbor Železniška postaja Litija
PET 9.8. 20.00–21.00 Glasbeni večer: irska glasba Mc Litija
PET 16.8. 19.00 Otvoritev razstave Žiga Junkar Kristan: »Dan v Litiji« Mc Litija

PoN 19.8.
17.00–18.30 Jezikovni tečaj: makedonščina Mc Litija
18.30–20.00 Predstavitev države in kulture: Makedonija Mc Litija

ToR 20.8. 18.30–20.00 Vitezi okrogle mize: debatno popoldne z EVS prostovoljci Mc Litija
SRE 21.8. 18.30–20.00 Multi kulti kuharija: makedonska kuhinja Mc Litija
ČET 22.8. 7.15–15.51 Kopalni izlet Atlantis Zbor Železniška postaja Litija

PET 23.8.
17.00–18.30 Jezikovni tečaj: makedonščina Mc Litija

19.00 Otvoritev likovne razstave Bojan Stojkovski Mc Litija
NED 25.8. 15.00 Nogometni in streetball turnir Igrišče na Dobravi
PoN 26.8. 17.00–20.00 Impro delavnica (Neža Verdonik in Jure Žavbi) Mc Litija
SRE 28.8 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU 2013: EROIKA, MVS Lipa, Tamburaški orkester Šmartno ploščad pred Športno dvorano
ČET 29.8 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU 2013: NINA PUŠLAR z bandom in Pihalni orkester Litija ploščad pred Športno dvorano
PET 30.8. 20.00 FESTIVAL SLOVO POLETJU 2013: Ansambel Roka Žlindre, ŽVS Lipa in Nejc Grm ploščad pred Športno dvorano
PET 30.8. 19.00 Otvoritev fotografske razstave Anže Malis: »Analogni pogled na digitalni svet« Mc Litija

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
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POŠ POLŠNIK

NOGOMETNI KAMP 2013
V petek, 28.6. 2013, smo se dobili vsi, ki smo v šolskem letu 2012/13 
hodili na ponedeljkove ure nogometa, ki jih je orgamniziralo Športno 
društvo Polšnik.

Že lansko leto smo kampirali na 
travniku pod šolo. A kampiranje je 
trajalo samo eno noč, tako da so 
stari predlagali, da bi naslednjič šo-
tore postavili za cel vikend. In smo 
jih res! 
V petek popoldne smo nanosili na 
travnik šotore, spalne vreče, deke, 
stole in vso ostalo kramo, ki jo na 

kampiranju pač potrebuješ. S skupnimi močmi smo si postavili strehe 
nad glavo. Vrem ej bilo res oblačno, a za prave tabornike ni ovir!
Tako je bilo naše nogometno naselje kmalu zgrajeno. Naredili smo še 
ognjišče iz kamnov in zakurili ogenj, ki nas je grel še pozno v noč. Naš 
nogometni prijatelj Matej nas je za večerjo pocrkljal s pico, ki je bila res 
slastna. Klepetali smo in si pripovedovali šale in tako nas je okoli polnoči 
premagal spanec in potonili smo v sanje.
Naslednje jutro je bilo sveže, zato smo hitro prebudili ogenj in kmalu 
smo se greli. Malo kasneje nas je začelo greti še sonce. Za zajtrk pa se 
prileže dobra kava, seved ane sme manjkati čaj in pečena jajca s hrenov-
kami. Če temu dodamo še popečen kruh ... Mlajsk!
Po zajtrku pa sestanek in padla je odločitev, da se odpravimo na Glinjek 
– pohod z iskanjem skritega zaklada. Pot skozi gozd je bila razburljiva, 
saj so se povsod skrivala sladka presenečenja. Seveda smo poskrbeli, 
da za sabo nismo puščali smeti.
Na vrhu hriba smo se počutili odlično in spust je bil za nas mala malica. 
Sledila je priprava kosila. Vsak si je moral kosilo pripraviti sam. Dobil 
je hrenovko. ogenj je še vedno go-
rel ... Poiskati je bilo treba primer-
no palico, kamor si lahko nataknil 
hrenovko in jo potem pekel nad 
ognjem. Razburljivo. Komaj smo 
čakali, da bodo hrenovke pečene, 
saj nam je že pošteno krulilo v že-
lodčkih. Po predjedi smo si privo-
ščili še čevapčiče, ki smo jih spekli 
na posebni mreži. Po kosilo pa seveda paše posladek. In kot bi vedal, 
nam je mamica Alenka prinesla polno vrečo kornetov, tako da je vsak 
lahko potešil željo po sladkem.
Po kosilu pa osvajanje raznih veščin. Tokrat so se otroci odločili za loko-
strelstvo. Vsak je izdelal svoj lok. otrokom so pri izdelavi lokov pomagali 
kar njihovi očetje. Sledilo je streljanje v tarčo, ki smo jo naredili kar iz 
kartonske škatle. Seveda smo zelo pazili na varnost! Potrebno je bilo 
pripraviti še drva za naš nočni ogenj, zato so fantje počistili gozd in na-
žagali kurjavo.
Pozno popoldne je sledila tekma na nogometnem igrišču pred šolo. Saj 
smo vendar nogometni kamp, kajne? 
Zvečer pa nas je z večerjo presenetila družina Tomc s Preske. Za nas 
so splekli svež kruh, okusen biskvit (vse še vroče) in priesli s seboj še 
slastne suhomesne specialitete. Prigriznili smo in se zabavali in smejali 
ob šalah in zgodbicah spretnih pripovedovalcev. Večer je kar prehitro 
minil. Utrujeni smo se poskrili po šotorih. Ponoči nas je nežno namakal 
dež. Zjutraj pa nas je že pozdravilo sonce. Za zajtrk smo imeli maslo 

in marmelado (borovnice in gozdne 
jagode), ki jo je prejšnji dan sku-
hala mamica Alenka. Kako je bila 
slastna!!! Kava in čaj (sveža meta 
in melisa z našega vrta) tudi nista 
manjkala. Počasi smo pospravili 
naš tabor in vsi smo bili istih misli: 

Drugo leto spet ponovimo! Bilo je fenomenalno. In še misel: Kako malo 
je potrebno, da se imamo lahko lepo. Potrebuješ en travnik, malo kamp 
opreme, modro nebo in prijetno družbo. Ni drago – je pa dragoceno! 
 Katarina JUVAN

V PETEK, 21.6. 2013, SMO NA POLŠNIKU PREŽIVELI 
ČUDOVITO POPOLDNE V VESELI DRUŽBI.

Kot vsako leto smo tudi tokrat pripravili zaključno prireditev za učence, 
učitelje in starše. Bilo je krasno sončno popoldne. Še dobro, da je pihlja-
la nežna sapica, ki nas je hladila.
Kot vedno ob koncu leta nas je tudi tokrat s svojim obiskom razveselil 
ravnatelj Peter Strle. Povedal je, da rad pride k nam, saj ve, kako smo na 
Polšniku dejavni, kako zmoremo stopiti skupaj in narediti vse in še več. 
Pohvalil je učitelje, učence pa tudi starše, ki podpirajo delo na naši šoli 
in so aktivni v akcijah, ki jih organizira šola.
Na tem mestu bi res pohvalili starše, saj so nam pri organizaciji tega dne 
veliko pomagali: pri pripravi prostora, nošenju miz in stolov, peki mesa, 
glasbeni spremljavi, pripravi in serviranju hrane, pospravljanju in ozvo-
čenju prireditve. Hvala tudi Mateju (ki ni eden od naših staršev) za delo 
pri mešalni mizi.
Začeli smo s kulturnim progra-
mom, v katerem smo zajeli ples, 
petje, igro, lutke, deklamacije, 
angleški nastop in še in še.
Bili smo v pravi medvedji šoli, 
kamor nas je povabil Piki Jakob. 
Učenci so predstavili lutke, ki so 
jih izdelali sami in zanje sesta-
vili tudi pesmice in uganke. Zaplesali so ples Marko skače, kjer so se 
preizkusili v ritmu, zapeli so pesem Sedem zamorčkov, ki je prav tako 
navdušila občinstvo. Angleška pesmica je pokazala, kako spretni so 
naši učenci pri obvladovanju tujih jezikov. Obiskala nas je tudi plesna 
učiteljica Deja, ki je predstavila delo plesne šole na naši podružnici v 
letošnjem letu. Učenci so pokazali dve plesni točki in spet zablesteli kot 
prave zvezde. Ker so vsi osvojili bralno značko, so oblekli zelene majice, 
ki so jih prejeli za nagrado, tako da je plesna skupina še bolj prepričala 
publiko. Brata Aljaž in Anej sta predstavila deklamacijo o dnevih v tednu. 
Za zaključek pa pesem Adija Smolarja Jaz ne grem v šolo (in kako prav 
ima). Za spremljavo na kitari sta poskrbela Vili in Boštjan. 
S podelitvijo »nagrad« učiteljem in ravnatelju se je končal prvi del našega 
druženja, nato pa se je pričela zabava.
Otroci so odšli v lepo ohlajeno telovadnico, kjer jih je čakal ogroooomen 
tobogan. Za varnost na velikanu sta poskrbeli naši bivši učenki Barbara 
in Neja, za kar se jima še enkrat lepo zahvaljujemo. Bili sta res pravi 
»učiteljici« in sta poskrbeli za red in disciplino »v razredu«.
Zunaj je že dišalo po sveže pečenem mesu in kmalu so se nam cedile 
sline. Ko smo se okrepčali, smo končno dočakali tudi trenutek, ko je na 
prizorišče prispela čokolada velikanka, ki smo jo pridobili sponzorsko. 
Navdušila je vse od najmlašega do najstarejšega obiskovalca. Posladkali 
smo se in tako zaključili naše prijetno druženje.  Katarina JUVAN

ŠOLSKO LETO 2012/2013
V šolskem letu 2012/2013 je delo v podružnici ne-
moteno potekalo v štirih oddelkih nižjega izobrazbe-
nega standarda, v treh oddelkih posebnega progra-
ma in v dveh oddelkih podaljšanega bivanja. Izvajali 
so 13 interesnih dejavnosti. 
Tudi letos so šolski sklad PPP obogatili s finančnimi 

sredstvi donatorjev in s prodajo lastnih izdelkov. Pridobili so približno 30 
donatorjev za materialna sredstva s katerimi so lažje pomagali socialno 
ogroženim učencem in družinam. S pomočjo donatorjev so izpeljali tudi 
Državno tekmovanje v namiznem tenisu in Teden skrbi za samega sebe. 
V tem šolskem letu so realizirali vrsto prednostnih nalog, ki so zaznamo-
vale to šolsko leto:
- izpeljali so šolo v naravi za vse učence v CŠOD Burja,
-  uvajali so elemente VI. stopnje v program V. stopnje in projekt zaklju-

čili z Dnevi samostojnosti,
-  izvedli so Teden skrbi za samega sebe in s tem posvetili pozornost 

zdravju in osebni higieni,
-  pripravili so praznovanje 10-letnice skupin za samopomoč in drugih 

skupin, ki je zajemalo prireditev, izdajo publikacije in razstavo didaktič-
nih pripomočkov,

- izvedli so interno tekmovanje v lepopisju,
- speljali so 15. državno tekmovanje v namiznem tenisu za NIZ,
- realizirali so CAP program za učence, učitelje in starše,
- aktivno so sodelovali z Zvezo Sožitje ob praznovanju 50-letnice, 
-  v izvedbi OŠ Litija so izpeljali šolo smučanja na Kopah in zaključni izlet 

9. razreda in s tem širili inkluzivne dejavnosti,
-  s pomočjo zunanjega mentorja so razvijali domačo obrt - pletenje ko-

šar in košev in še vrsto drugih nalog.
Izobraževanje pedagoških delavcev je bilo omejeno. Izvedli so le eno iz-
obraževanje preko kataloga. Udeležili so se šestnajstih izobraževanj, v 
glavnem brezplačnih, v izvedbi različnih inštitucij. 
Izredno so zadovoljni z uspehi naših učencev. 11 učencev (s petnajsti-
mi odličnimi rezultati) je bilo vpisano v Knjigo dosežkov občine Litija. Ti 
odlični rezultati kažejo na to, da znotraj pouka in pri interesnih dejavno-
stih iščejo in razvijajo močnejša področja učencev in kvalitetno izvajajo 
individualizacijo. Pri rezultatih se odraža tudi timsko delo, angažiranost 
in zagnanost pedagoških delavcev. Vodstvo šole jim zagotavlja optimal-
ne pogoje, da lahko sodelujejo na različnih tekmovanjih, revijah in likov-
nih kolonijah in s tem omogoča učencem, da se dokažejo. 
 Marjeta MLAKAR-AGREŽ

POROČILO O DNEVIH SAMOSTOJNOSTI PIRAN,  
BELI KRIŽ, PPVI3

V oddelku PPVI 3 so od 4. do 6. juni-
ja 2013 izvedli dneve samostojnosti, 
ki so potekali v Piranu. V torek, 4. ju-
nija, so se z vlakom iz Litije odpeljali 
v Koper, iz Kopra pa z avtobusom v 
Piran, kjer so na Belem križu prebi-
vali v dveh SVIZ-ovih stanovanjih. 
Učenci so se učili skrbeti sami zase. 
Na poti so se naučili kako se potuje 
z vlakom in z avtobusom, skrbeli so za svojo prtljago in se neizmerno 
zabavali. En učenec se je prvič peljal z vlakom.
V stanovanjih pa so prav tako skrbeli sami zase, za osebno higieno, po-
spravljanje stanovanja in si pripravljali obroke, pri čemer sva jim poma-
gali mentorici. Vsak dan sproti so hodili v trgovino, kjer so si kupovali 
živila za pripravo obrokov. Veliko so hodili in raziskovali našo obalo. Po-
gumni fantje so se tudi kopali v morju, ki je imelo okoli 18 stopinj celzija. 
Učenci so v dveh dneh neizmerno uživali in dokazali, da za večino stvari 
znajo skrbeti sami.  Sandra RIHTER in Vanja VARLEc

OGLED LETALIŠČA JOŽETA PUČNIKA
V ponedeljek 17.6.2013 so imeli učenci Podružnice s prilagojenim pro-
gramom naravoslovni dan – ogled letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. 
Dan je bil težko pričakovan, saj so nekateri učenci prvič videli letala od 
blizu.
Po prihodu na letališče in kratki malici, jih je sprejela gospa Nina Struna, 
ki jim je prijazno predstavila objekte in dogajanje na letališču. Odpeljala 
jih je na prostor, kjer se potniki prijavijo na let, stehtajo prtljago in jim 
predstavila službo, ki jo opravljajo ti. zemeljske stevardese. Po ogledu 
jih je odpeljala na razgledno teraso, kjer so učenci videli pravi pristanek 
letala, ki je priletel iz Londona in vzlet letala, ki je odletel v Frankfurt. 
Spoznali so še druge značilnosti letalskega prometa in poklica pilota.
Na vroč dan so se učenci ohladili še s kepico sladoleda, ki ga ponujajo 
na razgledni terasi. Alenka VIDGAJ

Podružnica s prilagojenim programom
VELIKI USPEHI OŠ LITIJA

Na osnovni šoli Litija smo šolsko leto 2012/13 končali zelo 
uspešno. Učenci so bili uspešni pri šolskem delu, udeleževali 
pa so se tudi različnih tekmovanj iz znanja, športa in umet-
nosti.

1.  NADJA STRLE je prejela zlato priznanje v tekmovanju iz digitalne fotogra-
fije, zlato priznanje v znanju iz biologije, zlato priznanje v poznavanju slad-
korne bolezni ter srebrno in zlato priznanje v znanju iz angleškega jezika.

2.  NINA ZIMIČ je prejela srebrno in zlato priznanje v znanju iz slovenskega 
jezika in zlato priznanje iz raziskovalne naloge Alergijske bolezni pljuč.

3. BLAŽ ZUPANČIČ je prejel zlato priznanje iz znanja kemije.
4. AMADEJ VOJE je prejel zlato priznanje v poznavanju sladkorne bolezni.
5.  URH KRAFOGEL je postal državni prvak in meddržavni podprvak v 

hitrem in zanesljivem računanju.
6.  EVA MLINAR je prejela zlato priznanje za raziskovalno nalogo Alergij-

ske bolezni pljuč.
7.  ANJA ŽUŽIČ je prejela zlato priznanje za raziskovalno nalogo Alergij-

ske bolezni pljuč.
8.  MEGI AHAC je prejela zlato priznanje na mednarodnem likovnem Ex 

tempore.
Tudi učenci podružnice s prilagojenim programom so dosegli izvrstne 
dosežke.
1.  MARIJA PIRC je prejela zlato priznanje na državnem plesnem tekmo-

vanju Živa.
2.  MATEJA PLANINŠEK je zasedla 1. mesto na državnem turnirju speci-

alne olimpijade Slovenije v krpljanju in 1. mesto na državnem tekmo-
vanju v računalništvu za prilagojeni program.

3.  KATJA VERHOVEC je osvojila 1. mesto na državnem tekmovanju v 
namiznem tenisu za osnovne šole s prilagojenim programom.

