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Prispevke pošljite do 08.06.2015 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

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

V teh zadnjih pomladnih tednih se zopet vrstijo tradicio-
nalne prireditve in tudi tiste, ki bodo potekale ob občin-
skem prazniku občine Litija. Upamo na čimvečjo udeležbo 
na pestrih prireditvah, ki se bodo odvijale v mesecu maju 
in juniju. Organizatorji prireditev vabijo vse občanke in 
občane ter ostale, da se jih udeležite v čimvečjem številu.

Uredništvo Občana 

KoleDaR PRiReDitev ob občinSKeM PRazniKU občine litija

5. junij 2015

Litija

Spoštovane občanke,  
dragi občani !

Ob prazniku občine Litija Vam iskreno čestitam in vam 
želim prijetno praznovanje. Vabim vas na slavnostno 

akademijo, ki bo v torek 16.6.2015 ob 20.00 uri v 
dvorani kulturnega centra na Stavbah. V kulturnem 

programu bodo sodelovali Pevsko društvo Lipa  
(Ženska in moška vokalna skupina Lipa Litija)  

ter učenci glasbene šole Litija-Šmartno.

Vljudno vabljeni tudi na vse ostale prireditve v okviru  
8. občinskega praznika občine Litija!

Župan Franci ROkavec

KDaj ? DoGoDeK Kje ?
SObOta 30.5.2015 9.00–15.00 EX TEMPORE POLŠNIK 2015 POŠ POLŠNIk
ČetRtek 4.6.2015 18.30 ZAKLJUČNI KONCERT UČENCEV PRVIH RAZREDOV GLASBENE  ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO DvORaNa gLaSbeNe ŠOLe

Petek 5.6.2015 10.30–20.00
4. TAČKOV FESTIVAL: (gLeDaLIŠka PReDStava, DeLavNIce, kNJIŽNIca POD kOStaNJI, taČke POMagaČke,  
SReČaNJe S ČLaNI DRUŠtva vODNIkOv ReŠevaLNIH PSOv SLOveNIJe, RaZgLaSItev ReZULtatOv NateČaJa,  

veČeR S PRIMOŽeM SUHaDOLČaNOM)

kULtURNI ceNteR LItIJa
PaRk Na StavbaH

19.00 PREMIERA MUSICALA »POD SVOBODNIM SONCEM« avtorice eve OStaNek – učenke glasbene šole LItIJa-ŠMaRtNO DvORaNa gLaSbeNe ŠOLe

SObOta 6.6.2015 19.30 »POLLANSKI VEČER - kUD JevNIca in vaški odbor ceRkev v
kReSNIŠkIH POLJaNaH 

20.00 PRAVLJICA O LIPOVEM LISTU – SLAVNOSTNI KONCERT OB 130 LETNICI DELOVANJA PD LIPA ŠPORtNa DvORaNa LItIJa

NeDeLJa 7.6.2015 StaRt Ob 9.00 10. POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE: (gostje: MLaDI gLaSbeNIkI SaLZbURŠke UNIveRZe MOZaRteUM, SRbSkO kULtURNO 
UMetNIŠkO DRUŠtvO vIDOvDaN, MeŠaNI PevSkI ZbOR kRaNJSka gORa); RAZSTAVA EX TEMPORE POLŠNIK 2015 StaRt vaŠkO JeDRO POLŠNIk

tORek 9.6.2015 19.00 ABSOLVENTSKI KONCERT EVE OSTANEK Z GOSTI DvORaNa gLaSbeNe ŠOLe
SReDa 10.6.2015 18.30 JAVNI ZAKLJUČNI NASTOP PLESNEGA ODDELKA GŠ  LITIJA –ŠMARTNO kULtURNI ceNteR LItIJa

SObOta 13.6.2015
9.00 LITIJSKI TEK, FESTIVAL SKUPNOSTI (predstavitev krajevnih in mestne skupnosti ter društev) vaLvaZORJev tRg v LItIJI

StaRt 
ob 9.00 GABROVKA, TU SEM DOMA z ANTONOVIM POHODOM in FESTIVALOM POTIC PReD gaSILSkIM DOMOM  

v gabROvkI
NeDeLJa 14.6.2015 16.00 Dan GEOSS geOSS SP. SLIvNa

SObOta, NeDeLJa 13.6.–21.6.2015 Mednarodni teniški tuirnir za moške za svetovno teniško lestvico ATP LITIJA OPEN 2015 teNIS PaRk aS LItIJa
PONeDeLJek 15.6.2015 18.00 PRAZNIKU V POZDRAV – likovna razstava društva LILa avLa ObČINe LItIJa

tORek 16.6.2015 18.30 Pričetek delovanja RFID knjigomata za samostojno izposojo gradiva kNJIŽNIca LItIJa
tORek 16.6.2015 20.00 OSREDNJA OBČINSKA  PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI kULtURNI ceNteR LItIJa
Petek,

SObOta
19.6. 2015
20.6.2015

19.00
15.00 PIKNIK LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – FESTIVAL 52 PaRk v gRaDU PONOvIČe

SObOta 20.6.2015 18.00–24.00
POLETNA MUZEJSKA NOČ MeStNI MUZeJ LItIJa – StaRa SODNIJa

SEN POLETNE NOČI – breg pri Litiji - Prireditev v okviru akcije POLetNa MUZeJSka NOČ DOMaČIJa PateRNOSteR,
gaSILSkI DOM

SObOta 4.7.2015 18.00 PRIReDItev Ob PRevZeMU NOVEGA GASILSKEGA VOZILA ZA PGD VAČE vaČe

NeDeLJa 5.7.2015 18.00 KONCERT V SPOMIN DIRIGENTU CARLOSU KLEIBERJU Z GOSTI: Orkester slovenske vojske v sodelovanju  
z izvajalci akademije za glasbo vaŠkO SReDIŠČe kONJŠIce 

ObČINa LItIJa

„PRavljica o  
liPoveM liStU“

SlavnoStni KonceRt ob 130-letnici  
delovanja PD Lipa Litija

6. JUNIJ 2015, OB 20. URI, ŠPORTNA DVORANA LITIJA
Prisrčno vabljeni!

PoD SvoboDniM SonceM
Z velikim veseljem 
in upanjem smo v 
Knjižnici Litija sku-
paj s sodelujočimi 
načrtovali sloves-
nost »Pod svobo-
dnim soncem«, ob 
70. obletnici zmage 
pri spomeniku NOB 
v Litiji. v petek, 8. 
maja, na pred večer 

dneva zmage, smo se spominjali žrtev 
in preživelih, ki so nam priborili svobo-
do na ozemlju občin Litija in Šmartno 
pri Litiji, zato sta se nam pridružila oba 
župana.
Pri prireditvi smo sodelovali z: Zvezo 
združenj borcev za vrednote NOb Litija 
in Šmartno, Območno zvezo veteranov 
vojne za Slovenijo Litija-Šmartno, Ob-
činsko organizacijo zveze slovenskih 
častnikov Litija, Policijskim veteranskim 
društvom Sever, ZkMŠ Litija.
Za sodelovanje v kulturnem programu 
se zahvaljujemo: Pihalnemu orkestru  

Litija, Mešanemu pevs-
kemu zboru kUD Jevni-
ca, recitatorjem in reci-
tatorkam z mentoricami 
OŠ Litija, OŠ gradec in 
OŠ Šmartno pri Litiji.
Po pozdravih obeh žu-
panov, Rajka Meserka 
in Francija Rokavca ter 
predsednika ZZb za 
vre dnote NOb, Mirka 

kaplje nam je o moralnih zavezah, ki bi jih morali živeti ne glede 
na čas, spregovoril pisatelj tone Partljič.  andreja ŠtUHec

LITIJSKI TEK 2015 bo potekal v naslednjih kategorijah:
 I.  9.00 posamični tek starejših od 19 let po st. kategorijah in 

spolu, 10 km,
  a)  Moški – st. kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, 

od 46 do 60 let, od 61 let in starejši,
  b)  Ženske – st.kategorije: od 19 do 30 let, od 31 do 45 let, 

od 45 do 60 let, od 61 let in starejše;
 II.  9.10 odrasli ekipni tek za ekipni prehodni občinski tekaški 

pokal, 5,6km in posamični tek srednješolcev 15 – 18 let po 
spolu, 3,6 km;

 III.  10.30 promocijski družinski tek predšolskih otrok skupaj s 
starši, 200 m;

 IV.  10.45 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški 
pokal in posamični tek osnovnošolcev, I. triada, 400 m;

 V.  11.00 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški 
pokal in posamični tek osnovnošolcev, II. triada, 1000 m;

 VI.  11.20 šolski ekipni tek za šolski prehodni občinski tekaški 
pokal in posamični tek osnovnošolcev, III. triada, 1700 m;

 VII. 11.45 1. tajin tek, 1700 m.
Prijave: na spletni strani sport.zkms-litija.si
Vse občane obveščamo, da bo na dan prireditve, 13.6.2015 
od 08.30 do 13.00 zaprta cesta Litija – Podšentjur – Pogo-
nik. Prosimo za potrpežljivost in razumevanje ter vabimo k 
udeležbi na teku. 