DOBITNIKI SREBRNIH PRIZNANJ pa so NIK VOZELJ, ALJAŽ STRMLJAN, 
KATJUŠA PONEBŠEK, GABRIJEL VOJE, MIHA SKENDER, PATRICIA 
SMOLNIKAR in MAJA KRALJ.
MARKO BJELČEVIĆ je postal državni podprvak v hitrem in zanesljivem 
računanju, KAJA ROZMAN je osvojila 2. mesto na državnem literarnem 
natečaju Evropa v šoli, TAMARA ZARIĆ je na državnem tekmovanju v 
namiznem tenisu za gibalno ovirane učence osvojila 2. mesto.
Mojca FRIDL, Petra PAVLIcA

NA OBISKU PRI ČEBELARJU
Predzadnji šolski dan so učenci 
2. razredov oŠ Litija obiskali Vi-
tinega dedka, gospoda Bojana 
Železnika, ki ima čebelnjak. V tem 
šolskem letu so se učenci veliko 
naučili o čebelah, svoje znanje pa 
so utrdili še z ogledom čebelnja-
ka. Družina Železnik nas je prija-
zno sprejela, pogostila z medeno 
malico, na travniku pa smo se tudi 
malo sprostili. Nato so si učenci 

po skupinah ogledali zunanjost in notranjost čebelnjaka. Gospod Bojan 
nam je podrobno opisal delo čebelarja in čebelje družine. Učenci so mu 
pozorno prisluhnili. Ob odhodu smo vsi dobili lonček medu. Za zahvalo 
smo mu zapeli Slakovo pesem Čebelar. Za prijazen sprejem se družini 
Železnik prisrčno zahvaljujemo.  Petra PAVLIcA in Marjeta LABA

Osnovna šola litija

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

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

•   VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

•  POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
•   ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
•  IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
•  IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
•  PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA

•  NIZANJE OGRLIC

NA ZALOGI TUDI: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition Avt., 
letnik 2010, cena 11.900,00 EUR; Volkswagen Golf Basis 1.4, letnik 1999, 
cena 1.550,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECO - 
FLEX Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 
12/2013, prev. 105353 km, rdeča barva, 
diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 pr.), 
KLIMA

7.200,00 EUR

Opel Corsa Eco 1.0 i 12V 
Letnik: 1998, veljavnost nalepke: 08/ 2013, 
prev. 138915 km, rdeča barva, bencinski, 
973 ccm, 40 kW, ročni (5 pr.)

720,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Essentia
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 05/2015, 
prev. 158500 km, bela barva , diesel, 1686 
ccm, 74 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.200,00 EUR

Peugeot Expert 2.0 D
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 08/2013, 
prev. 314000 km, svetlo modra barva (ko
vinska), diesel, 1997 ccm, 69 kW, ročni 
(5 pr.)

1.500,00 EUR

Volvo V50 Kinetic 1.6 D
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: /, prev. 
163090 km, temno modra barva (kovin
ska), diesel, 1560 ccm, 80 kW, ročni (5 
pr.), KLIMA

6.300,00 EUR
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 
Cosmo Letnik: 2009, veljavnost nalep
ke: 09/2013, prev. 117126 km, temno 
modra barva (kovinska), diesel, 1956 
ccm, 96 kW, ročni (6 pr.), KLIMA

12.500,00 EUR
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POŠ HOTIČOsnovna šola Gradec Vrtec litija
ZVERJASEC

Ste že slišali za Zverjasca? Če ne, o njem povprašajte 
svoje otroke. Morda pa ste si ga skupaj ogledali v lut-
kovnem muzikalu LGL. Sicer ga otroci poznajo iz istoi-
menske slikanice, v zadnjem času tudi iz risanke. 
otroci iz vrtca Naj-

dihojca pa so se z njim srečali tudi v 
predstavi, ki so jo zanje zaigrali stro-
kovni delavci enote. V naravnem okolju 
našega igrišča, so napeto predstavo, 
polno zanimivih preobratov, humorja in 
zvenečih rim, doživljali še bolj intenziv-
no. Poistovetili so se z lisico, sovo, kačo 
in seveda, malo miško. Da bi prestrašila 
svoje plenilce, si miška izmisli strašnega prijatelja Zverjasca, ki se ga vse 
boji (v resnici pa ga sploh ni). Naše igrišče se je spremenilo v gledališče in 
tako je običajno dopoldne postalo posebno in nepozabno doživetje.
Zahvaljujemo se podjetju MK LIGHT SOUND iz Hotiča, ki nam je z ozvo-
čenjem omogočilo, da smo predstavo lahko izvedli v naravi.

V imenu enote Najdihojca, Vida ŽONTAR

VOŽNJA Z VLAKOM
Z otroki iz skupine Muce, iz Jevnice, smo se 18. 
6. 2013 odpravili z vlakom v Ljubljano. otro-
kom je bila vožnja pravo doživetje, saj so se 
nekateri otroci z njim peljali prvič. V Ljubljani 
smo se posladkali s sladoledom. Čas pa nam 
je ostal tudi za igro na bližnjih igralih, nato pa 
smo se odpravili nazaj na vlak. Vožnja nazaj je 

hitro minila, navdušenje otrok pa ni bilo nič manjše. Ta dan je bil zares 
nekaj posebnega za nas vse. Saj so otroci dočakali nekaj, kar smo opa-
zovali na sprehodih skoraj dve leti.  Alja MAHKOVIC, dipl. vzgojiteljica

TAČKOVE DOGODIVŠČINE V MESECU JUNIJU
V juniju je bilo v enoti Taček veliko dogodkov, ki bi jih bilo škoda držati 
le zase. 
Najprej smo imeli zaključek vrtčevskega leta 2012/13. Pripravili smo 
športne igre za naše male in velike Tačke ter njihove starše. V sredo, 12. 
junija, sta nam dva vojaka predstavila svoj poklic. Na športno igrišče v 
Hotič sta se pripeljala kar z vojaškim avtomobilom. Tam sta postavila dva 
šotora in nam razkazala vse pripomočke in orodja, ki jih poklicni vojak 
potrebuje za opravljanje svojega dela. otrokom so bili zanimivi: daljno-
gledi, bivaki, vojaška oblačila, čelade, neprebojni jopiči, maske, lopate 
in še mnogo drugih vojaških stvari. Vse so poskusili na sebi, poleg tega 
pa so tudi tekmovali z vojakom in se plazili 
pod mrežo. Na koncu so dobili priznanja na 
katera so bili še posebno ponosni.
Takoj naslednji dan sta nam dva prijazna po-
licista pripeljala tri pse in pokazala spretno-
sti, ki jih te živali premorejo. Otroci navdu-
šenja nad psi niso skrivali. Takoj po prikazu 
dela s pravim policijskim psom, so vodili pse po vrtčevskem dvorišču. 
V ponedeljek, 17. junija, pa smo se odpravili na prikaz varne vožnje v pro-
metu (»kolesarčki«), ki je bilo pred športno dvorano v Litiji. Dva prijazna 
učitelja sta pripravila poligon s prometnimi znaki. Otroci so morali upo-
števati prometne predpise, v primeru, da tega niso storili, so jih učitelji 
na to opozorili s piščalko. Otroci so se hitro naučili prometnih pravil, zato 
so vsi dobili priznanja.
In seveda, kot vsako leto, smo tudi letos šli na sladoled. Po sladoledu 
pa smo se ustavili na domu ene izmed naših deklic in se tam poigrali 
na trampolinu ter se posladkali z bonboni, piškoti in češnjami. Žejo smo 
pogasili s sokom.
Tako je mesec junij bil v Tačku zelo zanimiv in pester. Kljub vsemu smo 
v tem mesecu tako pri Zvezdicah kot Sončkih še vedno našli čas za pra-
znovali rekordno veliko rojstnih dni. In to ni še vse! Za nas se še ni po-
polnoma zaključilo. Predšolske otroke čaka še Kekčeva dežela! Nihče ne 
ve, koga bo letos Bedanec ujel v mrežo…

Tanja RoZINA, dipl. vzgojiteljica

POLETNI POZDRAV
Čas počitnic je tu in mnogi ste že na zasluženem dopustu. V imenu ko-
lektiva Vrtca Litija vsem staršem želim brezskrbne dopustniške dni, pol-
ne zanimivih in veselih doživetij. 
Otrokom, ki zapuščajo vrtec, želim pogumno in uspešno premagovanje 
šolskih izzivov ter prijetno spominjanje vrtčevskih dni, staršem pa se 
iskreno zahvaljujem za sodelovanje v tem letu.
Z vsemi, ki ostanejo z nami tudi v naslednjem letu, bomo še naprej pri-
dobivali nove vrtčevske izkušnje. Veselimo se jih skupaj!

Liljana PLASKAN, ravnateljica

ZBOROVSKI BUM 2013
Mladinski pevski zbor POŠ Vače in Mladinski pevski zbor 
OŠ Gradec sta letošnje šolsko leto zaključila z nasto-
pom na Zborovskem BUM-u 2013. Na stadionu Ljudski 
vrt je ob spremljavi Big band orkestra slovenske vojske 

v množičnem pevskem zboru pelo 4744 otrok iz 154 slovenskih osnov-
nih šol. Zborovski BUM je bil uvodno dejanje letošnjega Festivala Lent. 

Koncertni program je 
bil sestavljen iz sloven-
skih ljudskih in umetnih 
pesmi, domoljubnih pe-
smi, pesmi slovenske 
popevke in novitete (S. 
Ivačič: Ljubezenske, be-
sedilo S. Kopinšek).
Pevski dogodek se je 

odvijal na vroč četrtkov dan, 20. junija 2013. Pevce je pozdravil predse-
dnik države Borut Pahor in mariborski župan Andrej Fištravec. Dogodek 
je posnela RTV SLO in oddajo predvajala v okviru svojega programa.
Enourni glasbeni nastop se je končal s posebej za to priložnost napi-
sano pesmijo, ki so jo pevci izvedli skupaj z raparjem Zlatkom. oba 
pevska zbora pa sta se z Zlatkom na stadionu tudi fotografirala. Rap 
z Zlatkom si lahko ogledate na povezavi http://www.youtube.com/
watch?v=osSeBjZNSyM .  Zborovodkinja Ana ToRI

ŠPORTNE NOVIČKE OŠ GRADEC
Šolsko leto 2012/2013 zaključujemo tudi v aktivu športnih pedagogov. 
Radi bi se zahvalili vsem športnim društvom, športnim pedagogom v pro-
jektu ZŽS (Zdrav življenjski slog), vsem staršem in vam učenci, ki ste 
zastopali našo šolo.
Med vidnejše rezultate štejemo uvrstitev na 2. mesto na državnem prven-
stvu v tekih (Adam JAKUPOVIĆ), zmaga na regijskem prvenstvu v odbojki 
za starejša dekleta in uvrstitev na državno prvenstvo ter organizacija če-
trfinala na domačem terenu. Čeprav so naše devetarke, prikazale dobro 
igro z napadalnim udarcem, smo morali priznati premoč že kategorizira-
nim učenkam v tekmovalnem sistemu 
slovenske odbojkarke lige. Uvrstitve: 
1. mesto OŠ KDK ŠOŠTANJ, 2. mesto 
OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, 
3. mesto OŠ JD KRŠKO, 4. mesto OŠ 
GRADEC. Dekletom v postavi: BUDI-
MLIĆ Jasna, ČOP Toša, DELIĆ Zorana, 
GODEC Kristina Tina, JEREBIČ Do-
minika, KRANJC Kaja, SIMIĆ Nastja, ŠUŠTARŠIČ Eva,VRHOVEC Tajda, 
ZUPAN Patricija želi mentorica Andrejka Setničar vse dobro na novih 
življenjskih poteh. 
Prav posebne dosežke naši učenci tudi priplešejo, tako se že vrsto let 
udeležujemo ŠPF-ja (Šolskega plesnega festivala), veseli nas, da je ple-
sni center postala prav POŠ VAČE in POŠ Kresnice – mentorstvo Urška 
Boldin. Poleg zelo vidnih rezultatov na plesnih prvenstvih v modernih, 
hip-hop, show, streetdance ter jazz plesih pa se te učenke udeležujejo 
tudi tekmovanj v izraznem plesu, pod mentorstvom Andrejke Setničar, 
tako je iz Območne revije plesnih skupin v Litiji uspel preboj učenkama 
(BRILEJ Žani in Neži), ki sta v duetu svoje plesno popotovanje poimeno-
vali kar Give me love. Predstava je potekala v centru kulture Španski 
borci v Ljubljani, 1.6. 2013.
Učenci l. 2000 so pod mentorstvom Urške Boldin, 11. 6. 2013 v Trbo-
vljah osvojili regijsko prvenstvo v nogometu, opremljeni z znanjem, ki 
ga učenci poleg tega, da je nogomet najbolj priljubljena športna disci-
plina pri športni vzgoji, pridno nabirajo v svojih domačih klubih. V no-
gometu smo sodelovali tudi s starejšo ekipo deklet in posebej fantov 
pod mentorstvom S. Somraka. Nekaj naših deklet zelo uspešno trenira 
v ženskem nogometnem klubu, a za zmago na regijskem prvenstvu je 
zmanjkalo čisto malo športne sreče.
Tudi košarkarji so se pod vodstvom Urške Boldin, udeležili regijskega 
prvenstva v košarki, igra je bila na visokem nivoju, saj skoraj vsi nasto-
pajoči trenirajo v KK Litija. 
Naši učenci, ki imajo status športnika se ukvarjajo tudi z vedno bolj ek-
sotičnimi športnimi panogami kot je gimnastika. Učenec Žan Alojz Mah-
kovic zelo uspešno zastopa našo šolo na državnih prvenstvih. Potem so 
tu naše učenke, ki se ukvarjajo s športno ritmično gimnastiko in so pri 
tem zelo uspešne, pa naši plavalci, tenisači, kolesarji, plezalci, mojstri 
borilnih veščin, košarkarji. Na vse, ki ste predani športu smo na OŠ Gra-
dec zelo ponosni.

Meseca junija smo se udeležili 
še Litijskega teka,15.6.2013, kjer 
smo bili prisotni kar z 61 mladimi 
tekači iz matične ter podružnič-
nih šol. osvojili smo skupno tre-
tje mesto, najboljši tekači pa so 
v spomin na dosežena 1., 2. in 
3. mesta dobili lepe spominske 
diplome.
Vsem učencem OŠ Gradec želi-
mo čim bolj aktivne počitnice, ki 

naj bodo namenjene predvsem sproščenemu preživljanju prostega časa 
v naravi, stran od mestnih ulic, televizije in računalnikov, v dobri družbi 
sovrstnikov. Športni pozdrav!

Vodja aktiva učiteljev športa Andrejka SETNIČAR

ZBIRANJE ZNAMK V DOBRODELNE NAMENE
Na POŠ Vače je v šolskem letu 2012/13 potekal projekt zbiranja znamk 
v dobrodelne namene. Učenci in učitelji smo zbirali nepoškodovane, ži-
gosane znamke slovenskega ali tujega izvora. Nabralo se je okrog 900 
znamk. Dostavili smo jih na Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 
Ljubljana, odkoder so jih posredovali naprej g. Francu Saksidi iz Trsta, ki 
vodi misijonski krožek. On znamke proda raznim zbirateljem. Pridobljena 
sredstva Misijonsko središče Slovenije nameni za potrebe slovenskih mi-
sijonarjev po svetu. Denar je namenjen gradnji šol, bolnišnic in pomoči 
lokalnemu prebivalstvu v revnih deželah, 
kjer delujejo slovenski misionarji.
Če je stvar navdihnila tudi koga izmed 
vas, dragi bralci, dragi podjetniki in vsi 
ostali, ki se še dopisujete na klasičen 
način, dobrodošli v akciji za boljši svet. 
Namesto, da znamke vržete skupaj s ku-
verto v smeti, jih lahko darujete v dober 
namen. Znamko samo odstrižete s ku-
verte, tako, da ostaneta nepoškodovana 
tako znamka kot žig. Znamke lahko prinesete na OŠ Gradec (tajništvo) 
ali POŠ Vače (Irena Kokalj). Stvar nas nič ne stane, lahko pa spremeni 
življenje kakšnemu človeku v tretjem svetu. Navsezadnje je to tisto, kar 
naše življenje obogati.

Irena KOKALJ, predmetna učiteljica

VRTEC POLHEK POLŠNIK V JUNIJU
V začetku junija so se nam na Zaključni prireditvi vrtca pridružili člani 
Družinskega gledališča Kolenc, s svojim Mini živalskim vrtom. Pobližje 
smo se lahko spoznali z živalmi in se zabavali ob animacijskem progra-
mu. Poslovili smo se tudi od naših cici maturantov, ki jeseni odhajajo 
med šolske klopi. 
V petek 7.6. smo se z avtobusom od-
peljali v Litijo, kjer je potekalTačkov fe-
stival. Veliko doživetje je bila že sama 
vožnja z avtobusom. Sodelovali smo na 
delavnicah in se udeležili predstave.
Starejši Polhki smo preživeli noč v vrt-
cu. Pričarali smo si Palčkovo deželo in 
raziskovali po sobanah. Našli cvili sobo, 
Božička, jedli Palčkove palačinke, si ogledali risanko, imeli modno revijo 
v pižamah in seveda, v vrtcu prespali.
Mesec junij smo posvetili gradovom in življenju na gradu. Ob zelo vročih 
dneh smo si pripravili vodne igre ali se odpravili na »plažo«v telovadnico. 
S senčnimi lutkami smo prikazali in se naučili deklamacijo Po morju plu-
je ladja, naša okna in prostore pa okrasili s poletno-morskimi motivi.
Polžki smo se potepali po okolici vrtca, ob vročih dneh igrali pod senčni-
kom ali v telovadnici. Preizkusili smo se v poletnem ristancu, nogometu 

ter praznovali s slavljenci iz skupi-
ne. Na prvi poletni dan smo uredili 
Polžkovo mini plažo. Na ta res vroč 
dan, nam je prijalo namakanje v 
vodi, igra z mivko, školjkami in ka-
menčki. Nepozabno je bilo tudi po-
ležavanje pod senčnikom. S svojimi 
izdelki smo poletno okrasili okna 
naše igralnice, table v garderobi in 
podest na stopnišču. Poletne pesmi 

pa smo prepevali ob spremljavi inštrumenta meseca - strgala. 
Kljub poletnim počitnicam, nas v vrtcu čaka še veliko zanimivih dogod-
kov in mi jim že hitimo z vso radovednostjo naproti.

Martina ROŽANEC in Lidija DOBOVŠEK

KAJ NEKI TAKO DIŠI - ZELIŠČNI KOTIČEK
V oddelku podaljšanega bivanja Podružnične šole Hotič smo se z 
otroki lotili zasaditve zeliščne spirale. Ugotovili smo namreč, da 
imajo zelišča mnogo koristnih snovi za človeški organizem in po-
magajo pri njegovem razstrupljanju. 
Iz praktičnih razlogov smo za lokacijo izbrali 
sončen delček zaraščenega skalnjaka, ga pre-
kopali in opleli, kamenje pa razporedili v obli-
ko spirale. Nasuli smo še zemljo in posadili 
rastline. Ob ukvarjanju s kotičkom smo ugota-
vljali, katere sposobnosti so skrite v učencih; 
kdo bo organizator, kdo vodja, kdo vrtnar, kdo tržnik, kdo končni izvajalec.  

V času, ko so se naša zelišča že 
lepo privajala na novo okolje in se 
razraščala, smo na lesene deščice 
napisali še slovenska in latinska 
poimenovanja za posajene rastli-
ne ter jih postavili k rastlinam. 
Seveda smo zelišča vseskozi opa-
zovali, fotografirali, vonjali in tudi 
okušali. Ko se jeseni spet vrnemo, 

pa bo v učilnici na prostem zagotovo kaj novega.
učenci OPBPOŠ Hotič in učiteljici Darja KOKALJ in Urška PIŠEK

Odprto od 6.30 do 19.00 ure, v soboto od 7.00 do 13.00 ure

Ljubljanska cesta 15, Litija,
Tel.: 01/8987-472  
Fax: 01/8987-181
Mob.: 051/628-246 
E mail: jernej.konjar@siol.net



Osnovna šola Gabrovka-Dole ZAKLJUČEK LETA 2013 V VRTCU ČEBELICA
Prispeli smo do konca vrt-
čevskega leta. Obeležili smo 
ga z zaključnim nastopom in 
rdečo nitjo »Lutke v vrtcu«. 
Ob enem se je s tem zaključ-
kom končalo tudi naše celo-
letno prednostno področje.
S pomočjo lutke si otroci 
bogatijo besedni zaklad, raz-
vijajo domišljijo, premaguje-

jo strah, rešujejo konflikte, razvijajo ustvarjalnost. Lutka je lahko kot 
terapevtsko sredstvo. Otrok doživlja lutko kot drugi jaz in mu je oseb-
ni prijatelj. Zaradi teh in še 
drugih razlogov je prav, da 
jo otrokom v vrtcu in doma 
večkrat ponudimo, da imajo 
možnost, da z njo manipuli-
rajo, animirajo in ustvarjajo.
Na zaključni prireditvi so 
otroci pokazali možnosti 
uporabe različnih lutk, v raz-
ličnih točkah. Ob tej priložnosti smo se poslovili tudi od naših najsta-
rejših vrtičkarjev, ki septembra stopajo v prvi razred. Predstavili so se 
nam s šolskimi torbami in pesmico. Želimo jim v novem okolju veliko 
novega znanja in dobrega počutja.

ZAKLJUČNI DRUŽINSKI IZLET NA LETALIŠČE 
Ob zaključku leta nam je očka našega Lovra ponudil izlet na letališče 
Brnik, ki nosi ime našega politika Jožeta Pučnika. Seveda smo ga z ve-
seljem sprejeli. Primerno temu navdušenju je bila tudi udeležba izleta. 

Avtobus smo napol-
nili do zadnjega se-
deža.
Zanimiva je bila že 
sama vožnja z avto-
busom. Med vožnjo 
smo prepevali in se 
igrali socialno-dru-
žabne igre. Tako je 
pot hitro minila. Po-
sebno doživetje je 

bil prihod na letališče, ogled razstavljenega letala ter pogled iz terase 
na letala, ki so pristajala in vzletala. Spoznali smo tudi poklic kontrolor-
ja letenja, ki nam ga je g. David zanimivo predstavil in pokazal.
Vračali smo se domov polni lepih in novih vtisov. Kljub napornemu dolge-
mu dnevu, smo bili tudi med vožnjo domov živahni in dobre volje. Hvala 
Lovrovemu očku za nepozabna doživetja.  Marinka L. in Simona R.

KONCERT NAJBOLJŠIH 
UČENCEV GLASBENE ŠOLE 

LITIJA-ŠMARTNO
V sredo 5. junija 2013 se je v dvorani Glasbene šole odvijal koncert naj-
boljših učencev. Ravnateljica šole gospa Janja Galičič in učiteljica Olena 
Novosel sta poskrbeli za organizacijo in nemoten potek programa. Tudi 
litijska televizija se je pridružila s snemanjem najuspešnejših in najbolj 
nadarjenih učencev. Glasbeni program je strokovno povezoval igralec Jure 
Galičič, ki je v imenu ravnateljice in celotnega pedagoškega kolektiva poz-
dravil občinstvo in se zahvalil vsem navzočim za tako številčno udeležbo. 
Obisk je bil nadvse zadovoljiv, saj je bila dvorana polna, kar pričuje, da je 
kulturna vzgoja in zavest v Litiji na visoki ravni.
Iskrena zahvala gre vsem mentorjem letošnjih tekmovalcev, ki so bili pri-
pravljeni žrtvovati svoj čas, deliti svoje izkušnje, znanje in ljubezen do glas-
be s svojimi učenci ter s tako dragoceno popotnico pospremili dogodke 
in tekmovanja. Iskrena zahvala tudi vsem staršem, ki so svojim tekmoval-
cem stali ob strani in jim vsestransko pomagali in jih podpirali. In seveda 
čestitke našim zmagovalcem, ki so s svojo nedvomno glasbeno nadarje-
nostjo in vztrajnim delom prišli do tako odličnih rezultatov. Učenci GŠ Li-
tija-Šmartno so se v šolskem letu 2012/2013 udeležili regijskih, državnih 
in mednarodnih tekmovanj ter drugih javnih prireditev. GŠ Litija-Šmartno 
pa se je po procentu tekmovalcev na število vseh vpisanih otrok uvrstila v 
sam vrh slovenskih glasbenih šol.

Pianistka Eva Sirk, ki se je v februarju 2013 ude-
ležila 16. regijskega tekmovanja mladih glasbe-
nikov okolice Ljubljane in Zasavja, je v 1.a ka-
tegoriji, pod mentorstvom prof. Olene Novosel, 
osvojila srebrno priznanje.
Harmonikar Lovro Perme, ki se je v januarju 
2013, pod mentorstvom učitelja Dušana Drob-

niča, udeležil 7. mednarodnega tekmovanja za nagrado Avsenik, je prejel 
zlato priznanje.
Pianistka Neža Murn, učenka profesorice Olene Novosel, je na 16. regij-
skem tekmovanju mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja, v febru-
arju 2013, nastopila v 1.c kategoriji in osvojila srebrno priznanje.
Flavtistka Meta Trdin, učenka profesorice Mire Kranjec, je na 16. regij-
skem tekmovanju mladih glasbenikov okolice Ljubljana in Zasavja, v 1.c 
kategoriji osvojila zlato priznanje in s tem možnost udeležbe na državnem 
tekmovanju. Na 42. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije 
pa je prejela bronasto plaketo in zasedla 16. mesto v državnem merilu. Na 
obeh tekmovanjih jo je na klavirju spre-
mljal prof. Tilen Bajec.
Kitarist Ivan Nikonov, pod mentorstvom 
učitelja Boruta Avsca, je na aprilskih 
Dnevih kitare v Krškem, v kategoriji solo 
kitara, osvojil, v B kategoriji, srebrno pri-
znanje. Skupaj z violinistko Evo Ostanek 
sta tekmovala v kategoriji komorna igra. 
Pod mentorstvom prof. violine Špele Janša in učitelja kitare Boruta Avsca, 
sta osvojila zlato priznanje.
Pianistka Nadja Strle, pod mentorstvom prof. Brigite Šuler, je na 16. regij-
skem tekmovanju okolice Ljubljane in Zasavja, v februarju 2013, nastopila 
v 1.c kategoriji in osvojila srebrno priznanje.
Flavtistka Janja Končar, pod mentorstvom prof. Mire Kranjec, se je v febru-
arju 2013, udeležila 16. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov okolice 
Ljubljane in Zasavja in je v 1.b kategoriji, prejela zlato priznanje. Na 42. 
tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije v marcu 2013 je do-
bila srebrno plaketo ter osvojila 7. mesto, v državnem merilu. Na obeh 
tekmovanjih jo je na klavirju spremljal prof. Tilen Bajec.
Pianist Gašper Vidic, pod mentorstvom prof. Veronike Hauptman, v fe-
bruarju 2013, je na 16. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov okolice 
Ljubljane in Zasavja, v 1.c kategoriji, osvojil zlato priznanje.
Harmonikar Gabrijel Voje, pod mentorstvom učitelja Dušana Drobniča, je 
v januarju 2013, nastopil na 7. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev 
za nagrado Avsenik in prejel zlato priznanje. Maja 2013 se je udeležil 9. 
mednarodnega srečanja harmonikarjev v Beltincih, v kategoriji zabavna 
glasba in je osvojil srebrno priznanje, v kategoriji diatonična harmonika pa 
je prejel zlato priznanje.
Pianistka Nina Baš, pod mentorstvom prof. Janje Galičič, je v februarju 
2013, na 16. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov okolice Ljubljane 
in Zasavja, v 1.C kategoriji, osvojila zlato priznanje. Na 42. tekmovanju 
mladih glasbenikov Republike Slovenije, je v marcu 2013 prejela bronasto 
plaketo in se uvrstila na 12. mesto v državnem merilu.
Na zaključnem koncertu je naša šola predstavila ne samo tekmovalce, 
marveč tudi učence, ki so s svojim delom in dosežki dokazali, da spadajo 
med najboljše, in smo jih zato uvrstili na program. Mogoče so prav med 
njimi bodoči tekmovalci ali pa morda celo poklicni glasbeniki.
Erik Setničar, njegov učitelj trobente je prof. Slavčo Gorgiev; Sara La-
vrenčič, njen učitelj roga je prof. Slavčo Gorgiev; Pia Lucija Primožič, njen 
učitelj klavirja je profesor Tilen Bajec; Tina Pangeršič, njen učitelj orgel 
je prof. Tilen Bajec; Primož Adamlje, njegov učitelj harmonike je Dušan 
Drobnič; Andraž Fink, njegov učitelj klarineta je prof. Vid Pupis
Vesna Nika Trdin, njen učitelj violine je prof. David Petrič; Nika Košir, njena 
učiteljica klavirja je prof. Brigita Šuler; Maruška Pavlin, njena učiteljica 
solo petja je prof. Barbara Sorč; Kaja Gabrijel, Anja Kimovec in Rebeka 
Vozelj, njihova učiteljica flavte je prof. Mira Kranjec.
Ko so izzveneli zadnji toni koncerta najboljših učencev, je ravnateljica GŠ 
Litija-Šmartno gospa Janja Galičič podelila pohvale in priznanja vsem tek-
movalcem.
Po celotnem, odličnem in več kot plodnem sodelovanju na vseh področjih 
smo učitelji dobili še več zagona pri uresničevanju svojega poslanstva ne 
le pri predstavljanju in posredovanju glasbene ustvarjalnosti našim učen-
cem, temveč tudi pri oblikovanju umetniško izobraženih in kritično osve-
ščenih poslušalcev glasbenih in drugih kulturnih prireditev. Prav vzgoja 
mladega občinstva, ki zna prisluhniti in ceniti umetnost vrhunskih glasbe-
nikov, ostaja ena naših prednostnih nalog.

Vodja oddelka instrumentov s tipkami: Mag. OLENA NOVOSEL, prof.

ŽELVICE ODŠLE NA DRUŽINSKI IZLET
Zadnji petek v juniju smo se družine 
z otroci, ki obiskujejo skupino Želvice 
v VVE Čebelica v Gabrovki, skupaj z 
vzgojiteljicama, podali na izlet ob za-
ključku leta v vrtcu, na ranč Aladin. 
Najprej smo se okrepčali, nato pa je 
sledil ogled živali. Videli smo mnogo 
zanimivih živali ter o njih izvedeli tudi 
marsikaj novega. Najbolj pogumni pa so si celo upali jahati oslička. Po 

zaključenem programu pa sta vzgojiteljici otro-
kom podelili priznanja za prebrane knjige ter 
udejstvovanju v športnem programu Mali son-
ček. Ker pa se Želvice rade igrajo, je malčke 
še nekaj časa družila igra, starši pa smo imeli 
priložnost poklepetati. Naši otroci so v letu dni 
zrastli in se tudi v 

vrtcu naučili marsikaj novega, za kar gre 
zahvala tudi našim vzgojiteljicam. Po za-
služenih počitnicah pa se zopet srečamo, 
pripravljeni na nove podvige z našimi še 
kako vedoželjnimi malčki. 

Starši otrok iz skupine Želvic

DVOJNO SLOVO OB ZAČETKU POČITNIC
V sredo, 16. 6. 2013, je bila na PoŠ Dole pri Litiji pri-
reditev ob koncu šolskega leta in obeležili smo dan 
državnosti z naslovom »Juhuhu, počitnice so tu«.
Učenci so pripravili program, se spomnili nalog, ki 
so jih opravili v iztekajočem se letu. Vse kar so vlo-
žili v svoje delo in pripravo za pouk se jim je bogato 
obrestovalo. Zapeli so v zboru, zaigrali na odru in na 

harmoniko, ravnatelj g. Igor Hostnik pa je prebral dosežke in podelil 
priznanja. »Adijo, šola!«, so rekli učenci. Hodniki so bili že nasled nji 
teden tihi in prazni. 

Hkrati pa so se učenci in starši poslovili od dolgoletne vodje šole Jožice 
Vrtačnik. Zapeli so ganljivo pesem in solze so kar same polzele po licih. 
Veliko hvaležnost so izkazali starši in predstavnica Sveta staršev se je 
spoštljivo poslovila in zahvalila. 

To delo sem opravljala 31 let. Če se ozrem 
na prehojeno pot, je bila pestra in razburljiva, 
polna nekih pasti, a tudi napolnjena z vese-
ljem. Ko sem se kot nadobudno mestno dekle 
leta 1975 preselila na Dole, nisem vedela, kaj 
me čaka. Zvedave oči takratnih učencev, ki 
so mi z mnogo zanimanja sledile, kaj bo po-
vedala tista učiteljica, ki se je iz mesta prese-
lila na vas. Začetek poklicne poti je bil zame 
velik izziv, polna sem bila mnogih učenosti, ki 
pa jih pri vsakdanjem delu nisem mogla vseh 
udejanjiti. Starši so me sprejeli z določeno di-

stanco, sem pa jih spoštovala, jim poskušala po svojih močeh pomagati 
in svetovati. Kar veliko raznih reform šolskega sistema se je nabralo v 
tej dolgoletni praksi, groženj z ukinitvijo podružnice, zmanjšanja števila 
otrok v šoli, borbo za oddelek vrtca, gradnje šole s krajevnim samopri-
spevkom, vendar sem preživela. Večino svojega truda sem vlagala v delo 
za učence. Tudi vzgoja za življenje mi nista bila tuja. Nisem se pritoževala, 
ker so bile moje »nadure« poplačane zgolj s hvaležnostjo, zadovoljstvom 
otrok. Otroci v tem ruralnem dolskem okolju so večinoma prijetni, 
polni zdrave pameti. To so prinesli od doma, od svojih staršev, ki 
se morajo zato, da preživijo, zelo truditi. V vsakem žitu pa najdemo 
tudi plevel. 
Učenci so mi bili vedno na prvem mestu. Nikoli mi ni bilo dovolj zgolj po-
učevanje otrok v šoli in biti samo njihov pedagog, želela sem jim dati več, 
jih povezati s krajem, privzgojiti ljubezen do materinščine in knjige. Nisem 
podlegla všečnosti za vsako ceno. Topel in iskren odnos so mi učenci in 
starši vračali, stkale so se tanke, a čvrste niti, ki ne bodo nikoli popustile.
Hvala vsem učencem, staršem, sodelavcem in obema ravnateljema, s kate-
rima sem lahko uresničevala svojo poklicno pot.  Juhuhu, počitnice so tu!

8 ŠOLSTVO in VZGOJAJulij 2013

KeRaMičaRStvo

Liberga 5, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: 01/899 21 85, fax: 01/898 41 85

GSM: 041/633 148

•  polaganje keramičnih ploščic
•  ostala zaključna gradbena dela
• posredništvo

E-pošta: poglajen.marjan@siol.net

MaRijan PoGlajen s.p.
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DPM LIŠ NA KMEČKIH IGRAH
V nedeljo, 23. junija, so na Gradiščah (Dole pri Litiji) 
potekale regijske kmečke igre, ki jih je organiziralo 
Društvo podeželske mladine Hribci. Za uvrstitev na 
državne kmečke igre se je potegovalo 7 šestčlanskih 
ekip različnih društev podeželske mladine iz regije 

Ljubljana z Zasavjem: DPM LIŠ 1, DPM LIŠ 2, DPM Moravče, DPM Hribci, 
DPM Velike Lašče, DPM Kalček in DPM Blagovica. 