Da bo letos še posebno pestro bo poskrbela prireditev 
obUjaMo tRaDicijo – GRaDiMo SKUPnoSt,
ki bo v istem času na isti lokaciji združila dve dogodka: Litijski 
tek in festival skupnosti, na katerem se bodo predstavile krajev-
ne skupnosti, mestna skupnost, društva ter ostale organizacije.

litijSKi teK 13.6.2015

Informacije na  
notranjih straneh  
in na:  
sport.zkms-litija.si

(Več na 3. strani)
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OBRAZLOŽITEV CEN POMOČI  
DRUŽINI NA DOMU 2015

Občinski svet Občine Litija je na svoji 4. redni seji z dne 
22.4.2015 sprejel Sklep o soglasju k ceni socialnovar-
stvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
Na območju Občine Litija javno službo pomoč družini na domu 
izvaja javni socialno varstveni zavod Dom tisje, Črni Potok 13, 
1275 Šmartno pri Litiji. cena storitve se v letu 2015 glede na 
leto 2014 malenkostno zmanjšuje in velja od 1.5.2015 dalje.
ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša:
 - 17,14 eUR/h na delovni dan,
 - 23,09 eUR/h ob nedeljah in nočnem času,
 - 24,58 eUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč družini na 
domu in sicer:
-  v višini 100%, ki predstavlja stroške vodenja, koordinacije in 

strokovne priprave dogovorov,
-  v višini 75%, ki predstavlja stroške neposredne socialne 

oskrbe uporabnika. 
cena za uporabnika storitve pomoč družini na domu tako zna-
ša:
 - 3,72 eUR/h na delovni dan,
 - 5,21 eUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
 - 5,58 eUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

SUBVENCIJA OBČINE K CENI STORITVE
Občina Litija bo glede na sprejeti Lokalni program socialnega 
varstva v Občini Litija za leto 2015 in zaradi doseganja ciljev 
Nacionalnega programa socialnega varstva na področju po-
moči družini na domu tudi v letu 2015 še naprej zagotavljala 
75% subvencijo pri plačilih neposredne socialne oskrbe 
na domu. Občina pri vsem tem skuša omogočiti in spodbuditi 
zainteresirane občane, da bi to storitev izkoristilo čim več upo-
rabnikov. 
Subvencija občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona o 
dedovanju, zato uporabnike seznanjamo, da jo izkoristijo. v 
kolikor pa uporabniki, ki sami nimajo dovolj sredstev ali pa za-
vezancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem z izdajo 
odločbe o oprostitvi plačila odloča pristojni center za socialno 
delo. v tem primeru pa je ta del, ki je predmet odločbe o opro-
stitvi plačila, vračljiv po 128. členu Zakona o dedovanju.
cena za uporabnika se tako v letu 2015 glede na leto 2014 ma-
lenkostno znižuje, kar upamo bo pozitivno vplivalo na odločitev 
upravičencev, da se še v večjem številu odločijo za pomoč na 
domu oziroma povečajo obseg že dogovorjenih ur storitve. 

NEVARNO KRIŽIŠČE ZAGORICA V OBČINI 
LITIJA ODSLEJ VARNEJŠE S SISTEMOM 

COPS@ROAD
Občina Litija je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in 
podjetjem Aktivna signalizacija Korun na nevarnem križ-
išču Zagorica, kjer je v preteklosti prihajalo do pogostej-
ših prometnih nesreč, postavila opozorilni sistem COPS@
road. Gre za enega prvih tovrstnih sistemov na slovenskih 
cestah, ki s sve-
tlobnim signa-
lom voznika na 
neprednostni 
cesti opozori na 
potencialno ne-
varnost trka v 
času, ko se na 
prednostni cesti 
približuje drugo 
vozilo. Kot je na 
simbolični predaji sistema v uporabo poudaril župan ob-
čine Litija Franci Rokavec, bo tako zagotovljena bistveno 
večja varnost vseh udeležencev v prometu v tem križišču, 
poleg tega pa smo veseli možnosti za skupno financiranje 
postavitve opozorilnega sistema, saj se v občini prizadeva-
mo z različnimi pristopi povečati varnost naših občanov.

Sistem cOPS@road je razvi-
lo mlado slovensko podjetje 
a.s.k. »Dosedanji rezultati 
postavitev sistema COPS@
road kažejo tudi za 90-od-
stotno zmanjšanje prometnih 
nesreč na nevarnih točkah, 
tako da verjamemo, da bo s 
sistemom bolj varno tudi kri-
žišče Zagorica,« je povedal 
Peter Korun, direktor pod-
jetja A.s.K.

V sklopu projekta Skupaj za 
večjo prometno varnost v Slo-
veniji je Zavarovalnica triglav 
v 40 odstotkih finančno pod-
prla postavitve 12 sistemov 

cOPS@road na nevarnih cestnih odsekih v različnih slovenskih 
regijah, kjer obstaja povečana nevarnost trkov zaradi nepregle-
dnosti in tako prispevala k aktivnejšemu zmanjševanju nevarno-
sti prometnih nesreč.  (Obe fotografiji Mediaspeed)

PREVENTIVNA DELAVNICA »VARNO  
NA MOTOR« V LITIJI

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Liti-
ja in policisti Policijske postaje Litija smo dne 9.5.2015, na 
parkirišču ŠMeLca na Ljubljanski cesti v Litiji organizirali 
preventivno akcijo »vaRNO Na MOtOR«. Preventivna akcija 
je bila namenjena predvsem voznikom eno slednih motornih 
vozil, simpatizerjem, dobrodošli pa so bili tudi vsi ostali ob-
čani oz. obiskovalci. S samo akcijo je bil namen, da voznike 
eno slednih vozil kakor tudi ostale udeležence v cestnem 
prometu poučimo o varni vožnji in s tem pripomoremo k 
manjšemu številu prometnih nesreč.

SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
LITIJA NA OGLEDU CENTRALNE ČISTILNE 

NAPRAVE LITIJA ŠMARTNO 
Na povabilo župana Francija Rokavca, so si svetniki občin-
skega sveta Občine Litija, 22.4.2015 ogledali čistilno napra-
vo Litija Šmartno.
Naprava že nekaj mesecev poskusno obratuje, vzpostavljajo 
se ustrezni pogoji in procesi, ki bodo zagotavljali ustrezno 
čiščenje odpadne vode iz območja Litije in Šmartna pri Litiji.
Svetnikom je predstavil tehnološki proces čiščenja in bistve-
ne komponente celotnega sistema odgovorni projektant Ra-
doslav vodopivec iz podjetja IeI d.o.o..

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

ODDAJA V NAJEM DVA POSLOVNA  
PROSTORA

v stavbi kulturnega centra na naslovu trg na Stavbah 8a.

Prostora sta v drugem nadstropju, eden v izmeri 10 m2, drugi 
v izmeri 23 m2. Najemnina znaša 11 eUR na m2 in vključuje 
stroške ogrevanja, elektrike in komunalnih storitev. 

Več informacij na kulturni.center@zkms-litija.si ali po te-
lefonu 01 89 00 200 in 031 689 160.

Sprehodili so se čez vse faze naprave, na način kot odpadna 
voda potuje po celotnem procesu. Ogled so pričeli pri lovilcu 
kamenja, vhodnem črpališču in mehanskem predčiščenju. 
Od tu odpadna voda gravitacijsko odteka v dva bazena, kjer 
poteka biološko čiščenje. Nadalje so si ogledali napravo za 
strojno zgoščevanje blata, lokacijo za dovoz gošče iz greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav ter prostor z agregatom 
in puhali.
V upravnem prostoru je bil svetnikom predstavljen sistem za 
nadzor in regulacijo naprave.
več na http://www.cista-sava.si/

OBVESTILO 
Obveščamo vas, da se izteka rok za po-
dajo PReDLOgOv Za PODeLItev PRI-
ZNaNJa ZLata PLaketa ObČINe LItIJa 
Za LetO 2015 in rok za podajanje predlo-

gov za podelitev naziva ČaStNI ObČaN ObČINe LItIJa. 
Rok je 25.5.2015 do 12.00 ure. vsebino javnega razpi-
sa in obvestilo si lahko pogledate v časopisu ObČaN,  
(marec) in na spletni strani občine Litija.

Naj vas ponesemo do novih 
priložnosti…

VABIMO K VPISU 2015/16
VEČ O PROGRAMIH:

www.IC-GEOSS.SI
031 759 355

SREDNJA ŠOLA:
• Strojni tehnik

• Logistični tehnik
• Predšolska vzgoja
• ekonomski tehnik

• trgovec
• RaČUNaLNIkaR – NOVO!

VIŠJA ŠOLA:
• Strojništvo 

• Organizator socialne mreže
• ekonomist

Nikoli Ni prepozNo, učimo se Vse žiVljeNje!

Vozniki eno slednih motornih vozil so se lahko preizkusili v 
različnih vajah na poligonu, ki simulira cesto z vsemi njenimi 
pastmi ter pod budnim očesom policista prometnika iz PPP 
Ljubljana dobili nove nasvete za še bolj varno vožnjo.

vzporedno s tem so potekale tudi druge aktivnosti za pri-
dobitev novih oziroma nadgraditev že pridobljenih znanj za 
varno udeležbo v cestnem prometu. v ta namen se nam je 
pridružila ekipa urgentnih reševalcev iz Zdravstvenega doma 
Litija in prostovoljno gasilsko društvo Litija, kateri so navzo-
čimi prikazali vajo, reševanje motorista ter s svojim bogatim 
in strokovnim znanjem prikazali pravilno nudenje prve pomo-
či poškodovanem motoristu, predvsem pravilno snemanje 
varnostne čelade in oskrba odtrganega uda.
S strani predstavnikov podjetja Helite, je bila prikazana upo-
raba zračnih blazin za motoriste. ker je bilo s strani obisko-
valcev veliko zanimanje, so iz podjetja Helite prikazali način 
delovanja zračnih blazin za motoriste. Pri preventivnem pro-
jektu so sodelovali člani edinega motorističnega kluba v Litiji 
Mk vikingi, kateri so spodbujali ostale motoriste, da so se 
odpravili in opogumili oditi na poligon kjer so preizkusili svo-
je vozniške sposobnosti.