Ekipe so se pomerile v petih različnih igrah. 
Že tradicionalno je prva igra košnja, kjer 
morajo kosci čim hitreje in čim bolj čisto 
pokositi izžrebano parcelo. Nato pridejo na 
vrsto grabljice, ki morajo ravno tako čim hi-
treje in čim bolj čisto pograbiti ter narediti 
kopico na začetku parcele. V tretji igri so 
tekmovalci pobirali krompir. Trije tekmo-

valci so z zavezanimi očmi po vseh štirih iskali krompir po označenem 
polju in ga prinašali v zaboj, eden pa jih je pri tem usmerjal. ostala dva 
tekmovalca sta s skakanjem v vrečah prenašala krompirje iz enega za-
boja v drugi. Četrta igra je bila poimenovana prenašanje in razbijanje 
jajc. Seveda nismo prenašali pravih jajc, ampak so bili ti nadomeščeni 
z vodnimi balončki. Pet članov ekipe je moralo preko poligona prenaša-
ti vodne balončke, ki jih je zadnji član 
ekipe razbijal v merilno posodo, merila 
pa se je količina vode. Tekmovalci so 
morali brez pomoči rok ujeti balončke 
z usti v posodi polni vode in balončkov 
ter jih prenašati preko poligona v po-
sodo na startu. Zadnji igra je bila igra 
presenečenja, za katero ekipe izvedo 
šele na samem prizorišču. Tokrat smo se pomerili v vlečenju vrvi. 
Po koncu iger je sledila pogostitev in zabava z ansamblom Slučaj. Ekipa 
DPM LIŠ 1 je osvojila odlično tretje mesto, ki smo si ga delili z ekipo DPM 

Velike Lašče, ekipa DPM LIŠ 2 pa šesto 
mesto. Zmago so slavili domačini, drugo 
mesto pa je zasedla ekipa DPM Kalček. 
Tako smo si priborili sodelovanje na dr-
žavnih kmečkih igrah, kamor se uvrstijo 
prve štiri ekipe iz naše regije. Ekipo DPM 
LIŠ 1 so sestavljali Peter Dobravec, Miha 
Biaggio, Sandi Slapničar, Robi Maren, Ja-

nja Končar in Petra Firm, ekipo DPM LIŠ 2 pa Aleš Šinkovec, Marko Firm, 
Martin Tori, Luka Berčan, Romana Pangeršič in Saša Biaggio.
Državne kmečke igre so potekale 6. julija na Slomu pri Ponikvi in so 
bile že kar šestindvajsete po vrsti, hkrati pa šeste mednarodne, saj so-
delujejo tudi ekipe iz tujine. Prireditev, ki je za mlade podeželane pravi 

praznik, se je pričela že sredi dneva. V igrah 
se je pomerilo 24 ekip iz Slovenije, pridružila 
pa se nam je še ena iz Madžarske. Igre so bile 
enake kot na regijskih kmečkih igrah, le igra 
presenečenja je bila druga. Tokrat so tekmo-
valci morali odnesti senene bale na označeno 
mesto, nato pa z lestvijo vijugati med balami 
do konca poligona ter pospraviti bale nazaj na 
start. 
Po končanih igrah je sledila še predstavitev re-
gij, kjer je morala vsaka regija predstaviti star 
kmečki običaj. Predstavitvi je sledila zabava z 
ansamblom Petka z družbo iz vse Slovenije ter 
podelitev priznanj. Ekipa DPM LIŠ, ki so jo za-
stopali Peter Dobravec, Gregor Dobravec, Aleš 
Šinkovec, Robi Maren, Janja Končar in Petra 
Firm, je osvojila 16. mesto. V predstavitvi re-
gije smo zasedli osmo mesto. 

Petra FIRM, Tajnica DPM LIŠ

društvo upokojencev
www.dulitija.si

GOREČI OGENJ V KULTURNEM  
CENTRU LITIJA

6. junija 2013 zvečer, je v Kulturnem centru v Litiji 
»zagorel« Goreči ogenj. To je namreč naslov zgo-
ščenke, ki so jo izdali člani citrarskega orkestra 
DU Litija SREBRNE STRUNE, ob svojem petletnem 
delovanju in predstavili na svojem četrtem samo-

stojnem koncertu.
Bilo je užitek sedeti v polni dvorani in se predajati nežnim zvokom, ki so 
jih iz citer izvabljali naši člani orkestra pod vodstvom prof. Anite Veršec. 
Vmes se je kot balzam oglasila še violina prof. Petra Napreta, priznanega 
citrarskega strokovnjaka in predsednika Citrarskega društva Slovenije, ki 
prav tako poučuje naše citrarje in je redni član orkestra Srebrnih strun. 

Seveda pa ne smem pozabiti 
tudi na harmonikarko Asto 
Jakopič in kontrabasista Pe-
tra Pirca.
V prvem delu koncerta so 
bile predstavljene skladbe 
iz zgoščenke, kjer sodeluje 
celotni orkester z gostjo, pri-
znano sopranistko Mihaelo 
Komočar Gorše, kajti na CD 
ju je tudi nekaj solističnih 

skladb citrarjev srebrnih strun. Pet članov orkestra je ob 5. obletnici 
delovanja orkestra prejelo tudi bronasta Gallusova priznanja, ki jih je v 
imenu JSKD podelila Rosana Maček.
V drugem delu so k dobremu razpoloženju pripomogli še mladi citrar-
ji Citrarskega orkestra Glasbene šole Brežice, z mlado, simpatično in 
odlično pevko in flavtistko Majo Weiss. 
Gostovanje mladih citrarjev ni slučajno, saj je tudi njihova dirigentka 
prof. Anita Veršec, ki je spletla tople prijateljske medgeneracijske vezi 
med obema orkestroma, in ko so za zaključek zaigrali skupaj, nam je bilo 
vsem v dvorani pri srcu še posebej toplo. Zagorel je goreči ogenj brez 
plamena z vso svojo močjo.
Prireditev je suvereno, na humoren in sproščen način, kot on zna, vodil 
Gorazd Mavretič. 
V imenu Društva upokojencev Litija in v svojem imenu, vsem članom 
orkestra Srebrne strune in njihovi dirigentki prof. Aniti Veršec 
ISKRENO ČESTITAM za vse doseženo z željo, da bi v našem društvu in na 
litijskem odru njihove citre še dolgo zvenele. Iva SLABE

TEKMOVANJE V BALINANJU
Športna sekcija pri Društvu upo-
kojencev Litija je 6. junija 2013 or-
ganizirala tekmovanje v balinanju 
za ženske, za območje Zasavske 
pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Trbovlje. Tekmovanja se je 
udeležilo sedem ekip, ki so svoje 
znanje dokazovale na balinarskih 
stezah pri domu invalidov v Litiji.
V zanimivih srečanjih so največ znanja pokazale upokojenke iz Hrastni-
ka, ki so si s prvim mestom zagotovile nastop na državnem prvenstvu. 
Lep uspeh pa so z drugim mestom presenetile upokojenke Društva upo-
kojencev Sloga Jevnica - Kresnice.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju in ob lepem vremenu.
Rezultati : Skupina A: DU Sloga Jevnica : DU Litija 6 : 5; DU Sloga Jevni-
ca : DU Radeče 9 : 3; DU Litija : DU Radeče 8 : 6
Skupina B: DU Dol : DU Šmartno 9 : 4; DU Hrastnik : DU Trbovlje 7 : 6
Repesaž: DU Šmartno : DU Trbovlje 6 : 2; DU Šmartno : DU Dol 8 : 5
Polfinale: DU Hrastnik : DU Dol 5 : 4
Za 3. mesto: DU Šmartno : DU Litija 7 : 6
Za 1. mesto : DU Hrastnik : DU Sloga Jevnica 13 : 1
Končni vrstni red: DU Hrastnik, DU Sloga Jevnica, DU Šmartno, DU 
Litija, DU Dol, DU Trbovlje, DU Radeče.  Mirko PLAZNIK

NOVA PRAPORŠČAKA DRUŠTVA
Upravni odbor je, na predlog predsednika, imenoval nova praporščaka 
društva, in sicer Francija Majcna in Francija Bokala, ostane pa še seda-
nji praporščak Franc Marzidovšek. Nova praporščaka sta nadomestila 
dosedanja praporščaka, umrlega Andreja Cirarja ter dolgoletnega pra-
porščaka Rudija Zupana.
Prapor je pomemben simbol društva, praporščak je častna naloga člana 
društva.
Vse formalnosti v zvezi s praporom in njegovi uporabi ureja Pravilnik o 
praporu, ki ga je sprejel upravni odbor dne 25. aprila 2006.
Društvo upokojencev Litija je razvilo svoj društveni prapor za potrebe 
predstavitve društva na upokojenskih svečanostih društev upokojencev 
in ob drugih za društvo pomembnih priložnostih.
Pri pogrebih častnih članov in voljenih članov organov Društva upoko-
jencev Litija je prisoten praporščak z društvenim praporom. Svojci umr-
lega člana DU Litija, ki želijo, da društvo počasti umrlega s prisotnostjo 
prapora na pogrebu morajo svojo zahtevo izraziti najmanj 24 ur pred 
pogrebnimi svečanostmi.
DU Litija uporablja prapor tudi pri svojih svečanih prireditvah, ki so po-
membnega značaja za društvo. Dušan JOVANOVIČ

POHOD PO »VELIKOLAŠKI 
KULTURNO-ZGODOVINSKI POTI«

Pohodniki Planinske sekcije DU Liti-
ja so v sončni nedelji 9. junija 2013 
opravili pohod po Velikolaški kultur-
no-zgodovinski poti od Velikih Lašč 
do Rašice. omenjena pot vodi skozi 
Retje, ki so rojstni kraj Frana Levsti-
ka, skozi Dvorsko vas, Malo in Veliko 
Slevico v Podsmreko, ki je rojstna vas 
Josipa Stritarja, skozi Ulako v Rašico 
– domačija Primoža Trubarja. Prelep 
pogled na zelene dolenjske griče in 

bližnjo in daljno okolico, so dopolnili še ogledi zgodovinskih pomnikov 
na velike može, kakor tudi na dogodke od turških vpadov do 2. svetovne 
vojne. Po pohodu po omenjeni poti, smo v povratku obiskali še Krvavo 
peč in Kurešček ter se spoznali z zgodovinskimi dogodki teh in bližnjih 
krajev. Oba navedena kraja sta bili tudi kurirski postaji TV v času NOB, 
zato smo tu odtisnili žige v svoje dnevnike kurirjev in vezistov. Zadovoljni 
in dobro razpoloženi smo se v popoldanskih urah vrnili z 21. tradicional-
nega pohoda po »Velikolaški kulturno-zgodovinski poti«.  Viktor ČEBELA 

TRADICIONALNO SREČANJE TEŽKIH 
INVALIDOV

V soboto 15.6. je pri Ribiškem domu v Litiji potekalo tra-
dicionalno srečanje težkih invalidov občin Litija in Šmar-
tno pri Litiji. Srečanja se je udeležilo več kot 120 članov 

invalidov, njihovih družinskih članov in gostov. 
Ob lepem vremenu, dobri hrani ter prijetnem medsebojnem druženju je 
za dobro voljo in živo glasbo poskrbel ansambel Bola, s pevcem Petrom. 
Med srečanjem so potekale tudi prijateljske tekme v balinanju ter šahu. 
Šahisti našega društva so se pomerili s člani društva upokojencev Litija.

 
Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

OKROGLA MIZA LITIJA-MESTO PO MERI INVALIDOV
13. junija je na Občini Litija potekala okrogla miza »Litija-mesto po meri 
invalidov« ter predstavitev diplomskega dela Ane Godec, v katerem so 
zajete vse vrste ovir oz. neprilagojenosti za invalide ter predlogi za reši-
tev in odstranitev ovir.
V aktivnostih za približevanju cilju Litija-Občina po meri invalidov, bomo 
začeli z evidentiranjem vseh arhitektonskih in drugih ovir s katerimi se 
srečujejo invalidi ki bivajo na našem območju. Osnova je diplomska na-
loga Ane Godec in popis gospe Jolande Kocjančič.
Evidentirane ovire bomo nato razvrstili v: a. lažje in hitreje rešljive; b. 
težje rešljive; c. določili prioritetno reševanje.
Za operativno vodenje začrtanih nalog bo Občina Litija imenovala ustre-
zno komisijo.
Povzetek diplomske naloge Ane Godec bomo objavili v Glasilu Občan (v 
nekaj nadaljevanjih) in na spletni strani MDI.

KARTE ZA KOPANJE
Vsi invalidi z odločbo lahko po znižani ceni kupite 10 kart za 3- urno ko-
panje v Laškem (cena 6,5 EUR) in 10 kart za 3- urno kopanje v Rimskih 
termah (cena 5 EUR). Karte veljajo od ponedeljka do petka.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
S šolskimi počitnicami zaključujemo s plavanjem in vadbo v bazenu 
Šmartno ter fizio-fit vodeno na Tenis parku As. 
Z aktivnostmi bomo pričeli v drugem tednu meseca septembra.

LETOVANJE
(v okvir) Sporočamo, da imamo za letovanje še nekaj prostih mest, 
dodatne informacije dobite v Društveni pisarni.

URADNE URE
V mesecu juliju in avgustu bodo uradne ure samo ob PONEDELJKIH in 
SREDAH od 8-11 ure, popoldanskih uradnih ur v teh dveh mesecih ni.

Mojca BAJC

V ALPINO ŽIRI
V DU Litija smo prejeli zanimivo ponudbo Alpine iz Žirov za ogled njihove 
proizvodnje z možnostjo nakupa obutve v njihovi industrijski trgovini. 
Ker je vsebovala tudi brezplačen avto-
busni prevoz, nas je premagala radove-
dnost in 3. julija smo se podali prav na 
konec Poljanske doline, kjer med hribi 
leži mesto Žiri. Med potjo smo izvede-
li še nekaj zanimivosti o Škofji Loki in 
Tavčarjevem dvorcu na Visokem. 
Alpina je vodilno slovensko podjetje v 
proizvodnji in trženju športne ter mo-
dne obutve. Je razvojno usmerjena družba z več kot 65-letno tradicijo. S 
tekaškimi čevlji opremlja svetovno uspešne smučarje tekače in biatlon-
ce. V Žireh zaposluje nekaj več kot 300 zaposlenih, proizvodnjo pa imajo 
tudi na Kitajskem in v Bosni. Usnje kupujejo v Pakistanu, Turčiji in Italiji, 
nekdaj so ga v Šmartnem in na Vrhniki. 
Po ogledu proizvodnje smo v njihovi industrijski trgovini izbirali med 
bogato ponudbo obutve. Nekateri smo se odločili za nakup pohodnih 
čevljev, drugi pa za lahko poletno obutev in eleganco. 
Izlet smo zaključili z bogato malico v prijetni gostilni Pri Županu.

Milka ROGELJ
NAPoVEDNIK
-  sreda, 31. julij 2013 ob 6:30 uri – avtobus – IZLET PREKO VRŠIČA DO 

ČEZSOČE 
-  sobota, 3. avgust 2013 ob 6:00 uri – avtobus – POHOD »KRPANOVA 

POT NA BLOKAH«
-  sobota 10. avgust 2013 ob 5:00 uri – avtobus – POHOD NA KRN

Kotiček ureja: Karlo LEMUT

PRAZNOVANJE 50.  
OBLETNICE ZVEZE SOŽITJE

Zveza Sožitje, Zveza društev za pomoč osebam 
z motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju 
OMDR), ki povezuje 52 lokalnih društev v Slo-
veniji, je 31. 5. 2013 v Cankarjevem domu pra-
znovala 50. obletnico svojega obstoja. 
V sodelovanju Zveze Sožitje je bila od 29. 5. 

do 1. 6. 2013 izvedena mednarodna konferenca Inclusion Europe, na 
temo problematike staranja OMDR in njihovih družin. 

Življenjska doba vseh ljudi se podaljšuje, 
zato pričakujemo tudi naglo naraščanje 
števila starajočih in starih OMDR ter nji-
hovih družin. Treba bo sprejeti ustrezne 
zakone, da bomo preprečili njihovo diskri-
minacijo.
Na konferenci je potekala intenzivna 
mednarodna izmenjava izkušenj in dobrih 

praks ter analizirani številni izzivi povezani z aktivnim staranjem oMDR 
in njihovih družin.
Na plenarnih zasedanjih in delovnih 
skupinah so samozagovorniki, družin-
ski člani, strokovnjaki in drugi izve-
denci iz številnih evropskih držav pred-
stavili svoje izkušnje in razpravljali o 
inkluzivnih politikah osredotočenih na 
potrebe starajočih se OMDR.
Na svečani proslavi v Linhartovi dvorani je bil častni gost predsednik 
države gospod Borut Pahor, ki nam je zagotovil, da najbolj ranljivi v 
Sloveniji ne bodo več diskriminirani. Povedal je, da bodo v prihodnje 
zagotovljene osnovne pravice in dostojanstvo OMDR tudi v tem težkem 
obdobju, ki ga preživlja država. 
Proslavo so popestrili nastopi članov Sožitja, ki so bili razvrščeni po 
regijah. Veliko članov iz društva Sožitje Litija in Šmartno, ki so vključeni 
v varstveno delovni center v Zagorju, so imeli odličen pevski nastop, ki 
je požel velik aplavz. Čestitamo jim!