Udeleženci preventivnega projekta so si pri tem lahko ogle-
dali tudi opremo in vozila Policije (službeno motorno kolo, 
provido in intervencijsko vozilo). Na prireditvi je bilo mogoče 
tudi preizkusiti simulator varne vožnje z motornim kolesom.
glede na to, da je bilo za obisk dogodka tudi letos veliko zani-
manje, bomo takšne akcije zagotovo ponavljali tudi prihodnja 
leta.

besedilo in Foto: andrej HRUP PP Litija  
in SPvcP občine Litija
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OPOZORILO NA STANJE LESENEGA MOSTU 
ČEZ SAVO NA RELACIJI SENOŽETI – JEVNICA 

Želim opozoriti na stanje lesenega mostu čez Savo na relaciji 
Senožeti – Jevnica, saj že vse življenje vsak dan vsaj enkrat dnevno 
prečkam ta leseni most, vendar po mojem laičnem mnenju most 
v tako slabem stanju še ni bil. v preteklosti so bila izvedena razna 
vzdrževalna dela in ukrepi, kako omejiti hitrost motornih vozil, ki 
prečkajo most in s tem most razbremeniti, vendar očitno nobeden 
od teh ukrepov, če izvzamemo položeno železje, ki je bil sedaj za-
menjan gumo na kolesnicah, ni dal pozitivnih rezultatov, ravno na-
sprotno. Moje osebno mnenje je, da ni rešitev, da se umakne tabla 
z omejitvijo 1,5 t maksimalne teže in se postavi nova z maksimalno 
dovoljeno težo 3,5 t, ali postavitev dveh grbin, ki sta občutno po-
slabšali stanje tal, saj le-ta niso več ravna oz. bolje rečeno, nevarno 
valovita, saj se s tem poveča nevarnost, da bi ob večji obremenitvi 
počila. Les spodaj je že popolnoma nagnit ali počen, glavni nosilci 
na vrhu pod streho, so odtrgani in se ne držijo več mostu… in še 
kakšna večja pomanjkljivost bi se ob pregledu mostu našla. Poleg 
lesenega dela je problematičen tudi betonski podaljšek, saj je spo-
daj ogrodje že pošteno uničeno, manjka tudi velik del zaščitne žele-
zne ograje na vrhu. Prečkanje mostu je vsak dan bolj nevarno, zato 
bi bila sanacija ali, kot 
skrajni ukrep, zaprtje 
mostu rešitev, preden 
se zgodi kakšna huda 
nesreča. Zavedam se, 
da so težki časi, da ob-
čini Litija in Dol pri Lju-
bljani nimata denarja 
v izobilju, vendar je 
ta most za veliko ljudi 
(nekaj let star poda-
tek je, da most preč-
ka 2000 avtomobilov 
dnevno – danes je številka občutno večja) najlažja in najkrajša pot 
do glavne ceste Ljubljana – Litija, zato bi bilo prav in primerno, da 
se ustrezno poskrbi za varnost. Most je star in lesene gradnje, iz 
česar sklepamo, da zagotovo ni primeren za takšno obremenitev, 
za takšno število avtomobilov, za tako visoke hitrosti in tolikšno 
obremenilno težo.  barbara ceRaR

POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE  
NA POLŠNIKU – NEDELJA, 7.6.2015

Že devetnajstič bomo naše goste, pohodnike 
popeljali po našem lepem kraju v Zasavskem 

hribovju. Start pohoda je ob 9.00 pri župnišču na Polšniku. 
Od 8.30-9.00 pa vas pričakujemo na jutranji pogostitvi, ko 
bo zapel tudi MoPZ Polšnik. Pot nas vodi do Ostreža, kjer boste 
lahko uživali z mladimi glasbeniki salzburške univerze Mozarteum, 
na Stranskem vrhu se bo predstavilo Srbsko kulturno umetniško 
društvo vidovdan, na glinjeku bo zapel Mešani zbor kranjska gora, 
pri maši v naravi ob 13. uri. Ob koncu, na zaključni prireditvi na ko-
privniku bomo še enkrat spoznali vse skupine, zaigral bo ansambel 
Zimzelen, na ogled bo razstava slik in fotografij ex tempore Polšnik 
2015. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije, dolga je pri-
bližno 12 km. Priporočamo dobro obutev. vsak prijavljen pohodnik 
prejme pohodniško izkaznico, jutranjo kavo ali čaj, bon za kosilo, 
spominski obesek ter je vključen v žrebanje nagrad. 
več na: www.polsnik.si  vabijo vas Polšničani

SRce Slovenije inFo
www.RAZVOJ.SI

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

LITIJA SE JE V SKLOPU SRCA SLOVENIJE 
PREDSTAVILA V ARBORETUMU  

VOLČJI POTOK
Med 1. in 3. majem 2015 se je v okviru spomladanske razstave 
tulipanov v Arboretumu Volčji Potok s svojo turistično ponudbo 
predstavilo območje Srce Slovenije, ki sega od kamniško Savinj-
skih alp do dolenjskih gričev. v treh dneh se je na razstavnem pro-
storu zvrstilo preko 150 sodelujočih. S svojimi unikatnimi izdelki 
se je na stojnicah predstavilo 13 rokodelcev, dogajanje pa sta po-
pestrila tudi nastopa godbe Domžale in plesalcev tD kanja trzin. 
S ponudbo izdelkov domače obrti so se predstavili člani Mreže ro-
kodelcev Srca Slovenije: Karlo Podkrajšek (leseni unikatni izdel-
ki), Aleksandra Goluh, alessi d.o.o. (izdelki iz polstene volne), Jo-
žica Bajc Pivec (zeliščarstvo), Aleš Veber (leseni izdelki), Barbara 
Dacar (unikatna keramika in nakit), Brigita Herjavec, turistično 
društvo Dobeno (lončarstvo), Kovaštvo Grašič, Stara fužina d.o.o. 
(umetnostno kovaštvo), KUD Fran Maselj Podlimbarski (pletenje 
slamnatih kit), Sabina Grošelj, vrt zdravilnih rastlin (zeliščarstvo), 
Dejan Vesel, Preproge vesel (unikatne preproge), Joca Jamšek 
(delavnica izdelave voščilnic iz suhega cvetja), Brigita Herjavec 
(lončarstvo), Društvo rokodelcev Moravške doline (izdelovanje 
rož in nakita). 

ŠD MAISTER  
ORGANIZIRA DVA DOGODKA

Člani ŠD Maister smo simpatizerji gibanja in narave, 
zaradi česar vas z željo po skupno preživetem 
prostem času vabimo na na slednja dogodka:

•  Na ogled Čebelarstva Rozina v Šmartno pri Litiji, kjer se bomo 
seznanili z novimi pogledi na čebelarstvo in čebelje proizvode. 
Spoznali bomo celoten postopek izdelave kozmetičnih izdelkov 
apidonum, ki jih izdelujejo iz čebeljega voska, medu, propoli-
sa, matičnega mlečka ipd. Ogled je organiziran v nedeljo dne 
24.5.2015 z zborom ob 09.30 uri na naslovu Maistrova ulica 
5, od koder se bomo odpravili s skupnimi prevozi v Šmartno pri 
Litiji (naslov Na Roje 12). Prijave zbiramo do sobote 23.5.2015 
na naslovu sd.maister@gmail.com ali Luka (031-507050) / Ma-
rio (031-611418). 

•  Na otroški ŽIV ŽAV na športnem igrišču na veliki Štangi, ki bo 
v nedeljo dne 7.6.2015 s pričetkom od 15.00 ure dalje (v pri-
meru slabega vremena bo dogodek prestavljen o čemer boste 
pravočasno obveščeni na Fb strani ŠD Maister). Za člane kot tudi 
nečlane ŠD Maister, predvsem pa za naše najmlajše, so predvi-
dene športne aktivnosti (napihljiva otroška igrala Firefly, igre z 
žogo in družabne igre). Prevoz do kraja dogodka je zagotovljen 
v lastni režiji. Da bo za jedačo in pijačo poskrbljeno, zbiramo 
prijave do nedelje 31.5.2015 na naslovu sd.maister@gmail.com 
ali Luka (031-507050) / Mario (031-611418). 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite!
ŠD Maister

MEDNARODNO TEKMOVANJE V LETALSKEM 
MODELARSTVU KATEGORIJE F5J 400 V LITJI.
Dne 19.4.2015 je aeroklub Milan borišek Litija organiziral medna-
rodno tekmovanje SLO-cRO pokala, ki šteje tudi za državno prven-
stvo v radijsko vodenih letalskih modelih. 
tekmovanje se je odvijalo na modelarskem letališču Zgornji Log. 
tekme so se udeležili tekmovalci iz različnik klubov iz Slovenije in 
Hrvaškev starosti od 8 pa do 72 let. Po uradni otvoritvi in kontroli 
modelov in prijav se je tekmovanje pričelo ob 9.30 uri.
Vreme nam je lepo 
služilo kljub slabi 
vremenski napove-
di z izjemo razme-
tane termike, ki se 
je tako mešala, da 
so bili pri vsakem 
novem turnusu raz-
lični pogoji. tukaj je odigralo veliko vlogo poznanje domačega tere-
na in seveda tudi znanje domačih pilotov, ki so to izkoristili in osvo-
jili prvo mesto. Zmaga je ostala v Litiji, ki jo je osvojil Lovše Mirko.
tekma je potekala brez zapletov in v zadovoljstvo vseh, kajti vsi 
letalski modeli so ostali nepoškodovani kar se v tem športu rado 
dogaja. tekma se je končala ob 15 uri. Sledilo je podelitev pokalov 
v juniorski in seniorski razvrstitvi ter seveda zaključek ob izvrstnem 
golažu, ki ga nam vsako leto pripravi član kluba Matevž Sotenšek 
gostilna Maček.

15 LET - LILA : PETEK, 22. MAJ 2015 
OB 18. URI V ŠMELCU

15 letnica likovnega društva LILa je delovni 
dogodek. v ŠMeLcU, parku pred Šmelcem, 
na občini LItIJa in knjižnici LItIJa bo šest 

razstav, ki jih je ustvarilo 100 ljubiteljev likovne umetnosti (člani 
in udeleženci dejavnosti LILa). Na ogled so razstave sekcij: LILa, 
MaLa LILa, cIcI LILa, kiparska razstava ReaDY MaDe (park 
Šmelc), fotografska razstava LILa (avla Občine Litija) in LIkOvNa 
UStvaRJaLNIca 2014 (knjižnica Litija).
Skupna prireditev in odprtje razstav je v petek, 22. maja 2015, ob 
18. uri v Šmelcu. O delu društva bo spregovorila predsednica Joža 
Ocepek, prisotne bo pozdtravil župan občine Litija Franci Rokavec. 
Razstave bosta predstavila: mag. Zoran Poznič, ak. kipar in Danijela 
kunc, lik. pedagoginja. glasba: Medgeneracijsko glasbeno društvo 
Litija in Perkakšns.
Ex tempore POLŠNIK 2015, enodnevno srečanje in ustvarjanje 
ljubiteljskih slikarjev bo v soboto, 30. maja na Polšniku, od 9. do 
15. ure. Prijave: lilaatelje@gmail.co ali 041 443 555 (Joža). v ne-
deljo, 7. junija bo na prireditvi »Od cerkvice do cerkvice« odprta 
razstava nastalih del v Lovskem domu Polšnik od 9. do 15. ure.
PRAZNIKU V POZDRAV, tradicionalna likovna razstava ob prazni-
ku občine Litija, bo v ponedeljek, 15. junija ob 18. uri v avli občine 
Litija.
Likovna delavnica OI JSkD na temo KVADRAT IN KROG, KOCKA 
IN KROGLA bo za ljubiteljske likovnike organizirana v sredo, 17. 
junija ob 18. uri v Megličevem ateljeju v Šmartnem. 
vabljeni na vse prireditve in dejavnosti!

Predsednica LILa: Joža OcePek

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Na skupnem prostoru so se predstavila tudi turistična društva z 
območja ter posamezni turistični ponudniki: Zdravilni gaj Tunji-
ce, Javni zavod Bogenšperk, Terme Snovik, Turistično društvo 
Mengeš, Turistično društvo Kanja Trzin in 
kamniška turistična društva. Obiskovalci so lahko okušali tudi lo-
kalne kulinarične posebnosti, ki se promovirajo pod znamko Okusi 
Kamnika. 

DEFIBRILATORJI V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI SAVA

Nenadni zastoj srca lahko preseneti kogar-
koli, otroke, mlade, stare, danes se lahko 
zgodi našemu partnerju, sosedu, prijatelju, 
sorodniku, članu društva, učencu, dijaku….

Jutri si lahko ti (sem) sam. 
Statistka pravi, da nenadni srčni zastoj doživi okrog 3000 Sloven-
cev, preživi pa jih samo 6 % ali 180 ljudi (v Švici 49%, Švedstka  
40 %). Od takojšne in učinkovite pomoči navzočih je odvisno pre-
živetje. Pri tem je pomembno, da prav vsi poznamo temeljne po-
stopke oživljanja (masažo srca, umetno dihanje), za učinkovitejše 
oživljanje pa uporabljamo aparat, defibrilator, ki lahko ponovno 
vzpostavi normalno srčno akcijo in nas obudi v življenje. 

tudi v našem kraju se zavedamo, da je prva pomoč sočloveku naj-
pomembnejša, zato smo v jeseni 2014 v krajevni skupnosti Sava 
organizirali humanitarno akcijo za zbiranje sredstev za nakup več 
defibrilatorjev. k sodelovanju smo povabili tudi sosednjo krajevno 
skupnost Spodnji Log in naselje Mošenik. Pri organizaciji in zbira-
nju sredstev so nam pomagala društva, ki delujejo na našem po-
dročju (PgD Sava, ŠD Sava in kORk Sava). Organizirali smo več 
različnih prireditev oziroma akcij s katerimi smo zbirali sredstva: 
dobrodelni koncert, ki ga je izvedel MPZ Polšnik, uspešni smo bili 
tudi v humanitarni akciji Objem topline, ki jo izvaja Dormeo, izvajal-
ke predavanja so podarile honorar. Sredstva so darovali tudi krajani 
vseh naštetih krajev in številni donatorji (podjetniki). Nabavili smo 
tri defibrilatorje in organizirali ter izvedli dve učni delavnici, v ka-
terih so se krajani naučili temeljih postopkov oživljanja z uporabo 
defibrilatorja.
aparati so nameščeni: v Ponovičah pri Razoršku, na Savi pri Osnov-
ni šoli Sava in v Mošeniku pri Mlinu. 
Nadaljuje pa se še zbiranje sredstev za naselje Leše, krajevna sku-
pnost Spodnji Log še zbira sredstva za nabavo svojega aparata. 
Svet krajevne skupnosti Sava se zahvaljuje vsem krajanom in do-
natorjem za darovana sredstva za aparate, s katerimi bomo lahko 
reševali naš največji dar, življenje.

UO kS Sava

(Nadaljevanje s 1. strani)
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ŠE EN ODLIČEN REZULTAT 
Dne, 1.4.2015, so se udeležili državnega turnirja v 
namiznem tenisu, ki je potekal v vojašnici edvarda 
Peperka v Ljubljani. turnir je tudi tokrat organiziral 
zavod Janeza Levca iz Ljubljane. tekmovalci so se 

pomerili v igri posamezno 
in v dvojicah. Dosegli so 
odlične rezultate. Marija 
Pirc je zasedla 5. mesto 
posamezno in 5. mesto v 
ženskih dvojicah, Mateja 
Planinšek je zasedla 5. 
mesto posamezno in 5. 
mesto v ženskih dvojicah, 
Sašo Smrekar je dosegel 
2. mesto posamezno in 4. mesto v moških dvojicah in Nejc Škarja 
je dosegel 2. mesto posamezno in 4. mesto v moških dvojicah. Le-
tošnji turnir je bil zelo dobro organiziran in tekmovanje je potekalo 
brez večjih zapletov.

Igor MIHaILOvIć

OBISK RAZVOJNEGA ODDELKA LUČKA
Otroci in vzgojiteljice razvojnega oddelka Lučka vrtca Litija so obi-
skali Osnovno šolo Litija, Podružnico s prilagojenim programom. 
Najprej so jih v oddelku posebnega programa 1 lepo sprejeli in 
povabili v učilnico, kjer so se učenci takoj spoprijateljili z otroki iz 
vrtca. Pozdravila jih je tudi vodja podružnice, Marjeta Mlakar agrež. 
Po pogovoru in igri otrok so se skupaj odpravili na ogled šole. Otro-
kom je bil najbolj všeč masažni bazen in telovadnica. Preden pa so 
odšli, so se odločili, da to ni bilo njihovo zadnje snidenje, ampak so 
si obljubili, da se kmalu zopet vidijo. Saša ŠeŠkO

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE, 
RAČUNANJE JE IGRA

Učenci Podružnice s prilagojenim programom se že vrsto let udele-
žujejo državnega tekmovanja iz matematike. Na tekmovanju Raču-
nanje je igra tekmujejo učenci, ki obiskujejo vzgojno izobraževalni 
progam z nižjim izobrazbenim standardom. Letos je državno tek-
movanje v Računanju je igra potekalo v soboto, 18. aprila 2015 na 
OŠ Poldeta Stražišarja na Jesenicah. v mesecu marcu je potekalo 
šolsko tekmovanje na katerem so sodelovali učenci od 4. do 8. 
razreda. Najboljši iz posameznih razredov so se uvrstili na državno 
tekmovanje.v mesecu marcu in aprilu so se učenci intenzivno pri-
pravljali na tekmovanje. vadili in urili so strategije vseh računskih 
operacij, poštevanko, deljenje, pretvarjanje merskih enot ter pred-
vsem besedilne naloge. končno je prišel dan tekmovanja. Udeležila 
sta se udeležila dva učenca iz 5. razreda. Učenci so reševali naloge 
eno šolsko uro. Zelo so se potrudili in napenjali možgan, saj so bile 
naloge zelo težke. Organizatorji so za tekmovalce pripravili čudovi-
to gledališko predstavo in jih lepo pogostili. Oba tekmovalca sta se 
zelo dobro odrezala, saj sta se uvrstila na 4. in 8. mesto. Preživeli 
so lep dan, tako da so domov odšli zadovoljni in polni prijetnih vti-
sov.  Marjana ČRNUgeLJ