Predsednica društva Sožitje Litija in Šmartno: Nežka PIRc  

RAJANJE NA ROBLEKU
V začetku junija smo prebivalci Ulice Dušana Kvedra v Litiji, ki je znana 
tudi po imenu Roblek, zopet rajali. To je bilo že šesto srečanje prebi-
valcev Robleka. Prva tri srečanja so bila organizirana v mesecu de-

cembru. od leta 2012 pa 
srečanja potekajo konec 
maja ali v začetku junija. 
Družini Vidic – Lindner 
in Balant sta nam dali na 
razpolago prostor in osta-
lo infrastrukturo. Na ulici 
se zavedamo, da se v teh 

težkih časih premalo družimo, zato se je večina stanovalcev srečanja 
udeležilo. Bili smo zadovoljni, da smo lahko v prijetnem vzdušju, ob 
dobrem cvičku, »robleškem golažu«, čevapčičih, domačem kruhu in 
slaščicah, ki so jih spekle naše pridne gospodinje, pokramljali s so-
sedi, zapeli našo himno, Avsenikovo pesem Na Roblek bom odšel in 
zaplesali. Seveda ni manjkal tudi ognjemet. Srečanje je bilo zelo prije-
tno in vsi smo se strinjali, da potrebujemo takšna druženja. Predvsem 
starejši prebivalci ulice, ki jih je na žalost vsako leto manj, so bili zelo 
srečni in navdušeni. Ob tej priliki smo čestitali in zapeli Rudiju Zupanu, 
ki je letos praznoval 80 let in Balantovi Lojzki, ki je prav v tednu pred 
srečanjem praznovala 88 let. Člani organizacijskega odbora: Drago Ba-
lant, Igor Šepec, Marjan Lindner, Marko Hrovat, Iztok Zupan in Zdravko 
Špes so nam zaupali, da jim zadovoljni sosedje dajo posebno energijo, 
tako da že razmišljajo o izvedbi srečanja v naslednjem letu. 
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»GABROVKA, TU SEM DOMA«
Drugo soboto v juniju, 8. 
6. 2013, se je že petič od-
vijala prireditev »Gabrovka, 
tu sem doma«. Prireditev 
združuje Antonov pohod - 
ta vodi iz Gabrovke preko 
Moravške Gore, Vodic, Pod-

peči in Moravč nazaj v Gabrovko – poticijado - na njej se ocenjujejo 
potice gospodinj od blizu in daleč; letos jih je bilo že 44 – in razstave 
različnih ročnih del – letos sta se predstavila Sašo Grčar z razstavo slik 
in Blanka Smrke z razstavo 
ročno izvezenih vizitk. Na 
družabnem delu ob koncu 
prireditve so se na stojnicah 
predstavili razni rokodelci in 
zeliščarji, kulturni program 
s podelitvijo priznanj na po-
ticijadi pa so popestrili mladi harmonikarji in člani moškega pevskega 
zbora iz Gabrovke. Letošnja peta prireditev je bila zaznamovana z re-
kordnim številom pohodnikov in potic. Organizatorji si želimo, da bi se 
v še večjem številu zbrali na šesti prireditvi drugo soboto v juniju v letu 
2014.  Karmen PERKo

KULTURNO DRUŠTVO PAVLE VOJE  
GOSTOVALO V NüRNBERGU

Na povabilo in v organizaciji našega rojaka Franca Vo-
jeta, ki že vrsto let živi  v bližini Nürnberga, smo polš-
niški pevci in pevke, člani Kulturnega društva Pavle 

Voje ter štiri pevke iz Ženske vokalne skupine Lipa iz Litije 14. junija 
2013 odpotovali na tridnevno gostovanje v Nürenberg. Dolgo vožnjo 
smo si krajšali s prepevanjem in igranjem ter pripovedovanjem šal. 
Pred dogovorjenim hotelom  nas je pričakal gostitelj Franc, ki nas je 
spremljal ves čas našega gostovanja. Ogledali smo si mesto in izvedeli 
marsikaj o njegovi zgodovini. Med ogledom cerkva so naši pevci v vsa-
ki preizkusili njihovo akustiko. Ob 17. uri smo se zbrali v evangeličanski 
baziliki, kjer je bil izveden koncert pevk in pevcev. Najprej nas je pri-

jazno sprejela  in pozdravila 
pastorka Suzane Bammes-
sel. organist Matijas Ank je 
pokazal, kako se da igrati na 
troje orgle hkrati. Sledil je 
nastop naših pevcev, ki je bil 
pozdravljen z dolgim aplav-
zom. Prav tako so poslušalce 
navdušile pevke Ženske vo-
kalne  skupine Lipa iz Litije, 

na koncu pa smo vsi skupaj ob spremljavi orgel organista g. Koširja 
zapeli pesem Marija skoz‘ življenje. Zvoki ubranega petja so lepo od-
mevali med oboki veličastne arhitekturne stvaritve velikih mojstrov, ki 
so pred več stoletji zgradili to baziliko. Po nastopu smo se odpeljali v 
hotel na večerjo, večer pa smo popestrili še z našo narodno zabavno 
instrumentalno glasbo in seveda s pesmijo. V nedeljo zjutraj smo se vsi 
zbudili spočiti in dobre volje in kmalu je že odmevala pesem iz grl naših 
v oranžne majice preoblečenih pevcev. Ogledali smo si mogočni grad, 
ki so ga več stoletij dozidavali in stoji na griču nad mestom. Obdan je 
z mogočnim obzidjem  in je v enem delu tudi naseljen, drugega pa ob-
navljajo v mladinski hotel. Na grajskem dvorišču so svoje glasilke spet 
preiskusili naši pevci in »Lipke ». Tudi štiri Ljudske pevke smo zbrale 
pogum in tako je bilo  v Nemčiji slišati tudi slovensko ljudsko pesem. 
Sledil je ogled znamenitosti in narejenih mnogo fotografij. Vsak ka-
men in oporni zid ali pa stopnice, so našim fantom prišle prav, da so 
rekli:«Tukaj pa še nismo peli, pa dajmo eno«. Poslušalci so jim dolgo 
ploskali. obiskovalci gradu so nas navdušeno pozdravljali in mi smo jim 
s ponosom povedali, da smo iz Slovenije. Gostitelj Franc je bil presre-
čen in prijetno presenečen nad člani društva, ki nosi ime njegove tete 
Pavle, iz njegovega rojstnega kraja. Na mestnem trgu stoji prečudoviti 
vodnjak, ograjen s prekrasno železno ograjo. Namenjen je samo peš-
cem. ogledali smo si še edino katoliško cerkev in spet zapeli. obiskali 
smo še restavracijo Slovenke, doma iz Kandrš, ki je bila še posebej 
navdušena nad slovensko pesmijo. Prav tako tudi mimoidoči po ulicah, 
saj so pevci prepevali vso pot do avtobusa. In tako je to nedeljo, po 
ulicah Nürenberga, odmevala slovenska pesem.   Vida SLADIČ

NEKDAJ S PUNTOM, DANES 
Z DRŽAVLJANSKO POBUDO

V soboto 6.7. in nedeljo 7.7. je Društvo za ra-
zvoj podeželja LAZ v okviru projekta ECRC – 
Evropski informacijski center za civilno druž-

bo izvedlo delavnico in ogled dobrih praks »Do aktivnega državljanstva 
z oblikovanjem pobud« v Tolminu in okolici. 
Center informira javnost o programu Evropa za državljane, ki preko 
razpisov spodbuja aktivno državljanstvo obenem, pa nudi pomoč pri 
projektnih prijava in sklepanjih partnerstev v okviru programa Evropa 
za državljane. 
Puntarski dnevi v Tolminu so bili odlična priložnost, da povežemo pre-
teklost s sedanjostjo. Ko se je množica kmetov uprla državni oblasti so 
s tem postali aktivni državljani tistega časa. Tolminsko mestno jedro 
se je za dva dni preselilo 300 let nazaj, ko je 500 puntarjev s kmečkim 
orodjem zahtevalo manjše dajatve. 
Dandanes ljudstvo izraža svoje nestrinjanje na povsem drugačen de-
mokratičen način, ki ne vključuje prelivanja krvi. V sklopu delavnice 
smo slišali predstavitev zgodovinskega ozadja puntov ter sodobnih me-
hanizmov, ki jih ima posameznik na voljo danes. Da bi prišli do želenih 

sprememb danes je potrebno 
upoštevati določene postopke. 
Uspešna pobuda mora izhajati 
iz kroga dobro organiziranih po-
sameznikov, podprta mora biti s 
strani stroke in podpreti jo mora 
zadostno število ljudi.
Udeleženci so na podlagi tega 
po skupinah oblikovali kar nekaj 

zanimivih pobud, ki predvidevajo izboljšave na lokalnem nivoju. Med 
udeleženci so bili tudi predstavniki občin, ki so pojasnili kako spreje-
manje pobude izgleda na strani odločevalcev.
Z delavnico in ogledom dobrih praks smo želeli spodbuditi aktivno dr-
žavljanstvo in s tem narediti korak v boljši jutri.

POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI  
NA GOLIŠČAH

Dne 25/6.2013 ob 11. uri je bila ob prazniku »Dnevu državnosti« Sa-
mostojne Slovenije na Goliščah nad Jevnico slovesnost in hkrati spo-
min na dogodke, ki so se dogodili 30/11.1944. Pozdravni govor je 
imel predsednik ZB Jevnica za ohranjanje vrednost NOB Jože GODEC. 
V svojem govoru je dejal, da 25/6.2013 praznujemo »Dan državnosti 
samostojne Slovenije« ob tej priliki pa se tudi spomnimo na tragičen 
dogodek, ki se je pripetil 30/11-1944, ko so okupatorjevi vojaki in so-
delavci okupatorja obkolili vas GOLIŠČE in se znesli nad nemočnimi 
domačini, predvsem otroki in ženskami. KONČARJEVO mamo s šestimi 
otroki so spravili nad hlev, pokrili s slamo, polili s petrolejem in zažgali 
pri KRMELOVIH pa so zajeli sestri Micko in Jožefo ter sosedo Francko 
LAJEVEC, katere so pokrili s slamo, polili z bencinom in zažgali.
Obe družini sta bili izdani od domačih izdajalcev ker so pomagali ak-
tivistom NOB. Predsednik GODEC je ob zaključku pozdravnega govo-
ra dejal, da teh dogodkov ne smemo nikdar pozabiti, obujati moramo 
spomine na te tragične dogodke in seznanjati mladi rod o trpljenju 
prebivalcev tega kraja, ki so ga doživljali med drugo svetovno vojno, 
predvsem po zaslugi domačih iz-
dajalcev.
Slavnostni govornik na tej priredi-
tvi je bil predsednik Zveze borcev 
Litija za ohranjanje vrednot NOB 
tovariš Mirko KAPLJA. Orisal je po-
žrtvovalna dejanja krajanov tega 
območja, ki so med NOB omogo-
čili prehajanje borcev NOB preko 
reke Save tako iz smeri Štajerske kot v obratni smeri iz Dolenjske. Tako 
je bilo na tem območju prepeljanih na tisoče BORCEV iz Ožbalta pri 
Mariboru do Metlike ubežnikov, ranjencev, aktivistov iz Dolenjske pa , 
hrana sanitetni material in borce operativnih enot. Ljudje so vseh teh 
krajih aktivno sodelovali v akcijah pri prehodih. IN kljub temu, da je bilo 
v akcijah vključenih nešteto ljudi, ni prišlo do izdajstva.
Ni pa se mogel izogniti letošnjemu praznovanju »Dneva državnosti v 
Samostojni Sloveniji«, ki po 22 letih nismo niti toliko enotni, da bi sku-
paj praznovali, ta pomemben zgodovinski dogodek. Zaradi posameznih 
ljudi je nastala ponovno delitev, in tako so eni praznovali v celju, drugi 
v Ljubljani.
Spominsko slovesnost je spremljal bogat kulturni program, v katerem 
so bili vključeni mešani pevski zbor »Miha Vahen« iz Jevnice, pod vod-
stvom Natalije ŠUŠTER harmonikaš Aljaž Ostrež ter recitatorji.
Srečanja so se udeležili številni občani Jevnice in Kresnic, občani Litije 
in Šmartna pri Litiji med katerimi je bil tudi Župan občine Šmartno 
Milan Izlakar. Po končanem uradnem delu se je nadaljevalno tovariško 
srečanje.  Ciril GOLOUH

80 LET PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA NA SAVI
Letos smo Savski gasilci z veseljem pripravili praznovanje ob 80 letnici 
prostovoljnega gasilstva na Savi.
Da bi bilo naše veselje še večje, smo se že pred časom odločili obno-
viti gasilski dom. Prebelili smo notranjost, zamenjali dotrajana okna in 
vrata, prav tako smo prebelili fasado. Najbolj ponosni pa smo na novo 
gasilsko vozilo za prevoz moštva. Enkratno so se odzvali tudi sponzorji 
in botri vozila, saj jih je bilo preko 60 in se jim iskreno zahvaljujemo. ob 
tej priliki smo izdali tudi knjigo o zgodovini gasilstva na Savi, nad katero 
so krajani enostavno navdušeni. Čeprav je bilo težko zajeti pisano zgo-
dovino društva, smo se potrudili po najboljših močeh.

Program prireditev se je začel že v 
petek, 21. 6. 2013, z nogometnim 
turnirjem, prelepo sobotno po-
poldne 22. 6. 2013 pa smo začeli 
s tekmovanji, ki se jih je udeležilo 
preko 20 ekip iz litijske, šmarske 
in zagorske občine. Na proslavi 
so zaslužni gasilci dobili prizna-

nja, litijski župan, g. Franci Rokavec, pa je predal novo vozilo v upora-
bo skrbniku Mitji Savšku. Večer se je nadaljeval z gasilsko veselico z 
ansamblom Primorski fantje in sicer pozno v noč.
Savski gasilci gradimo svoje uspehe z nesebično pomočjo sokraja-
nom, imamo znanje, vztrajnost, izkušnje, zaupanje, predvsem pa to-
varištvo. Kolikor nam sredstva omogočajo se nenehno izobražujemo, 
nabavljamo sodobnejšo opremo in se urimo. Z veseljem se ukvarjamo 
tudi z našo mladino in skrbimo za novi rod pridnih, odločnih gasilcev.
Še enkrat naj se zahvalimo vsem krajanom za vso nudeno moralno 
podporo pri našem delu, denarno pomoč pri nakupu vozila ter jih poz-
dravljamo z našim pozdravom: NA POMOČ!

Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sava

USPEŠNO ZAKLJUČENO GASILSKO 
LETO V PGD GABROVKA

Poletje je prineslo tako zelo pričakovane počitnice 
za vse otroke in s tem smo za nekaj časa postavili na 

stran tudi gasilske vaje.
V letošnjem letu smo se udeležili cele vrste tekmovanj, srečanj in nate-
čajev v raznoraznih gasilskih disciplinah. Naši nadobudni mladi gasilci 
so začeli šolsko leto z likovnim ustvarjanjem. Natečaja se je udeležilo 
veliko število otrok, ki so ustvarili zanimive in seveda zelo umetniške iz-
delke. Temu primerna so bila seveda tudi priznanja. Tudi pozimi gasilci 
seveda nismo obmirovali v svoji zagnanosti za gasilstvo. Naše društvo 
se je udeležilo Gasilskega regijskega veleslaloma, kjer so tekmovalci 
pokazali svojo hitrost in spretnost na smučeh. V sodelovanju z OŠ Ga-
brovka so otroci, kot vsako leto, tudi letos osvajali preventivne značke 
in tako krepili svoje poznavanje gasilstva. Prav tako smo se udeležili 
Občnega zbora mladih GZ Litija, kjer so otroci po posameznih društvih 
sami podajali poročila o svojem delu.
Spomladi smo začeli, kot otroci radi rečejo, s pravimi vajami. Vsak pe-
tek in še kdaj vmes smo se dobivali pri gasilnem domu in pridno vadili 
najprej za Regijsko srečanje Društvo mladi gasilec (DMG), nato pa še 
za Tekmovanje v gasilski orientaciji in za Tekmovanje v gasilsko – špor-
tnih disciplinah.
Mladi gasilci so se na vseh tekmovanjih odlično odrezali. Ena od ekip 
se je uvrstila na državno srečanje DMG, odličnih 5 ekip se je uvrstilo na 
regijsko Tekmovanje v gasilski orientaciji, od tega pa kar 3 ekipe na dr-
žavno tekmovanje. Vse ostale ekipe so se prav tako odrezale izvrstno, 
nekajkrat je zmanjkalo le nekaj sekund, točk, sreče do boljše uvrstitve, 
a vsi tekmovalci so se veselili na vsakem tekmovanju, saj vedo, da je 
važno sodelovati.
Državna tekmovanja bodo potekala v septembru, torej se bojo poči-
tnice za nekatere mlade gasilce odvijale tudi v duhu gasilskih vaj, na 
katerih se bomo pripravljali na nastope na nivoju državnih tekmovanj.
Za tako uspešno in zabavno sezono so zaslužni: otroci, ki so pridno 
hodili na vaje in z veseljem krepili vse svoje spektre veščin in znanj o 
gasilstvu, mentorji,ki so predajali svoja znanja na mlajše generacije, 
starši otrok, s katerimi smo uspešno sodelovali, oŠ Gabrovka, ki tudi 
v času pouka spodbuja otroke za gasilstvo in vsi ostali, ki ste kakorkoli 
pripomogli, da so se pisale te lepe zgodbe gasilske mladine v šolskem 
letu 2012/2013.
Se vidimo še v večjem številu in s še več energije ob koncu poletja.
Na pomoč!  Klara HOSTNIK