RAZSTAVA VSAK PRTIČEK… SVOJA ZGODBA
Na Podružnici s prilagojenim programom se učitelji trudijo, da bi 
vsak učenec našel svoje močno področje, na katerem izstopa v 
svojih spodobnostih. Pri tem upoštevajo tudi interese in sposob-
nosti učencev ter njihove želje za nadaljevanje izobraževalne in 
poklicne poti. ajda kuč, učenka 9. razreda nižjega izobrazbenega 
standarda, si po končani osnovni šoli svoje šolanje želi nadaljevati 
na biotehničnem izobraževalnem centru v Ljubljani in sicer v pro-
gramu Pomočnik v biotehniki in oskrbi. Zanima jo predvsem delo 
v gostinstvu in strežbi. v mesecu aprilu je tako za učence, učitelje 
in ostale delavce šole na šolskem hodniku pripravila prav poseb-
no razstavo z naslovom vsak prtiček… svoja zgodba. Pod men-
torstvom barbare klanšek in katarine Lenič je pripravila zanimive 
pogrinjke s prtički različnih barv in oblik. Razstava je popestrila 
kotiček, kjer skozi celo leto poteka projekt Shema šolskega sadja 
in poživila šolski hodnik.  katarina LeNIČ

17. DRŽAVNO TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU
v petek, 3.4.2015, je v športni dvorani v Litiji potekalo 17. državno 
tekmovanje v namiznem tenisu za učence in učenke šol z nižjim iz-
obrazbenim standardom. v športni dvorani jih je pozdravil ravnatelj 

Peter Strle, nato 
pa nadaljevali s 
kratko, a krasno 
kulturno priredi-
tvijo.
Iz Os novne šole 
Litija, Podružni-
ce s prilagojenim 
programom šole 
sta jih uspešno 
zastopala ajda 

kuč in Denis agovič. tim OŠ Litija je pri organizaciji deloval uskla-
jeno, zato je tekmovanje potekalo brez problemov in na visokem 
nivoju. Posebna zahvala gre njihovemu vodstvu za vso podporo.
 Renata DIMNIk

8. LIKOVNO SREČANJE OSNOVNIH ŠOL  
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

v torek, 14. aprila, je Osnovna šola glazija iz celja, organizirala 8. 
srečanje likovnih ustvarjalcev osnovnih šol s prilagojenim progra-
mom. Srečanja sta se udeležila tudi učenca Osnovne šole Litija, 
Podružnice s prilagojenim programom Marija Pirc in Janez Černe 
skupaj z mentorico barbaro klanšek. Likovno področje ustvarjanja 
je bila risba in izdelek, ki so ga učenci ustvarjali se je nanašal na 
pojem gibanje. v risanju z ogljem sta se preizkusila tudi Marija in 
Janez. S svojo ustvarjalnostjo sta kot že mnogokrat presenetila in 
nastali so čudoviti izdelki.  barbara kLaNŠek

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 
2014/15

Največ znanja na tekmovanju iz geografije je na 
Osnovni šoli Litija v tem šolskem letu pokazala učen-
ka Sara Lavrenčič iz 8. b razreda, ki je za dosežek 
prejela SRebRNO PRIZNaNJe. Uspeh je toliko večji, 

ker se je na regijskem in državnem tekmovanju pomerila večinoma 
z učenci 9. razreda. Njena mentorica je alojzija boncelj. Iskreno 
čestitamo

VEGOVO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE 2014/15
v soboto, 18. aprila 2015 je bilo državno matematično tekmovanje 
za zlato vegovo priznanje. Osnovno šolo Litija je zastopala osmo-
šolka Sara Lavrenčič. Na tekmovanje se je pripravljala pod men-
torstvom angele Marolt. Prejela je zlato vegovo priznanje. Iskreno 
čestitamo.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 2014/2015
v šolskem letu 2014/15 je potekalo tekmovanje iz znanja zgodo-
vine z naslovom 2000 let rimske emone-Rimljani na Slovenskem.
tekmovanja na šolski ravni se je udeležilo enaindvajset učencev in 
sedem jih je prejelo bronasta priznanja: Patricija Fele, Špela Doble-
kar, Ian Franko Jesenšek 9.a, Laura Okorn, Marko bjelčević, Laura 
gomboc 8.a in Davit valte 8.b. tekmovanje na področni ravni je 
nadaljevalo pet učencev: Patricija Fele, Špela Doblekar, Ian Franko 
Jesenšek, Laura Okorn in David valte. Srebrno priznanje je preje-
la Laura Okorn. Čestitamo! Njihova mentorica je andreja Žbogar 
Perakis.

MEDDRŽAVNO TEKMOVANJE IZ HITREGA IN  
ZANESLJIVEGA RAČUNANJA

v soboto, 9. maja 2015, je bilo v Rigi, v Latviji meddržavno tekmo-
vanje iz hitrega in zanesljivega računanja. Slovenska reprezentanca 
se zaradi previsokih stroškov ni udeležila tekmovanja v Rigi, pač pa 
tekmovala na daljavo. Le to je gostila Osnovna šola Litija, ki sta jo 
zastopala Urh krafogel in Marko bjelčević pod mentorstvom alena 
Divjaka. Pod njegovim mentorstvom so tekmovali še srednješolec 
Rok Markelc in dva odrasla Marija bjelčević in Robert buček. v 
kategoriji fantje od sedmega razreda do konca srednje šole so do-
segli: Urh krafogel 14. mesto, Marko bjelčević 18. mesto in Rok 
Markelc 19. mesto. v skupini odrasli ženske je Marija bjelčević do-
segla 10. mesto. v skupini odrasli moški je Robert buček zasedel 
10. mesto. Iskreno čestitamo.

PLESNI BAZAR
v petek, 17.4.2015, je v kulturnem centru Litija potekal Plesni 
bazar, ki ga vsako leto organizira JSkD. Sodelovalo je 38 plesalk 
in plesalec Plesne skupine OŠ Litija. Uspešno so se predstavi-
li s plesno miniaturo Hulahop. Za nastop so oblekli tunike, ki jih 
je oblikovala kaja Mlakar agrež, blago pa so zbirali učitelji na 
šoli. Hvala vsem za pomoč. Njihova mentorica je tjaša Dražu- 
merič.

SODELOVALI SMO V AKCIJI OTROCI TEČEJO 
v petek, 10.4.2015 so v okviru akcije Otroci tečejo, ki sta jo pri-
pravila atletska zveza Slovenije in Olimpijski komite Slovenije, tekli 
učenci prve in druge triade OŠ Litija. Učenci so tekli na razdalji  
100 m. teka se je udeležilo 226 učencev. Za udeležbo in izvedbo 
teka smo prejeli Listino za sodelovanje z originalnimi podpisi go-
stov kongresa evropske atletske zveze.

3. MESTO ZA DEKLETA OŠ LITIJA NA FINALU 
DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

v organizaciji I. OŠ Žalec je v petek, 10.4.2015 potekalo finale dr-
žavnega tekmovanja v rokometu za dekleta. Nastop na finalu so 
si z uspehom na predhodnih tekmovanjih priborile I. OŠ Žalec, OŠ 
Jožeta Moškriča iz Ljubljane in OŠ Litija. Finalni turnir se je začel s 
tekmo med Moškričem in Žalcem, ki so jo po boljši igri v svoj prid 
odločile učenke iz Žalca. Sledila je tekma med Moškričem in Litijo. 
Učenke OŠ Litija so na turnirju nastopile močno oslabljene, saj si 
je glavna organizatorka igre pred turnirjem strgala križne vezi in je 
tekmo spremljala s klopi. Litijanke so se na igrišču srčno borile, a 
na koncu izgubile srečanje. tretjo tekmo sta odigrali ekipi Žalca in 
Litije. Domačinke so prikazale boljšo igro in so zasluženo zmagale 
ter postale državne prvakinje. ekipa OŠ Litija je osvojila končno 
tretje mesto in s tem ponovile rezultat iz prejšnjega leta. 

DRUG Z DRUGIM RASTEMO
v vrtcu Litija vsako leto pripravimo prireditev, v ka-
teri se predstavijo otroci iz vseh enot. Letošnja pri-
reditev, z naslovom Drug z drugim rastemo, je bila 
v četrtek, 23 aprila, v gimnazijski telovadnici. Mali 
in veliki smo sporočali, da v skupnem ustvarjanju, 

gradnji in sodelovanju, razvijamo komunikacijo, si pomagamo, se 
učimo in drug z drugim tudi rastemo. v pesmi smo zaposleni gradili 
prijateljstvo, naši malčki pa so se preizkusili v igri vlog. Na odru  se 
je zvrtel delček našega življenja v družbi. Otroci so dokazali, da je 
vsak od nas v njej pomemben in nenadomestljiv delček, ki pomaga 
ustvariti, kar zmoremo le ljudje. Prikazali so celoten proces grad-
nje, od postavitve 
temeljnega kamna 
do ureditve prosto-
rov in okolice.
Pripravili smo pravo 
gledališko predsta-
vo, v kateri so spre-
tne otroške roke 
ustvarjale, gradile, 
oblikovale … Rastel 
je vrtec. Oblačila, v katerih so nastopali otroci in mnogi rekviziti, ki 
so jih uporabljali, so bili plod pridnih rok delavk in delavcev Vrtca 
Litija. Prav tako tudi scena, ki se je spreminjala od gradbišča do 

vrtca, z urejeno okolico.
Predstavo je spremljala glasba 
različnih znanih risank. Junaka 
risanke a je to, Pat in Mat, pa 
sta nerodno in simpatično po-
vezovala posamezne skupine 
nastopajočih in predstavi otrok 
dodala komičen pridih.
glasen aplavz ob koncu in vzkli-

ki navdušenja obiskovalcev so potrdili, da je prireditev v popolno-
sti uspela. Zadovoljstvo ob zaključku se je zrcalilo tako na obrazih 
otrok, zaposlenih kot obiskovalcev. 
Za vse čestitke, ki smo jih prejeli za uspelo prireditev, se v imenu 
zaposlenih iskreno zahvaljujem.  Liljana PLaSkaN, ravnateljica

JAZ IN MOJE MESTO
v tačku smo se z otroki pogovarjali o Litiji in okolici. Na vprašanje, 
kaj zanimivega lahko vidimo, so našli veliko odgovorov. Povedali so, 
da je v Litiji železniška postaja, knjižnica, lekarna, reka Sava, most 
čez reko Savo, da so tam trgovine, bloki in tudi vrtec Medvedek.
Želeli smo preveriti, če vse to drži, zato smo se z avtobusom podali 
na pot. v Litiji smo se najprej sprehodili čez staro mestno jedro, kjer 
smo opazili cerkev, na drugi strani ceste pa sončno uro na Farbarje-
vem gradu. Že pred izletom v Litijo so otroci imeli nalogo, da zanimi-
ve informacije o mestu poiščejo skupaj s starši. In tako nam je eden 
izmed otrok povedal, da se je v Farbarjevem gradu včasih nahajala 
knjižnica. Obiskali smo tudi lekarno, kjer nam je mamica enega od 
otrok razkazala celotno lekarno. bili smo navdušeni! Pot smo nada-
ljevali čez most do železniške postaje, pogledali na vozni red kdaj 
pripelje vlak, vendar ga žal nismo dočakali. Nato smo obiskali še 
knjižnico ter nadaljevali pot do vrtca Medvedek. v vrtcu smo si ogle-
dali kuhinjo in njihove ogrooomne pripomočke, pralnico, pokukali 
smo tudi h gospe ravnate-
ljici. Čeprav že malo utruje-
ni, so se otroci na igrišču z 
veseljem poigrali še s prija-
telji iz Medvedka.
Otroci so se o Litiji in zna-
menitostih v mestu veliko 
naučili. v vrtcu so se spo-
minjali stavb, ki smo si jih 
ogledali in jih tudi narisali. 
Ogledovali smo si fotografije Litije v preteklosti in v današnjem 
času, primerjali ter iskali razlike. Izdelali smo tudi lesen čoln, s ka-
terim so se včasih vozili po reki Savi in ga uporabili v igri. Z Litijo 
smo povezali še grad bogenšperk in vaško Situlo, ki so jo otroci 
oblikovali iz gline.
Pogovarjali smo se tudi o kraju Hotič, v katerem stoji naš vrtec. Na 
sprehodu smo raziskovali okolico vrtca, nato pa svoj kraj narisali 
in izdelali zemljevid. Svoj kraj smo, v okviru projekta Pomahajmo 
v svet, ponosno predstavili tudi našim prijateljem v vrtcu Sežana.
Otroci so vpeti v širok družbeni prostor, zato je pomembno, da za-
čutijo pripadnost in spoznajo svoj kraj preko različnih dejavnosti.

tjaša ŽNIDaRŠIČ, dipl. vzgojiteljica

Za OŠ Litija so igrale: Špela Doblekar, Nina bajrić, Monika Završnik, 
anuša Strle, katjuša Ponebšek, ema bohinc, Nika Marn, Maja Mu-
sar, karmen Štelcer, valentina Weilgoni anžel, Jetmira begaj, Lau-
reta begaj, tjaša vinko. Sabina kozarac je zaradi poškodbe tekmo 
spremljala s klopi.
Špela Doblekar je na tekmovanju prejela nagrado za najboljšo 
vratarko turnirja.

trener: Dare ŠUŠtaR, vodja ekipe: karmen ŠPaN

Zbrala in uredila Petra PavLIca
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DELNI SONČEV MRK NA OŠ GRADEC
Po staroslovanski mitologiji lahko boj dveh volkodlakov povzroči 
sončni mrk.
Čeprav nismo čisto sigurni, ali sta se volkodlaka stepla zares, ali 
se je samo zgodil nebesni pojav ko so Sonce, Luna in Zemlja po-
ravnani v navidezni premici, smo v petek 20.3.2015 opazovali delni 
sončev mrk.
Sončev mrk, spektakularen nebesni pojav, kadar se Sonce, Luna 
in Zemlja postavijo v isto premico. takrat nastane Sončev mrk. ta 

nebesni pojav, čeprav le delni, smo si 20. marca 
2015 ogledali na OŠ gradec. Delni Sončni mrk ki 
se je začel ob 9:31 je spremljala celotna šola 1.-9. 
razreda. Najbolje se je videl ob 10:40, konec pa ga 
je bilo ob 11:52. 
Nekateri učenci z doma narejenimi pripomočki, 

drugi s šolskimi očali in tretji s šolskim teleskopom smo se med 
glavnim odmorom drenjali na šolskem dvorišču in navdušeno opa-
zovali ta naravni pojav, (se čudili kako hitro se premika Sonce) in se 
zavedli lastne majhnosti in odvisnosti od Sonca. Prav tako kot so se 
je najbrž tudi naši predniki pred tisoč leti.
Opazovali smo ga skozi teleskop in ga tudi opazovali s posebnimi 
zaščitnimi očali. Naslednji popolni Sončev mrk bo na našem ozem-
lju viden 3. septembra 2081.

Larisa MRkaLJevIČ in eva ZagORIČNIk, učenki 8.b  
FOtO: Larisa Mrkaljevič

OŠ GRADEC POJE
Na OŠ gradec smo ponosni, da ohranjamo kulturo petja. tako so 
se, 21.4.2015, zbori naše šole že 26. leto zapored predstavili na 
tradicionalni prireditvi OŠ gradec poje. 
Na naši šoli deluje kar deset pevskih zborov. Na podružničnih šo-
lah: Jevnica, Hotič, kresnice in vače delujejo otroški pevski zbori, ki 
jih vodijo tamara Remec, Špela Mahkovec in aleksandra Štrus. Na 
matični šoli pa delujeta dva otroška zbora, ki ju vodita ana terzič 
in Judita Nemeček. Mladinski pevski zbor na vačah, dva mladinska 
zbora na matični šoli in vokalno skupino pa vodi ana tori. 
tudi na tokratni prireditvi so se naši pevci izkazali v različnih zvr-
steh glasbe. Njihov izbor pesmi je zajemal tako ljudsko, umetno, 
klasično, črnsko duhovno glasbo in popevke.
Posebej ponosni pa smo lahko tudi na učenko naše šole, Niko Pra-
protnik, talentirano mlado glasbenico, ki je na glasbeni olimpijadi 
letos, zasedla tretje mesto s svojo avtorsko skladbo. Na prireditvi 
smo jo lahko slišali v izvedbi vokalne skupine OŠ gradec.

Za prijetno popestritev letošnje prireditve pa so poskrbele naše 
korajžne učenke, ki so s svojimi solističnimi izvedbami pokazale, 
kakšni talenti se skrivajo med našimi učenci. S svojimi izjemnimi 
glasovi in čutno interpretacijo so nas navdušile: Maja kunaver, Moj-
ca Simerl in Nika Zajc.
S svojim inštrumentalnim nastopom pa nas je znova prepričal obe-
taven in talentiran trobentač erik Setničar. 
Med vsemi naštetimi glasbenimi talenti pa nikakor ne gre spregle-
dati izjemno simpatičnega voditeljskega para. anja godec in Maks 
kisovec sta s svojo sproščenostjo in duhovitostjo poskrbela, da se 
občinstvo med nastopi ni prav nič dolgočasilo.
Čestitke vsem nastopajočim in sodelujočim za prijetno pevsko 
druženje. Na snidenje, čez eno leto.

tanja veSeL, koordinatorka prireditve

 

RAJ MLADOSTI – ROJSTNI DAN  
MLADINSKEGA CENTRA LITIJA

Raj mladosti je tradicionalno praznovanje roj-
stnega dne Mladinskega centra Litija, ki se bo letos odvijal v soboto 
23.5. Dogodek bomo otvorili ob 11.00 z delavnicami za otroke. Na 
otroških igriščih na Rozmanovem trgu, Stavbah in Dobravi bomo 
pripravili različne ustvarjalne delavnice in športne igre.
Z zanimivim in pestrim dnevnim dogajanjem bomo nadaljevali ob 
16.00. Na dvorišču pred MC Litija bo potekala Unikatija, sejem 
unikatnih izdelkov ter različne ustvarjalne delavnice. cirkuške de-
lavnice, body painting, športne igre, izdelovanje blazin za pohištvo 
iz palet… Skratka, pravo praznovanje rojstnega dne. Ob 19.30 
bomo lahko prisluhnili poeziji lokalnih in mednarodnih gostov, saj 
bo na sporedu Klubska scena. 
Ob 20.00 pa bo končno napočil čas za rock koncert litijskih skupin. 
koncert organiziramo skupaj z Javnim skladom za kulturne dejav-
nosti, območno izpostavo Litija.
Letos bodo na odru pred Mladinskim centrom Litija nastopili: Per-
kakšns, Zaria, kXX, guilty of joy, artenigma, Pulz in gostje iz Zagor-
ja - Storm Wheels.  vabljeni vsi ljubitelji rock glasbe!