STROKOVNA EKSKURZIJA LITIJSKIH  
SADJARJEV

V soboto 6. junija 2013 ob 7. uri so se sadjarji iz Litije in Šmartnega pri 
Litiji, člani sadjarskega društva Litija odpeljali na strokovno ekskurzijo, 
ki so jo planirali v okviru letnega izobraževanja. Tokrat jih je pot vodila 
iz Litije v nasad Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici. V 
sadovnjaku nam je sadjarski strokovnjak inž. Roman MAVEC, PRIKA-
ZAL PRAKTIČNO letno rez jablan, breskev, hrušk in drugega sadja, ki 
se opravlja v tem času. Ker je sedaj tudi čas, če hočemo imeti lepe plo-
dove v jeseni redčenje plodov, nekatere sorte redčimo z škrobljenjem 
posebnih pripravkov, druge pa moramo redčiti ročno, kar je zelo za-
mudno. Tako redčenje se mora opraviti, če tega ne opravimo je drevo 
preveč obremenjeno in v končni fazi lahko v jeseni pričakujemo obilo 
plodov vendar nekvalitetnih.
Danes pa vemo, da potrošniki hočejo kvalitetna jabolka, nekateri zelo 
debela, drugi spet srednje debela, pač kolikor kupcev toliko želja.
V nasadu imajo integrirano pridelavo, kjer se lahko uporabljajo fito-
farmacevska sredstva in ekološko pridelavo sadja, kjer se teh ne sme 
uporabljati. ogledali smo si celoten kompleks sadovnjaka tako sadov-
njak z integrirano pridelavo in sadovnjak z ekološko pridelavo, ki sta 
med seboj ločena s tako imenovano zaščitno cono (vmes je posejan 
pas ajde (čebelica, vrsta kivija, vrsta marelic, vrsta »Asimine«, Goje in 
druge sadike, ki preprečujejo, da bi prišlo do zanašanja fitofarmace-
vskih sredstev iz integriranega nasada na ekološki nasad.
Poleg teh nasadov je v sadovnjaku še nasad »ameriških borovnic, jagod 
in ribeza).
Po dve in pol uren ogledu sadovnjaka, o katerem smo veliko videli in 
slišali smo zaključili ogled pod mogočnim »Lipovcem, ki je bil posajen 
v času »Napoleona Bonaparta«, v tem času pa poln cvetja in njenih 
obiskovalcev čebel.
Od tu nas je pot vodila v »Krajinski park Barje« kjer je nas pričakala 
izkušena vodička pri cerkvi Sv. Mihaela v Podpeči in nas popeljala skozi 
vasi in zaselke po »Barju« vse do Borovnice. Zanimivo je bilo poslušati 
temeljito in bogato poznavanje te krajine vodičke, ki nam je predstavila 
kraje in objekte skozi katere smo se peljali do Borovnice. /Gradnja 
železnice, tema o mostiščarjih, o najstarejših objektih, dogodki med 
NOB, kmetijstvo, življenje ljudi na tem področju danes, gospodarstvo, 
turizem in tudi težave z naraslo vodo in kot samo barje- barjanska šota, 
katere površine se vedno bolj krčijo.

Ob prihodu v Borovnico 
se je bilo že kar prijetno 
okrepčati in nabrati no-
vih moči v zelo urejeni 
gostilni »Pri GODCU«. 
Gostilna prijetna, hrana 
okusna, strežba mla-
di študentje v strežbi, 
mladi v kuhinji. In kaj 
naj rečem, zadovoljni 
vsi in veselo na pot do 
JEZERA, ki leži pri vasi 

Jezero. Presenečeni nad lepo urejenim krajem, obrežje polno kopalcev, 
ob njim pa prijetno gostišče z odlično strežbo in prijaznimi natakarica-
mi. Žal tudi ta lepi biser barjanskega parka smo morali prehitro zapusti-
ti in nadaljevati pot, v Tehnični muzej Slovenije«kjer smo si ogledali vse 
od »Gozdarskega oddelka« do oddelka kmetijske mehanizacije«. Žal to 
je kraj, kjer bodo lahko naši zanamci videli orodje, stroje, opremo, ki 
so jo uporabljali naši predniki in tudi še mi. Generacije za nami bodo 
lahko za nami našle, plastiko, smeti, to pa zato ker vse uničujemo, kot 
bi bilo konec sveta.
V Borovnici nas je že čakala Marija SUHADOLNIK, kmetica, ki se ukvar-
ja s pridelavo »ameriških borovnic« in nas popeljala na barje, kjer ima 
nasad teh dobrot cca 3 ha. To je bil naš zadnji cilj te ekskurzije, da 
vidimo te prečudovite nasade borovnic. Na kraju je bil enkraten pogled 
na to plantažo borovnic, ki so v fazi zorenja, pokrit z mrežami za točo 
in proti ptičem. Zato je ograjen v celoti tudi s strani. Še pred vstopom 
v nasad borovnic, pa je Marija SUHADOLNIK/v kmečki taboljši obleki) 
orisala razvoj tega nasada, šele nato smo stopili v ograjo in lahko po-
skusili te dobrote. 
Po ogledu nas je povabila na svojo domačijo in nam ponudila dobrote iz 
borovnic, biskvite, pite, borovničevo pijačo (sok borovnic in borovniško 
vodo), borovničevo žganje. Ob koncu je bilo prijetno slovo in vsakdo je 
lahko kupil tudi borovnic, za katere je bilo treba odšteti 8 evrov za kg. 
Kot vedno, med sadjarji so sami dobri ljudje, ki se radi veselijo in tudi 
tokrat sta naša zvesta člana- članica in član raztegnila harmoniko in z 
glasbo in pesmijo zaključila pester dan, v katerem smo veliko videli in 
slišali, nabrali novih lepih vtisov, srečali nove prijatelje, h katerim se 
bomo še vračali.
Vključite se v Sadjarsko društvo Litija, ne bo vam žal, spoznali boste 
našo lepo Slovenijo, pridobili znanje in nove prijatelje.  Ciril GOLOUH

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op-
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem 
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam 
lahko pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija
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Ob zaključku tekmovalne sezone je nogometni 
klub organiziral že drugič zapovrstjo nogometni ta-
bor 2013 za nogometašice in nogometaše od 6 do 
13 let. Tabor je potekal od 22.6. do 25.6.2012 na 
prostoru Š.D. Jevnica in se ga je udeležilo 44 otrok. 
Vsi treningi so potekali pod strokovnim vodstvom 
naših trenerjev in trenerk. V soboto dopoldne so 

se udeleženci zbrali in že opravili prvi trening. Po kosilu je sledil počitek 
in nato ogled članske nogometne tekme med NK Jevnica in NK Litija, ki 
sta se pomerila v zadnjem krogu prvenstva. K dobremu rezultatu doma-
čega moštva so veliko prispevali udeleženci tabora, ki so bučno navijali 
za Jevniške igralce. Po tekmi je sledila večerja ter druženje z igralci. V 
nedeljo po jutranjem sprehodu in zajtrku so se udeleženci odpravili z 
vlakom v Ljubljano, kjer so se nekaj ur zabavali v LUMPI PARKU Tivoli. 
Po vrnitvi v Jevnico kosilu in krajšemu počitku so sledile družabne igre in 
tudi kopanje v manjšem bazenu, ki je bil v ta namen postavljen na asfal-
tno ploščad.. V ponedeljek nas je presenetilo celodnevno deževje. Zato 
je bil izveden le en trening, ostanek dneva pa je potekal v dvorani ob 
gledanju filmov in igranju družabnih iger. Zadnji dan pa je predviden za 
dan nogometa in dopoldne so ob prisotnosti staršev tekmovali za značko 
nogometaša, ki so jo prisotni tudi osvojili. Po podelitvi diplom in simbo-
ličnih nagrad je sledil piknik in tekme med med udeleženci nogometne 
šole 2013 in njihovimi starši. ki je trajal do večernih ur.
Za izvajanje treningov in drugih aktivnostih so skrbeli: Aleš Medved kot 
vodja tabora in njegovi pomočniki Nina Čebin, Andreja Gaber, Lovro Kri-
žaj, Tilen Rozina in Jure Brečko. Za razdeljevanje hrane Jan Jerebič, za 
žar naša nepogrešljiva Andrej in Janez, za kosila in priboljške BAR BAR 
z šefom Džimijem.
VSEM AKTERJEM NOGOMETNE ŠOLE 2013, NK JEVNICA IZREKA NAJ-
LEPŠA HVALA za opravljeno delo.
Hvala tudi KS Jevnica, ki nam je odstopila dvorano, da smo lahko na 
toplem in suhem prenočevali in PGD Jevnica, ki so nam z vodo napolnili 
bazen.
UO NK vam vsem želi tople in lepe počitnice in kmalu se zopet vidimo.
za NK Jevnica

Marjan MEDVED - Medo

60 LET KOŠARKARSKEGA 
KLUBA LITIJA

Košarkarski klub Litija v letošnjem letu praznuje 60 
let delovanja in je drugi najstarejši športni kolektiv 
v občini Litija. Začetki segajo na Levstikovo 4 v Li-
tiji, kjer so dijaki, ki so se vozili v šolo v Ljubljano, 

poleti leta 1952 montirali koš, ki so ga dobili v litijski šoli. Na dvorišču 
zaradi majhnega prostora ni bilo mogoče organizirati vadbe. Igralo se je 
2:2, 3:3 in metali prosti meti. 
Fantje pa so že spomladi leta 1953 postavili lesena koša na bivšem atlet-
skem tekališču ob Savi. Igrišče je bilo pokrito z ogorki. 26.4.1953 ob 

13:00 uri je bila odigrana 
prva košarkarska tekma 
v Litiji. Zmagali so Litjani 
s 59 : 2. Tekmo je sodil 
vsestranski športnik in 
učitelj, gospod Hine Le-
binger. Na tekmi je bilo 
prisotno 150 gledalcev. 
Za Litijo so igrali: Janez 
Kifner, Albert Kavčič, Ivan 
Baus, Anton Lekše, Anton 
Lebinger, Jože Škobrne in 
Gusti Kajtna.
Leta 1957 je bil tudi pr-
vi poizkus organiziranja 
ženske košarke. Dekleta 
pa so s treningi pričele 
leta 1963, prvo tekmo pa 

so dekleta odigrale 1965 z ekipo Ježice iz Ljubljane in izgubile s 50:17. 
Tako je klub aktivno do leta 1990 deloval na področju ženske in moške ko-
šarke. Na žalost pa je delo z ženskami ekipami v devetdesetih letih zamrlo. 
So pa igralke, ki so več kot dvajset let igrale v klubu ustanovile veteransko 
ekipo, ki še danes igra prijateljske tekme in turnirje z veteranskimi ekipa-
mi na področju bivše Jugoslavije.
V svojem obstoju je klub dosegel veliko uspehov in tudi padcev. Vseskozi 
pa se v klubu zelo dobro dela z mladimi v vseh kategorijah. 
Prvi večji uspehi so bili doseženi v letih 1971, 1972 in 1973, ko se je član-
ska ekipa v dveh sezonah iz 2. SKL uvrstila preko 1. B SKL, leta 1973 v 
1. SKL A. Tega leta so mladinci zasedli 3. mesto v Sloveniji in pionirji so 
zasedli 4. mesto v Sloveniji.
Leta 1977 je prišlo v Sloveniji do reorganizacije tekmovanj (portoroški 
sklepi) in leta 1978 so se vsa tekmovanja začela odvijati v dvoranah. Na 
srečo so bili leta 1980 portoroški sklepi ukinjeni in prišlo je do reorgani-
zacije tekmovanj. 
Leta 1982 so člani zasedli 1. mesto v 2. SKL vzhod in se zopet uvrstili v 1. 
SKL, kjer s o igrali dve leti.
V samostojni Sloveniji se je članska ekipa leta 1994 ponovno uvrstila v 1. 
SKL kjer je nastopala dve leti.
Največji uspeh pri mlajših kategorijah v tem obdobju je bil dosežen leta 
1998 in 1999, ko so se pionirji dvakrat zapored uvrstili med štiri najboljše 
v Sloveniji. Leta 1998 so osvojili 4. mesto in leta 1999 2. mesto Sloveniji.
Od leta 2003 dalje člani vseskozi nastopajo v 2. SKL. Po skupni oceni dela 
z mladimi s strani KZS, smo zadnjih desetih letih vseskozi uvrščeni med 
15 najboljših klubov Sloveniji.
V letošnjem jubilejnem letu bodo člani nastopali v 2. SKL, vse mlajše kate-
gorije od mladincev do pionirjev U10 pa prvič vsi v 1.SKL.
Klub vseskozi zelo dobro in uspešno sodeluje z oŠ. Naši trenerji pomagajo 
in vodijo tudi šolske selekcije.
Pod vodstvom naših trenerjev se je oŠ Litija v kategoriji mlajših in starej-
ših pionirjev uvrstila 18x na finalni turnir in 3x osvojila naslov državnega 
prvaka. 
Predsednik kluba zadnjih petnajst let je g. Mirko Kaplja, ki je tudi edini 
član kluba od ustanovitve.
Klub zelo dobro in uspešno sodeluje s Košarkarsko zvezo Slovenije. Ne-
kateri veste, nekateri verjetno pa tudi ne, da so se leta 1992 na gradu Bo-
genšperk slovesno ustanovile državne košarkarske reprezentance Slove-
nije. Prireditev je v sodelovanju s Košarkarsko zvezo organiziral naš klub. 
Košarkarskega praznika na Bogenšperku so se udeležili vsi takratni vodilni 
možje slovenske košarke, poleg gostitelja litijskega župana Mirka Kaplje, 
ki se je s svojimi sodelavci potrudil, da je bil zgodovinski zbor slovenskih 
košarkarjev na najvišji možni ravni in vnovič dokazal, da je geografsko sre-
dišče Slovenije tudi pomemben košarkarski center. S svojo navzočnostjo 
je zbrane počastil tudi takratni slovenski predsednik Milan Kučan. 
Košarkarska zveza Slovenija nam je v počastitev tega dogodka in ob 60 
letnici kluba, pred evropskim prvenstvom v Sloveniji, zaupala organizacijo 
prijateljske tekme državnih reprezentanc Slovenije in Makedonije, ki bo 
28.7.2013 ob 20.00 uri, v Športni dvorani v Litiji.

KONEC SEZONE: 
1. Liga, 22. krog
ŠD PREŽGANJE - KŠD VELIKA  ŠTANGA 2:3
OMAHEN TRANSP. - JANG BOJS 6:1
CIFRA - ŠD ZGORNJI LOG 1:0
FRAPEBAR&SALE. - ŠD SAVA 3:1
ŠD POLŠNIK »1« - LOG UNITED 6:2
ŠD JANČE »1« - YU TEAM 4:9

2. Liga, 22. krog
ŠD JANČE »2« - SLIKOPL. JEREB 2:6
FC JANČE UNITED - SOBRAČE 3:3
ŠD DOLE - LIBERGA 1:5
NK DoLINA - ŠD LIK 2:2
ŠD SITULA VAČE - GOSTILNA JUVAN 3:0
ŠD POLŠNIK »2« - JESENJE 4:7

23. MEDNARODNI POKAL ZGONIK 
2013

V nedeljo, 02. 06. 2013, je v sosednji Italiji v Zgoniku 
(Sgonico) potekal tradicionalni KARATE POKAL ZGONIK 
2013, ki ga je tudi letos organiziral karate klub Shinkai 

iz Zgonika, v sodelovanju z deželnim oddelkom italijanske federacije tra-
dicionalnega karateja - FIKTA, in Slovensko zvezo tradicionalnega kara-
teja – SZTK. Močno mednarodno tekmovanje v katah (obveznih likih) in 
v kumiteju (borbi), karate klub Shinkai organizira že triindvajseto leto, 
v sklopu 49. vaške Razstave vin. Tekmovanja se je udeležilo preko 200 
tekmovalcev iz Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, saj je poleg 5 ka-
rate klubov iz Italije, na tekmovanju sodelovalo kar 9 klubov iz Slovenije. 
Že tradicionalno pa je pri izvedbi pokalne tekme sodelovalo tudi osem 
sodnikov iz Slovenske zveze tradicionalnega karateja pod vodstvom so-
dnika iz našega kluba Gorazda Praprotnika. 

Košarkarski klub Litija vabi  
na prijateljsko tekmo pred evropskim prvenstvom v košarki, 

ki bo v nedeljo, 28. 07. 2013, ob 20.00 
v Športni dvorani v Litiji.

SLOVENIJA     :     MAKEDONIJA

Ekipa Litije 7.8.1953 v Zagorju: Od leve proti desni 
stojijo: Janez Kifnar, Ivan Baus, Franc Štrus, Ivo Jugo-
vic, Mirko Mrva - čepijo: Gusti Kajtna, Tone Kvačič, 
Matjaž Zupančič, Tone Lebinger in Janez Kastelic

LESTVICI:
PRVA LIGA
1. CIFRA  22 18 3 1 119:43 57
2. ŠD ZGORNJI LOG 22 18 2 2 115:27 56 
3. YU TEAM 22 17 3 2 79:38  54
4. OMAHEN TRANSPORT 22 13 4 5 80:44 43
5. KŠD VELIKA ŠTANGA 22 12 0 10 56:62 36 
6.  ŠD JANČE »1« 22 10 0 12 70:77 30
7. ŠD SAVA (-3) 22 9 2 11 43:61 26
8. FRAPEBAR&SALETRANS 22 8 1 13 55:90 25
9. LOG UTD 22 5 2 15 49:86 17
10. JANG BOJS 22 5 1 16 46:83 16
11. ŠD POLŠNIK »1« 22 4 1 17 52:110 13
12. ŠD PREŽGANJE 22 3 1 18 46:89  10
DRUGA LIGA
1. LIBERGA 22 15 2 5 82:50 47
2. NK DOLINA 22 13 5 4 94:49 44
3. GOSTILNA JUVAN 22 13 4 5 75:45 43
4. JESENJE 22 12 5 5 89:58 41
5. SOBRAČE 22 11 4 7 82:60 37
6. ŠD SITULA VAČE 22 11 2 9 66:60 35
7. FC JANČE UNITED  22 9 6 7 58:53 33
8. SLIKOPLESK. JEREB 22 9 5 8 64:52 32
9. ŠD DoLE 22 9 3 10 66:77 30
10. ŠD JANČE »2« 22 4 3 15 45:90  15
11. ŠD LIK 22 2 3 17 49:71  9
12. ŠD POLŠNIK »2« 22 3 0 19 39:144  9

OLMN NA TRAVI LITIJA
Po derbiju v zadnjem krogu med CIFRO in ŠD 
ZGORNJI LOG je z rezultatom 1:0 prvak postala CI-
FRA. Iz prve lige je izpadla ekipa ŠD PREŽGANJE, v 
prvo ligo pa se je uvrstila ekipa iz LIBERGE.