DELAVNICE V OKVIRU ZAPOSLITVENE PISARNE
vsak ponedeljek popoldne v Mladinskem centru poteka zaposlit-
vena pisarna. Obiskovalcem pomagamo pri pisanju življenjepisov, 
motivacijskih pisem in jih usmerjamo pri poklicni poti. vsak drugi 
ponedeljek pa v okviru zaposlitvene pisarne poteka tudi izkustvena 
delavnica, kjer se udeleženci poskušajo vživeti v realno situacijo pri 
iskanju zaposlitve. te delavnice pripravlja in vodi naša prostovoljka 
iz Španije Oihane – diplomirana psihologinja. v maju in juniju vas 
ob 18. uri vabimo na delavnice:
- 25.5.  Igranje vlog, individualni intervju in neverbalna komunikacija
- 8.6.  Sledi svojim sanjam
- 15.6.  Izobraževanje za razvoj

DIY ALI IZDELAJ SI SAM USTVARJALNE  
DELAVNICE

Četrtkove popoldneve v Mladinskem centru Litija preživljamo ob 
ustvarjalnih delavnicah, kjer si sami izdelamo svečnike, pripomoč-
ke za cirkuške delavnice… v zadnjem času pa smo se lotili izdelave 
vrtnega pohištva iz palet. en stol je narejen, namenili smo se, da 
jih naredimo še več. Na vrsti je izdelava mize, stolov, parkirišča za 
kolesa, hotel za čebele… Skratka, vse kar se da narediti iz palet in 
nam bo prav prišlo na vrtu. Zato vabljeni na delavnice ob četrtkih 
ob 17. uri:
- 28.5.  tisk na majice
- 4.6. in 11.6.  vrtno pohištvo iz palet.

DEBATNA POPOLDNEVA V JUNIJU
v mesecu juniju bomo v Mladinskem centru pripravili dva deba-
tna večera. Prvi bo v okviru zaposlitvene pisarne, saj bo na temo 
zaposlitev, ki jih ponujajo institucije evropske unije. Naša prosto-
voljka Malwina je takšno službo že opravljala, zato bo pomagala s 
kakšnim nasvetom, kako do takšne službe, kdaj se prijaviti, kakšni 
so pogoji… v ponedeljek, 1.6. ob 19.00. 
Drugi debatni večer, ki pa je namenjen enakopravnosti spolov, 
pripravlja naša prostovoljka katie, bo v torek, 9.6. ob 19.00. Po-
govarjali se bomo o zastopanosti po spolih v različnih poklicih, ka-
kšno je realno stanje ter kakšne so družbene norme in pričakova-
nja od različnih spolov. 

MEDNARODNI TRENING O PODJETNIŠTVU
Mladinski center Litija je v tednu od 4. do 10. maja gostil mednaro-
dni trening na temo podjetništva eXPLORe, INNOvate, SUcceeD. 
treninga so se udeležili mladinski delavci in mladinski voditelji iz 
Poljske, Romunije in Slovenije. Udeležence so gostili na domačiji 
Paternoster v tenetišah, spoznavali pa so predvsem metode in teh-
nike, ki se uporabljajo na področju usposabljanja mladih za vstop v 
profesionalno okolje. Na ta način smo želeli mladim dati možnost 
in priložnost za večjo zaposljivost, učili pa so se tudi o podjetni-
štvu, izvedli so simulacijo nastajanja start-up podjetja. Udeleženci 
so na interaktiven način spoznali strukturo podjetja, na delavnicah 
so oblikovali produkt ali storitev ter oblikovali teoretični poslovni 
model. Na koncu so aktivnosti prenesli tudi v realno okolje, saj so 
oblikovali, načrtovali in izvedli javni dogodek. trening je bil financi-
ran iz programa erasmus+. 

BUTALCI – DOBRODELNA PREDSTAVA
Učenci POŠ Dole pri Litiji, ki v okviru delovanja kul-
turno-umetniškega društva venčeslav taufer Dole pri 
Litiji in pod vodstvom režiserja Marka Plantana ter 
strokovne sodelavke vesne kores ustvarjajo na gle-
dališkem odru, so se uspešno predstavili tudi v ga-
brovki. Obiskovalce so z igro navdušili v petek, 10. 4. 

2015, in nam polepšali večer s humorno predstavo bUtaLcI, avtor-
ja Frana Milčinskega in Jaše Jamnika. Izkupiček od prodaje vstopnic 
so mladi ustvarjalci namenili v šolski sklad OŠ gabrovka - Dole. 
Zahvaljujemo se za predstavo in plemenit namen. Mladim ustvarjal-
cem želimo še veliko veselja pri igranju in uspehov na odrih. 
Omenjena skupina učencev se je uvrstila na regijsko srečanje otro-
ških gledaliških skupin, ki bo 6. in 13. maja v Hrastniku. Igro butalci 
bodo publiki predstavili v prvem delu srečanja. Držimo pesti!

Maja PLaZaR in Vesna kOReS

MALI VRTIČKARJI
Ni okolje tisto, ki naredi človeka lepega, ampak je človek tisti, ki 
dela okolje lepo. Naravo moramo spoštovati in biti do nje odgo-

vorni.
Imeti svoj vrtiček, skrbeti za 
rastline, jih zalivati, spremljati 
njihovo rast, pobirati plodove, 
to je za otroke nekaj zelo po-
membnega in zanimivega. to 
smo omogočili tudi otrokom 
v našem vrtcu. Preuredili smo 

naš skalnjak pred vrtcem in vanj zasadili nekaj novih zelišč. v korito 
smo zasadili okrasne rože, ki bodo krasile naše okno. Za vse rastline 
bomo preko leta skrbeli in jih opazovali pri rasti. Pred urejanjem skal-
njaka smo se odpravili na ogled vrtnarije klinc, kjer smo sadike tudi 
kupili. Lastnik vrtnarije nas je razveseli še s sadikami jagod, ki smo jih 
odnesli domov in posadili s starši. Za to se mu iskreno zahvaljujemo.
Ob enem pa si želimo z raziskovanjem, eksperimentiranjem po-
govori o onesnaževanju, medsebojnem spoštovanju ter sožitju 
z okoljem in naravo pri otrocih vzbuditi odgovoren odnos do žive 
in nežive narave, jim omogočiti vpogled, kako sami in drugi ljudje 
vplivamo na naravo in kako lahko sami dejavno prispevamo k varo-
vanju in ohranjanju naravnega okolja. Njihovo ekološko usmerjeno 
vedenje je v veliki meri odvisno od vedenja nas odraslih in našega 
odnosa do okolja. k temu cilju nas vseskozi vodi tudi sodelovanje v 
projektu »veliki nemarni škornji«.

 Za male Pikapolonice Marinka in Simona

PREDSTAVITEV POKLICEV IN POSTOPKOV OŽIVLJANJA 
Z UPORABO AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA

v soboto, 11. 4. 2015, smo imeli v OŠ gabrovka - Dole dan od-
prtih vrat. v uvodnem delu smo s pomočjo staršev in krajanov 
učencem predstavili različne poklice oz. dejavnosti. bili smo priča 
odličnim, zanimivim, nazornim in poučnim predstavitvam. Na dne-
vu dejavnosti so sodelovali: Nina Medved, boštjan Zagorc, Simona 
Smole, Uroš Resnik, anka krnc, eva Lesjak, Martin golob, kaja 
bučar, Jože Lovše, andrej Hrup, Josip Subotičanec, tanja Uštar, 
Peter kralj, Franci Zavrl, gregor Martinčič, Marjana Sluga, Robert 
tekavec, barbara bergant, Mirko brinovec, tamara Povše, kseni-
ja Hribar in Zdenko bostič. 
Nekaj staršev pa je učen-
cem svoj poklic predstavilo 
že v okviru pouka. Zahvala 
je namenjena vsem, ki so 
bili pripravljeni deliti svoje 
delovne izkušnje z nami. v 
nadaljevanju smo prisluhni-
li članom koronarnega klu-
ba Mežiške doline in novo 
ali obnovljeno znanje utrdili ob praktični vaji temeljnega postopka 
oživljanja in uporabi avtomatskega defibrilatorja (aeD). Zahvala je 
namenjena tudi vsem tistim, ki ste se udeležili dneva odprtih vrat in 
tako prisluhnili predstavitvam poklicev ali pa se v nadaljevanju ude-
ležili praktične vaje oživljanja. Pridobivali smo znanje za življenje. 

Nataša ZUPaNČIČ

- KONDICIJSKE VOŽNJE (ZA VSE, KI ŽE IMATE VOZNIŠKO DOVOLJENJE)
- PRIPRAVE ZA F kat. (TRAKTORJI)

AVTO
V A B I L O

Osnovna šola gabrovka – Dole in Zdravstveni dom Litija  
vabita na

 PReveNtIvNe DeJavNOStI, ki se bodo odvijale 
v petek, 29. 5. 2015, od 15.00 – 18.00, v prostorih OŠ 

Gabrovka ter na šolskem igrišču v Gabrovki.
Udeleženci bodo lahko opravili:
-   brezplačne meritve vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter 

krvnega tlaka,
-  obremenilni test hoje na 2 km,
-  meritve telesne mase, 
-  pogovore z zdravstvenimi delavci in
-   se ob velikem napihljivem modelu črevesa seznanili s programom 

SvIt, državnim programom presejanja in zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. 