ZAHVALA VSEM ZA PRISPEVEK ZA 
ZAKLJUČNO DRUŽENJE IN POVABI-

LO ZA VKLJUČITEV V POGON  
NK LITIJA ZA TL 13/14

V nedeljo, 23.6. smo organizirali zaključno druženje za vse otroke, ki 
so vključeni v pogon NK Litija, njihove starše, trenerje in vse ljubitelje 
nogometa v občini. V okviru druženja se je selekcija U-10 pomerila z NK 
Rudar Trbovlje, mlajši in starejši dečki so igrali med seboj, mladinci ter 
člani pa so se pomerili z litijskimi željami. Litijske želje so nogometaši, 
ki so povezani z Litijo in sicer, da živijo v Litiji ali so v preteklosti igrali za 
NK Litija. Rezultat te tekme je bil na koncu prijateljski 2:2.
Uspešno smo izvedli tudi srečelov ter pogostitev za otroke za kar gre za-
hvala podjetjem IPČ, DZS, MK, VEA, d.o.o., ŠENK POHIŠTVO, TELEKOM 
SLOVENIJE, PEKARNA FRIŠKOVEC, TISKARNA ACO, JURČEK TRGOVINA, 
TRGOVINA ADAM IN EVA LITIJA, URAR NOVAK PRIMOŽ S.P., SLAŠČI-
ČARNA GIMI LITIJA, SKB D.D. LITIJA, FOTO FORMAT D.O.O. LITIJA, Spar 
trgovina, PGD Litija, Modna trgovina TIAMA, KERRY kft, Enter trgovina 
Jože Vidmar s.p., Montaža Ostrež Ostrež Gorazd s.p., Ostrešje d.o.o. ter 
MS Litija, ki so s svojimi prispevki vse to omogočili. 
Nogometne počitnice pa se počasi bližajo k koncu, saj bodo vse selekci-
je NK Litija pričele s treningi za novo tekmovalno sezono 13/14. Želimo 
si, da vsi igralci, ki so vključeni v pogon redne vadbe NK Litija nadaljujejo 
s treningi in tekmovanji, hkrati pa vabimo vse, ki bi se želeli vključiti v 
proces vadbe NK Litija, da pokličejo na tel. št.: 041 725 894 (Dušan) in 
se dogovorijo o vseh podrobnostih za vključitev v eno izmed selekcij NK 
Litija. Prisrčno vabljeni tudi vsi, ki ste že igrali za NK Litija ali katerikoli 
drug klub, pa ste treniranje za nekaj časa prekinili, da se ponovno vklju-
čite. Zavedamo se, da bomo uspeli le skupaj in s povečevanjem igral-
skega kadra. Hkrati pa je tudi naloga na nas, da zagotovimo čim boljše 
pogoje prav vsem.  Uo NK litija, Gregor ZAVRL

KeMična čiStilnica exPReS
Brodar Matjaž s.p. 
Trg na Stavbah 7a, 1270 Litija
Tel.: 018985223 / Gsm: 041480814
E-mail: matjaz.brodar@telemach.net
www.cistilnica-litija.si

V mesecu juliju in avgustu  
smo pripravili akcijo čiščenja  
naslednjih artiklov:

• PREPRoGE
• ZAVESE
• ODEJE (sintetične, merino itd.)
• SEDEŽNE GARNITURE NA DOMU.

Vse našteto vam bomo skrbno očistili  
20% ceneje od osnovnih cen.

Obveščamo vas, da se akcija ne sešteva  
z ostalimi popusti.

Izkoristite priložnost.

Se priporočamo!

Tekme se je udeležilo pet tekmovalcev iz KK Kensei, ki pa so vsi dosegli 
odlične rezultate, tako da se je naš klub uvrstil na skupno 8. mesto, kljub 
mahnemu številu tekmovalcev. Tekmovanje je bilo organizirano tako, da 
so tekmovalci izbirali med nastopi v borbah ali katah. Vsi tekmovalci KK 
Kensei so dosegli odlične rezultate, saj so se prav vsi uvrstili med naj-
boljše tekmovalce in tako za svoje nastope prejeli medalje. Toni Povše 
je v kategoriji kata moški člani B dosegel 1.mesto, prav tako pa je tudi 
Katja Markovič v kata ženski članski kategoriji B dosegla 1.mesto. V 
mešanih članskih borbah B je Lovro Mandelj dosegel 1. mesto, Tama-
ra Povše Dietiker pa v isti kategoriji 2. mesto. Gian Povše je nastopil 
v kategoriji kata mlajši dečki B in dosegel 3.mesto. Vsem tekmovalcem 
čestitke. KK Kensei



Tiho si živela,
v bolezni mirno si trpela,
za vedno zaprla utrujene si oči,
saj tam kjer si, bolečine več ni.

ZAHVALA
Za vedno se je od nas poslovila naša draga sestra, teta in svakinja

MIRA ŠPENDE
1925 – 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Iskrena hvala dr. Kolšku, sestram, negovalkam Doma Tisje, oddelek  
Vrtnice, za lajšanje bolečin ob njeni bolezni.

Posebno se zahvaljujemo sestri go. Silvi ter oskrbovankama doma go. 
Stanki Brečko in go. Vesni Merčon za vso nesebično pomoč. Hvala 
g. župniku, pevcem, pogrebcem, trobentaču za opravljen poslovilni 
obred in vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: vsi njeni

Izpred oči izginil je tvoj obraz
in ne sliši več se ljubeči glas.
Stol, prazen zdaj tam stoji,
naš dom je prazen, saj tebe ni.
Nihče ne more te nadomestiti,
nikoli te ne bomo nehali ljubiti.

V SPOMIN
Mineva eno leto odkar nas je zapustila naša draga mama

ANTONIJA KNEZ
1929 – 2012

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepo mislijo,  
postojite ob njenem grobu in ji prižigate svečke.

Sin Marjan, hčerki Anica in Dragi z družinami

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

V SPOMIN
Minili sta dve leti odkar nas je zapustil naš dragi mož,  

oče in dedek

FRANC JUVANČIČ
22.4.1941 – 12.7.2011

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

Vsi njegovi

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene,  

mami in babi

AMALIJE ZADRAŽNIK
1930 – 2013

rojene STRMEC, z Ježnega vrha

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, 
vsem, ki ste bili v teh težkih in bolečih trenutkih z nami, nam poma-
gali, hvala za stisk rok in izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, za 
svete maše ter vsem, ki ste našo mami pospremili na zadnje počiva-
lišče na Primskovo.
Posebno lepo se zahvaljujemo osebju UKC Ljubljana, Domu Tisje, ne-
govalkam Doma Tisje, ki so materinsko skrbele za bolno mami, patro-
nažni sestri Tini Berčon za skrb in nego na domu, župniku prof. Pavlu 
Spornu, pevcem, pogrebni službi Perpar ter Marinki Vidgaj in Tatjani 
Selan za ganljive besede slovesa.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Mož Vinko, hči Amalija in sin Vinko z družino

Nismo mogli te objeti,
močno ti stisniti roke,
ker ležala si nemočna, 
pa vendar nas čakala še.

ZAHVALA
ob izgubi naše drage žene, mame, babice in prababice

MARIJE SAVŠEK
22.9.1933 – 15.6.2013

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pevcem in trobentaču za 
zaigrano Tišino.

Žalujoči: vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče,
sledi ostale so povsod,
od tvojih pridnih rok…

V SPOMIN
V mesecu juliju je minilo žalostno leto odkar nas je zapustil naš  

dragi mož, oče, stari ata, pradedek…

PAVEL KOKALJ - starejši

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem večnem domu,  
mu prižigate svečke in v srcu nosite spomin nanj.

Vsi njegovi

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
V ROŽNIKU

Razcvet poletja v nas obnavlja pozitivno energijo, ki je 
osnovna sestavina za doseganje novih zmag. 
Znanje, ki ga osvajamo skozi različna življenjska obdo-

bja nam zagotavlja suverenost. Zavedanje o izjemni pomembnosti uče-
nja v vseh obdobjih in vlogah, ki jih prevzemamo, je potrebno spodbujati 
na vsakem koraku. V Velikem travnu in Rožniku se je v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja v domu izvedlo 26 prireditev, katere je obiskalo 
skupaj 861 posameznikov.
Prostovoljsko delo, ki ga v domu neprekinjeno izvajamo, je pomemben 
člen pri skrbi za dobro počutje stanovalcev doma. V zahvalo za njihov 
čas in dobro voljo smo za pet mladih prostovoljcev iz Gimnazije Litija 
pripravili zaključno prireditev. Za njihov trud smo jih nagradili z drobno 
pozornostjo in jih ponovno povabili v našo družbo. 
Od 1. junija do 31. decembra je Dom Tisje vključen v program javnih 
del. Šest udeležencev omenjenega programa so za dom odlična prido-
bitev, saj z njihovo pomočjo narašča dodana vrednost storitvam, ki jih 
zagotavljamo stanovalcem in uporabnikom pomoči na domu. Delo v go-
spodinjskih skupinah poteka kot razvojni program in predstavlja poizkus 
delovanja gospodinjskih skupin kot novega načina izvajanja storitev v 
našem domu. 
Mesečno praznovanje rojstnih dnevov poteka ob veselem druženju, do-
bri glasbi, petju in sladkih dobrotah. Za glasbeno spremljavo sta na pra-
znovanju poskrbela Denis Poglajen in Kaja Gabrijel. Z igranjem na flavto 
in harmoniko sta ustvarila svečano vzdušje. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje je za stanovalce priredila delavni-
co Čaji in čajanka. Udeleženci so na interaktiven način spoznali vsa bo-

gastva, ki nam jih ponujajo števil-
ne rastline na okoliških travnikih. 
Nekatere izmed njih so stanovalci 
imeli možnost celo poizkusiti v 
obliki namazov in napitkov.
Toplo vreme v nas budi željo po 
izletih in druženju na svežem zra-
ku. Za gibalno ovirane stanovalce 
smo organizirali tradicionalni izlet 
z vozički do Krznarja, kjer je 130 
udeležencev ob osvežilnih napit-

kih, sadju ter domači potici prisluhnilo znanim vižam spretnih virtuozov 
na harmonikah. 
O lepi in navdihujoči izkušnji pa prav tako poročajo stanovalci, ki so se 
udeležili vseslovenskega romanja bolnikov in invalidov na Brezje. 
Vrata doma so na stežaj odprta glasbeni in gledališki umetnosti, saj na-
govarjata vse čute in 
razvedrita še tako sivi 
vsakdan. S svojim obi-
skom in nastopom nas 
je izjemno razveselil Pi-
halni orkester Litija, ki 
vsako leto poskrbi za 
prvomajsko budnico. V 
vročem ponedeljkovem 
popoldnevu se nam je 

dom tisje predstavil z vrhunsko izvedbo tujih in domačih skladb ter poskrbel, da je 
bilo srce vsakega poslušalca polno radosti in brezskrbnega veselja.
Moj ata, socialistični kulak je slovenski celovečerni film, ki si ga je ogle-
dal skoraj vsak izmed nas. Mnoge je navdušil z dobro igro in hudomušni-
mi dialogi, druge pa spomnil na obdobje, ki so ga v svojem življenju tudi 
sami izkusili. Odlomek Partljičeve igre so za stanovalce odlično odigrali 
učenci Osnovne šole Gabrovka Dole. 
Družinsko gledališče Kolenc je pripravilo še eno gledališko poslastico. 
Etnološka predstava z naslovom Nazaj h koreninam je udeležence z zvr-
hano mero smeha popeljala v čase starih šeg in navad ter jih opozorila, 
da se doživljanje sočloveka tudi v današnjih časih hitrega tempa življenja 
ni bistveno spremenilo. 
Za ohranjanje odnosa med posamezniki, je največkrat potrebna želja 
ter obojestranski trud. Pomembnosti prijateljskih vezi se močno zaveda 
Društvo upokojencev Šmartno, ki je ob kavi ter prijetnem klepetu združil 
svoje člane in jih razveselil s sladko pozornostjo. 
Stanovalci vedo, da so knjižna dela posebej bogat izvor tem, ki s svojo 
širino zajamejo in združujejo udeležence pogovora. Tokratna bralna ura 
je namenila svoj čas znanemu delu z naslovom Don Kihot. Tragikomične 
dogodivščine glavnega junaka so udeležence spodbudile k razmišljanju 
o junakih današnjega časa.
Vsak izmed nas ve, da so pravljice bogat zaklad znanja in življenjskih 
naukov. Ob pazljivem poslušanju znanih zgodb se je, na večeru Grimmo-
vih pravljic ob soju sveč, med stanovalci ustvarilo mirno vzdušje, ki je 
potrdilo velik vpliv domišljijskih pripovedi na življenje posameznikov.
Prihod poletja pogosto naznani zaključek pomembnih aktivnosti, ki se 
izvajajo med letom, ko se sonce še 
pridno skriva za oblaki. V domu smo 
s piknikom obeležili dan državnosti, 
zaključek skupin za samopomoč, za-
ključek prostovoljskega dela, zaklju-
ček tretje faze E-QALIN-a in prvega 
ocenjevalnega obdobja. Prav poseb-

no vzdušje so 
s svojim ple-
som in napevi 
ustvarili člani Folklorne skupine Javorje. 
Dom Tisje je z velikim zadovoljstvom prijavil na 
natečaj Prostovoljec leta 2012 prostovoljko, 
gospo Marijo Smolej. Na slovesnosti v Brdu pri 
Kranju je prejela priznanje s strani predsednika 
Boruta Pahorja, zato bi se ji radi še enkrat lepo 
zahvalili za njen doprinos in ji sporočili, da nje-
no kreativno delo predstavlja neprecenljivo vre-
dnost.  Renata oZIMEK

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V JULIJU 2013
•  vsak četrtek do konca avgusta prireditev Mladinskega centra Litija 

– igranje Meriane na violino, z začetkom v četrtek, 18. 07. 2013 ob  
16. uri, v domski jedilnici

•  četrtek, 25. 07. 2013 ob 14. uri, sestanek Domske skupnosti z obda-
ritvijo jubilantov.

•  večer slovenskega filma, petek, 26. 07.2013 ob 16. uri, v domski je-
dilnici

•  torek, 30.07.2013 ob 11. uri, mesni piknik pod kozolcem, igranje dru-
žabnih iger z medsebojnim tekmovanjem Skupin za samopomoč

•  vsako soboto Sveta maša v domski jedilnici, ob 13.30, možnost za 
Sveto spoved in Sveto obhajilo.

PRENOVITVENA IN GRADBENA DELA  
V DOMU TISJE

Od začetka julija 2013 potekajo v domu prenovitvena in gradbena dela s 
katerimi želimo izboljšati bivalne pogoje za stanovalce. Dosedanja uprav-
na zgradba, kjer je bila do sedaj tudi fizioterapija in delovna terapija ter 
v mansardi nekaj sob za stanovalce, bo po rekonstrukciji namenjena le 
bivanju stanovalcev. S prenovo bomo pridobili novih 16 namestitvenih 
mest, v eno in dvoposteljnih sobah v treh etažah, z večjim dnevnim pro-
storom in kuhinjo. Stanovalci in zaposleni v teh majhnih enotah bodo 
lahko živeli in delovali kot gospodinjske oziroma stanovanjske skupine. 
Ena enota bo imela do šest namestitvenih mest. S pridobitvijo teh pro-
storov bomo ukinili enoto Spominčice v prvi etaži gradu, kjer so bili do 
sedaj nameščeni stanovalci v tri in več posteljnih sobah. 
Poleg teh prenovitvenih del bomo na novo zgradili prizidek med osrednjo 
stavbo in upravno stavbo, v kateri je bil do sedaj zimski vrt z urejeno 
jedilnico za enoto Nagelj. Prizidek bo obsegal tri etaže, v vsaki etaži bo 
urejena nova jedilnica s kuhinjo in dnevnim prostorom za stanovalce. S 
tem bomo zagotovili boljši standard jedilnic in dnevnih prostorov, saj je 
do sedaj bil na posameznih enotah le po en večji skupni prostor. Hkrati 
bomo zgradili tudi dvigalo, ki ga bivša upravna stavba ni imela.
Zaradi vseh naštetih del smo morali začasno preseliti nekaj stanovalcev, 
hkrati pa zagotoviti tudi nadomestne prostore za fizioterapijo in delovno 
terapijo. V času gradnje je spremenjen tudi promet okoli doma, za parki-
ranje avtomobilov pa lahko še vedno uporabljamo vse parkirne površine, 
razen nekaj parkirnih mest poleg zadnje stavbe, kjer potekajo gradbena 
dela.
Načrtujemo, da bomo vsa dela zaključili do konca tega leta, najkasneje 
do konca februarja 2014 pa naj bi v njem spet bivali naši stanovalci. 

Vida LUKAČ, Direktorica doma Tisje
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javno glasilo OBČan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Mitja Jovanovič s.p.,  
CDK 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43 

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

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

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 152

Izžrebanci JUNIJSKE križanke prejmejo majice Tiskarna 
ACO, Litija. 
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Ana Kotar, Dole 18, 1273 Dole pri Litiji
2. Ivanka Vozelj, Tirna 48, 1282 Sava 
3. Nada Setničar, C.K.S. 18, 1270 Litija     

Težje besede:  URTIKARIJA, OSKI, OCA, OKAPI, 
TRAKL, NAL

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2013 na naslov ured
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo majice 
Tiskarne ACO. 

Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA VODIK

KOŽNA 
BOLEZEN 

KOPRIVNICA

NEMŠKA 
KANCLERKA 
(ANGELA)

REKA V 
ŠPANIJI 
PRITOK  
EBRA

EKONOMSKA 
PRO

PAGANDA

NADALJE
VANJE 
GESLA

PISANA 
POGODBA, 

PORAVNAVA

AVSTRIJSKI 
PESNIK 

(GEORG)

IVAN  
KRINOV KEMIJSKI 

ZNAK  
ZA LITIJDALMATIN. 

ŽENSKO IME

SKANDI
NAVSKO  
MOŠKO  

IME

ANTON 
KOLAR

DRUGA 
ČRKA  

ABECEDE

LASTOVKA, 
POMANJŠE

VALNICA

TUJE 
UMETNO 
VLAKNO

GOROVJE 
V ARABIJI 

OB RDEČEM 
MORJU

NASTJA 
KOLAR

PADALEC 
KRALJ

OS. ZAIMEK

PRIPRAVA 
ZA DVIG 

TEKOČINEDARILO

ZIMZELENO 
LEPOTNO 
DREVO

NATRIJ

OBRIPRITOK  
REKE ODRE

KRALJEVINA 
NA SEVERU 

EVROPE

HRVAŠKI 
PETROL

AVSTRIJA

LETNI 
GOZDNI 
POSEK

GOZDNA 
ŽIRAFA

STARO 
ITALIJANSKO 

PLEME

ČEBELJE 
ROJENJE

UROŠ 
SLOKAR

JAPONSKA 
LUKA NA 
HOKAIDU

ŠKATLICA ZA 
DRAGOCEN.

PRITLIČJE V 
GLEDALIŠČU

ZADETEK  
PRI 

NOGOMETU

BELGIJSKO 
LETOVIŠČE

ŽELATINA 
IZ ALG

HRVAŠKI NO GO 
MET. (ROBERT)

SPOROČILO, 
NAZNANILO

ZAVITEK, 
OMOT

AVSTRIJSKA  
POROČE

VALNA 
AGENCIJA

OČKA

TRDINOV 
LITERARNI 

JUNAK

ODPRTINA  
V STENI

TURISTIČNA 
OBALA REKA NA 

PELOPONEZU 
(EVROTAS)

MESTO  
PRI ZADRU

BIBLIJSKA 
MARIJINA 

MATIANTON 
JANŠA

JOŽA  
ČOP

AMERIŠKI 
OTOK V 
ALEUTIH

RUSKA 
ATLETINJA 
PRIVALOVA

ALUMINIJ

KLICANJE, 
VRISKANJE

STRITARJEV 
ROMAN V 
PISMIH

JOD

NADALJE
VANJE 
GESLA

VISOKA 
GORA V 
JULIJCIH

mali oglasi

bRUnaRico 
GoStinSKi 

loKal
ob tenisu  

v Kresnicah  
ODDAJAMO  

v dnevni najem 
za zaključene 

družbe
(družinska praznova-
nja, družabna sreča-
nja, piknike…) Pijača 
in prehrana v last ni – 

najemnikovi režiji.
Več na: 041 43 66 55

OBVESTILA  /  KRIŽANKA

nePReMičnine

PRODAM pianino, znamke 
Galeb, rjave barve. cena: 
300 EUR, inf.: 041/954-
766.

PRODAJA ZEMLJIŠČA v Zgornjem Hoti-
ču pod gozdom. Tel. št.: 01/8989-130, 
Nuša.

ODDAM ohranjen poslovni prostor, velik 
100 m2 v centru Litije z urejenim parkiri-
ščem. Kontakt na 040/834-794.

 PRoDaMo Stanovanje,  
Prodam 3 sobno stanovanje 77m2. 
Stanovanje je bilo 2011 popolnoma ob-
novljeno (električna in vodovodna inšta-
lacija, okna, radiatorji in vrata...). Mo-
žnost odkupa tudi celotne nove opreme 
in garaže ki se nahaja pod stanovanjem 
v izmeri 13,72m2. Nahaja se v centru Li-
tije, v pritličju in je lahko takoj vseljivo na 
kluč. Vredno ogleda. Cena: 99.000,00 €. 
Informacije na GSM: 041-719-444. 

Za vas smo se preselili na NOVO LOKACIJO  
v pritličju CENTROMERKURJA v starem delu  

Litije, z večjim prostorom in še bolje založeno 
trgovino ter s podaljšanim delovnim časom.

V mesecu juliju in avgustu 10% popust z kuponom!

Delovni čaS:
OD PONEDELJKA DO PETKA

od 08.00 do 18.00,
OB SOBOTAH: od 08.00 do 12.00

PotoKaR

10 %
POPUST V JULIJU 
IN AVGUSTU 2013

AVTO DELI   www.potokar.si   tel: 08 205 3388

PRODAM mladinsko kolo, ru-
mene barve, 24 col, cena 50 
EUR. Inf.: 041/954-766.

PRODAM zelo lepo ohranjeno 
šolsko torbo - 15 EUR, 15" ra-
čunalniški LCD ekran - 20 EUR. 
Inf.: 041/954-766.

PRODAM samohodno vrtno ko-
silnico - ugodno. Inf.: 041/901-
972.

KUPIM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, 
bajonete, čelade, sablje, uni-
forme, stare razglednice, kip-
ce, slike, nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drobnarije, ki 
jih morda ne potrebujete več. 
Tel.: 051/740-430.

LETOVANJE V ČASU POLET-
NIH ŠOLSKIH POČITNIC

Območno združenje Rdečega križa 
Litija poleg tradicionalnih oblik pomo-

či socialno ogroženim družinam namenja posebno 
pozornost razvoju in širitvi programov organizacije 
letovanja socialno ogroženih otrok in otrok z zdra-
vstveno indikacijo. otroci bodo letovali predvsem v 
MZL RKS Debeli Rtič ter v MPD Frankopan Punat. 
Število otrok, ki so potrebni takšnega letovanja se 
iz dneva v dan povečuje, vendar starši velikokrat ne 
zmorejo niti najnižjega prispevka za letovanje.
Pred odhodom prve 
skupine je bil v veliki 
sejni sobi Občine Li-
tija sestanek s starši 
otrok, vzgojitelji vo-
diči in pedagoškimi 
vodji.
4. julija 2013 je od-
šla na letovanje v Punat 1. skupina otrok, za njih skr-
bijo vzgojitelji vodiči.

Pred odhodom na mor-
je je otroke pozdravila 
podžupanja ga. Lijana 
Lovše.
»Letovanje je za otro-
ke posebno doživetje, 
posebno še za otroke 
iz socialno ogroženih 

družin. Predvsem pa je pomembno medsebojno 
druženje, pogovori, tkanje prijatelj-
skih vezi in čim lepše preživeti in 
doživeti dnevi«.
Počitniški dnevi v Punatu prehitro 
minevajo, otroci so že prvi dan so-
delovali na mednarodni nogometni 
tekmi.
Zahvalili bi se Občini Litija in Ob-
čini Šmartno pri Litiji za sofinan-
ciranje programa letovanje otrok, 
Zdravstvenemu domu Litija za so-
delovanje ter Zavarovalnici Triglav 
za kapice. Lep sončen pozdrav iz 
Punata 

Danica SVERŠINA

SREČANJE STAREJŠIH V 
GABROVKI

Pred odhodom na zasluženi poletni 
dopust, smo želeli tudi našim malo 

starejšim krajanom polepšati poletne dni. V nedeljo, 
22. 6. 2013 ob 11. uri, po sv. maši, smo jih povabi-
li v dvorano oŠ Gabrovka, kjer so za njih nastopili 

prvošolci z učiteljico 
Bredo, ki so postali 
letos tudi mladi člani 
RK, najmlajši iz Vrtca 
Čebelica, skupina Pi-
kapolonice ter mlada 
harmonikarja Manca 
in Jan. Učenci z uči-

teljico Lidijo so starejšim pripravili drobne sladke 
pozornosti. Po programu je sledila še pogostitev in 
prijeten klepet, ki si ga še kako želijo. Gost srečanja 
je bil bolnišnični duhovnik Miro Šlibar, ki je za vsake-
ga posameznika našel spodbudno in toplo besedo. 
Skupaj so poklepetali, se pošalili, nasmejali in za-
peli. Njihovi zadovoljni obrazi, besede zahvale, nas 
opominjajo, da si takšnih srečanj še želijo.
Ob tej priložno-
sti je medicin-
ska sestra Darja 
Resnik izmerila 
posameznikom 
še krvni sladkor 
in tlak.

Za KoRK Gabrovka, Marinka L.



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

popravila in čiščenje
zobnih protez

ali jiH Poznate
veliK USPeH niKa RazboRŠKa v PoRtoRoŽU, 

lUKa voDniK oSvojil PRvi PoKal tzS

tenis klub aS

Tekmovalni tenis
Nedvomno je bil največji teniški do-
godek v Sloveniji ATP Chalenger tur-

nir TILIA OPEN v Portorožu. Na njem so nastopili tudi vsi 
najboljši slovenski teniški igralci z Gregom Žemljo, Alja-
žem Bedenetom in Blažem Kavčičem na čelu.
V kvalifikacijah sta nastopila tudi dva igralca Tenis kluba 
AS Litija in sicer Nik Razboršek in Blaž Bizjak. Blaž Biz-
jak se preko kvalifikacij ni uspel prebiti, je pa zato veliki 
met uspel Niku Razboršku, ki je zmagal vsa tri kola težkih 
kvalifikacij in se uvrstil v glavni turnir. Težo tega uspeha 
potrjuje še dejstvo, da je Nik edini slovenski igralec, ki 
se mu je na tem turnirju uspelo prebiti skozi kvalifikacije, 
čeprav je nastopilo kar 13 slovenskih igralcev. Za Nika je 
bil to nastop v glavnem turnirju najvišjega ranga doslej 
in potrditev, da se lahko meri z nasprotniki tudi na višjih 
turnirjih. Nik je zelo dobro odigral tudi prvo kolo in je kljub 
porazu s 36 36 lahko zadovoljen, saj je bil v igri nasprotni-
ku popolnoma enakovreden, tekmo so odločile izkušnje, 
ki so bile na strani španskega igralca. Nik v času nastaja-
nja tega članka že uspešno nastopa v Beogradu, kjer je že 
zabeležil zmago v 1. kolu glavnega turnirja.
Tedni pred počitnicami so bili tekmovalno zelo pestri tudi 
v mlajših tekmovalnih kategorijah. V kategoriji do 14 let so 
se odvijala najmočnejša tekmovanja in sicer iz serije NJT 
– Nike Junior Tour. Naj spomnimo – zmagovalec skupne-
ga seštevka treh turnirjev iz te serije bo zastopa Sloveniji 
na Nike Mastersu v Miamiju (ZDA ). Lansko leto je bil to 
naš Grega Kokalj, za letos so karte še popolnoma odprte. 
Na tem turnirju je svoj največji uspeh doslej dosegel Luka 
Vodnik, ki je nastopil v kategoriji dečki do 14 let – serija B. 
Luka se je prebil v polfinale in osvojil svoj 
prvi pokal na turnirjih, ki sodijo pod okrilje 
in za lestvico TZS. Luka je v prvem kolu 6:1 
7:5 premagal Štefe Klemna iz Radovljice, 
v drugem kolu mu je nasprotnik predal, v 
četrtfinalu je premagal Grubar Benjamina 
iz Bleda 7:5 6:4, v polfinalu pa je moral 
priznati premoč Emeršič Ljubič Andražu iz 
Domžal, ki pa je potreboval tri nize, da je 
premagal našega tekmovalca, rezultat je bil 3:6 6:3 6:3. 
Bravo Luka in čestitke za osvojeni pokal !
Pri dečkih v kategoriji A je bil najuspešnejši Mark Mesa-
rič, ki je v prvem kolu premagal Ambrožič Davida iz Kopra, 
nato pa izgubil od 3. nosilca Miklavčič Luka iz Idrije. Ašič 
Tom in Macerl Rožle sta izgubila že v prvem kolu. Prav 
tako nista imeli srečeCerovšek Laura in Jamšek Lara, 
ki sta nastopali v Celju, prav tako na seriji NJT. Laura je 
izgubila v kvalifikacijah, Lara pa v prvem krogu glavnega 
turnirja in sicer v treh nizih od Vičič Marije iz Ljubljane. Po 

končanih serijah NJT se je tudi karavana mladinskih tek-
movanj preselila v Portorož. Tudi tam so nastopili skoraj 
vsi naši najboljši razen Grega Kokalja, ki se je že pripra-
vljal za nastop na olimpijskih igral evropske mladine. Za 
nastope v Portorožu moramo pohvaliti Godec Tino, ki je 
na turnirju do 18 let prišla v četrtfinale in Marka Mesarič, 
ki je turnirju do 16 let uspešno opravil kvalifikacije, na tur-
nirju do 14 let, kar je njegova kategorija, pa se je, tako kot 
Godčeva, uvrstil v četrtfinale. Za nastop do 14 let velja, 
kljub porazu v prvem kolu, pohvaliti tudi Ašič Toma, saj 
se je izvrstno upiral 1. nosilcu turnirja. Pred tekmovalci, 
ki nastopajo v kategoriji do 14 let je v juliju še mednaro-
dni turnir za evropsko teniško lestvico, ki bo na Otočcu, v 
glavnem turnirju pa bodo nastopili Mesarič Mark, Ašič 
Tom in Jamšek Lara.
Grega Kokalj bo zastopal barve Slovenije na Olimpij-
skih igrah evropske mladine. Te bodo v Utrechtu na 
Nizozemskem, teniško reprezentanco pa bosta sestavljala 
dva fanta in dve dekleti. Igre bodo potekale od 14.7. do 
19.7.2013.

Rekreativni tenis
Poletna Tiliateniška liga AS je že prinesla nekaj prese-
netljivih rezultatov. Tako je Branko Guna s kar 9:0 odpra-
vil Smrkolj Damijana. Še naprej niza zmage v 1. ligi Ašič 
Alojz, ki je nedvomno eden favoritov za najvišja mesta ob 
koncu tekmovanja.
Ostalo
Tenis klub AS Litija z veseljem sporoča, da so v centru ure-
dili dostop za invalide, primeren tudi za mamice z vozički, 
in veliko ograjeno otroško igrišče. Projekt je bil delno sofi-
nanciran z evropskimi sredstvi.

Ekipa za Olimpijske igre evropske mladine – na sliki Grega Kokalj

v SliKi in beSeDi

Od leve proti desni Jože DRNOVŠEK, NEKOČ PREDSENIK OBČINE, Franci Rokavec, župan občine 
Litije, Mirko KAPLJA, bivši župan občine Litija, sedaj predsednik združenja borcev za ohranjanje 
vrednot NOB Litija- Šmartno, Sandi GOMBAČ, podžupan občine Litija.

taKole je bilo neKoč
Spomin na čase, ko so kmetje orali z 
oračo. Kot vidite sta bila za vleko vpre-
žena konj in vol, ki jih je vodil fantič, 
zraven pa še uravnaval /kovce/. za 
oračo pa je bil oče. Takšne prizore smo 
videvali vsakodnevno v jutranjem času 
dokler njive niso bili zorane, vendar so 
bile njive obdelane, posejane z pšeni-
co, ovsem, ječmenom, prosom in tudi 
rž se je našla. Njive so bile obdelane, 
v vsaki domačiji si lahko dobil spečen 
domač kruh. Danes pa so te orače za-
menjali traktorji in v mnogih vaseh so prej obdelane njive postale travniki oziroma pašniki.
In takšna je naša samooskrba danes, tudi tisti, ki so včasih pekli kruh doma s svoje pšenice 
morajo kupovati kruh v trgovini.

PoGleD na ŠMaRSKo MeSaRijo
Vsi se še dobro spominjate šmarske klavnice, ki je bila opremljena z najsodobnejšimi napravami. 
Danes ta objekt propada, oprema v notranjosti je izropana, zunanjost zaraščena. 

Ljudje, ki so bili zaposleni v klavnici so odšli na cesto, v pokoj ali le redki našli drugo zaposlitev. 
To je rezultat sodobnega slovenskega kapitalizma. »Vse uničiti«! Za kraj kot je Šmartno pri Litiji, 
je uničenje klavnice in tovarne usnja Vrhnika- obrat Šmartno velik udarec, posebno še ker ni 
novih delovnih mest.

GReGoR ti Si naŠa  
PRiHoDnoSt

Napis je kot vidite na opornem zidu litijskega 
pokopališča. Res na pravem mestu, ki nam pove 
vse. Glede nato kar se dogaja v naši (nesamo-
stojni Sloveniji) je naša prihodnost za tem opor-
nem zidom.  ciril GOLOUH