Napihljiv model črevesa in strokovna ekipa programa Svit bo v OŠ 
gabrovka od 8. – 18. ure. 
v popoldanskem času bomo organizirali prilagojen test hoje za 
otroke in športne dejavnosti za otroke.
Udeleženci, ki bodo opravili preventivne meritve, naj prinesejo 
s sabo osebno zdravstveno kartico.  vabljeni!
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KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SRe 20.5. 18.00 POSvet RaZvOJ Mc LItIJa Mc LItIJa

Čet 21.5.
19.00 teDeN vŽU: INteRNet IN ZLORaba MLaDOLetNIkOv: PReDava kLeMeN RePOvŠ, vIŠJI kRIMINaLISt kNJIŽNIca ŠMaRtNO
19.00 U3 – DeDIŠČINa – 70-Let OD kONca 2. Sv. vOJNe kULtURNI ceNteR LItIJa

Pet 22.5. 18.00
15 Let - LILa: ŠeSt RaZStav; LIkOvNe RaZStave: LILa, MaLa LILa, cIcI LILa; kIPaRSka RaZStava ReaDY 

MaDe (PaRk ŠMeLc); FOtOgRaFSka RaZStava LILa (ObČINa LItIJa); LIkOvNa UStvaRJaLNIca 2014 
(kNJIŽNIca LItIJa)

MeDgeNeRacIJSkO SReDIŠČe  
ŠMeLc

SOb 23.5.

11.00 RaJ MLaDOStI – UStvaRJaLNI PROgRaM Za OtROke OtROŠka IgRIŠČa ROZMaNOv tRg, 
Stavbe IN DObRava

16.00 RaJ MLaDOStI – UStvaRJaLNI PROgRaM Za MLaDe: UNIkatIJa, kLUbSka SceNa (19.30),… Mc LItIJa
20.00 RaJ MLaDOStI Mc LItIJa

15.00 SReČaNJe UPOkOJeNSkIH PevSkIH ZbOROv ZaSavJa IN POSavJa,
UPOkOJeNSkI PZ tRbOveLJ, HRaStNIka, SeNOvega, SevNIce IN LItIJe IN vaČ geOSS SP- SLIvNa

PON 25.5. 18.00 IgRaNJe vLOg, INDIvIDUaLNI INteRvJU IN NeveRbaLNa kOMUNIkacIJa – IZkUStveNa DeLavNIca Mc LItIJa
Čet 28.5. 18.00 DIY: tISkaNJe Na MaJIce – UStvaRJaLNa DeLavNIca Mc LItIJa
Pet 29.5. 19.00 OtvORItev FOtOgRaFSke RaZStave taDeJe gRegORIN Mc LItIJa
SOb 30.5. 9.00–15.00 eX teMPORe POLŠNIk POLŠNIk
SRe 3.6. 18.00 ZakLJUČNa PRIReDItev vRtca NaJDIHOJca kULtURNI ceNteR LItIJa

Čet 4.6.
19.00 cItRaRSkI kONceRt - SRebRNe StRUNe DU LItIJa kULtURNI ceNteR LItIJa
17.00 DIY: vRtNO POHIŠtvO IZ PaLet – UStvaRJaLNa DeLavNIca Mc LItIJa
18.30 ZakLJUČNI kONceRt UČeNcev 1. RaZReDOv, gLaSbeNa ŠOLa LItIJa - ŠMaRtNO DvORaNa gLaSbeNe ŠOLe

Pet 5.6.

10.30–20.00
4.taČkOv FeStIvaL - (gLeDaLIŠka PReDStava, DeLavNIce, kNJIŽNIca POD kOStaNJI, taČke 

POMagaČke, SReČaNJe S ČLaNI DRUŠtva vODNIkOv ReŠevaLNIH PSOv SLOveNIJe, RaZgLaSItev 
ReZULtatOv NateČaJa, veČeR S PRIMOŽeM SUHaDOLČaNOM…)

kULtURNI ceNteR LItIJa, PaRk Na 
StavbaH, kNJIŽNIca LItIJa

18.00 gRUZIJSkI veČeR Mc LItIJa

19.00 PReMIeRa MUSIcaLa »POD SvObODNIM SONceM« avtORIce eve OStaNek,  
UČeNke gLaSbeNe ŠOLe LItIJa - ŠMaRtNO DvORaNa gLaSbeNe ŠOLe

SOb 6.6.
20.00 PRavLJIca O LIPOveM LIStU – SLavNOStNI kONceRt Ob 130 LetNIcI DeLOvaNJa PD LIPa ŠPORtNa DvORaNa LItIJa
19.30 »POLLaNSkI veČeR«, kUD JevNIca ceRkev v kReSNIŠkIH POLJaNaH

NeD 7.6.
StaRt Ob 

9.00
19. POHOD OD ceRkvIce DO ceRkvIce; (gOStJe: MLaDI gLaSbeNIkI SaLZbURŠke UNIveRZe MOZaRteUM, 

SRbSkO kULtURNO UMetNIŠkO DRUŠtvO vIDOvDaN, MeŠaNI PevSkI ZbOR kRaNJSka gORa) POLŠNIk

14.00 RaZStava eX teMOPORe POLŠNIk Na PRIReDItvI »OD ceRkvIce DO ceRkvIce« POLŠNIk
PON 8.6. 18.00 SLeDI SvOJIM SaNJaM – IZkUStveNa DeLavNIca v OkvIRU ZaPOSLItveNe PISaRNe Mc LItIJa

tOR 9.6.
18.00 ZakLJUČNa PRIReDItev vRtca MeDveDek kULtURNI ceNteR LItIJa
19.00 abSOLveNtSkI kONceRt eve OStaNek Z gOStI DvORaNa gLaSbeNe ŠOLe

SRe 10.6. 18.30 JavNI ZakLJUČNI NaStOP PLeSNega ODDeLka gLaSbeNe ŠOLe LItIJa - ŠMaRtNO kULtURNI ceNteR LItIJa

Čet 11.6.
17.00 DIY: vRtNO POHIŠtvO IZ PaLet – UStvaRJaLNa DeLavNIca Mc LItIJa
19.00 PReDavaNJe: vOJNa, kI Je SPReMeNILa Svet (70-LetNIca kONca 2. Sv. vOJNe) – U3 - DeDIŠČINa kULtURNI ceNteR LItIJa

Pet 12.6. 18.00 ŠPaNSka kUHINJa, kUHaRSka DeLavNIca Mc LItIJa
SOb 13.6. LItIJSkI tek LItIJa

PON 15.6.
18.00 IZObRaŽevaNJe Za RaZvOJ – IZkUStveNa DeLavNIca v OkvIRU ZaPOSLItveNe PISaRNe Mc LItIJa

vaLeta OŠ LItIJa kULtURNI ceNteR LItIJa
18.00 LIkOvNa RaZStava -PRaZNIkU v POZDRav ObČINa LItIJa

tOR 16.6.
17.00 PReDavaNJe – DRUŠtvO DIabetIkOv LItIJa IN ŠMaRtNO kNJIŽNIca LItIJa
20.00 OSReDNJaObČINSka PRIReDItev Ob ObČINSkeM PRaZNIkU IN DNevU DRŽavNOStI kULtURNI ceNteR LItIJa

SRe 17.6. 18.00 DeLavNIca OI JSkD kvaDRat IN kROg, kOcka IN kROgLa MegLIČv ateLJe LILa
Pet 19.6. PIkNIk LItIJSkIH gLaSbeNIH SkUPIN – FeStIvaL 52 gRaD PONOvIČe

SOb 20.6.
PIkNIk LItIJSkIH gLaSbeNIH SkUPIN – FeStIvaL 52 gRaD PONOvIČe

18.00-24.00 POLetNa MUZeJSka NOČ MeStNI MUZeJ LItIJa (StaRa SODNIJa)
NeD 21.6. 16.00 »DRUŽINa POJe« PROSvetNO DRUŠtvO ŠMaRtNO gRaD bOgeNŠPeRk

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

ODLIČEN VEČER S 
PREŽIVELCEM GROŽENJ 

RATKA MLADIćA –  
GOJMIRJEM LEŠNJAKOM

Majska približevanja (4.5.) so bila v zna-
menju humorja. Pogovarjali smo se s priljubljenim slovenskim igral-
cem, scenaristom in režiserjem gojmirjem Lešnjakom – gojcem, ki 
smo ga Slovenci dodobra spoznali v številnih televizijskih in film-
skih vlogah. v dobri uri kramljanja nam je postregel s številnimi 
anekdotami iz “dobrih starih časov”, predvsem o dogodivščinah, ki 
jih je izkusil v JLa, ko mu je grozil sam Ratko Mladić, dotaknil pa se 
je seveda tudi svoje velike ljubezni do Primorske in krasa, na kate-
rem sedaj prebiva. Ob njegovem sproščenem, zabavnem nastopu 
ni ostal noben obraz resen! Za svoje delo je bil večkrat nagrajen 
(borštnikova nagrada za mladega igralca, Ježkova nagrada, vitez 

dobre volje idr.). Zelo 
dejaven je tudi na hu-
manitarnem področju 
kot ambasador dia-
betesa in sodelavec 
društva bRavO, kjer 
pomaga otrokom z 
učnimi težavami. Z 
gojcem je klepetal 
vladimir Jakopič.
Z mesecem majem 
smo tako zaključili še 
eno sezono Približe-

vanj, ki so vedno zelo dobro obiskana (povprečno 43 na srečanje), 
kar kaže na visoko priljubljenost teh dogodkov. Prisrčno vabljeni 
spet v jeseni, ko se nam tako kot vedno obetajo zelo zanimivi go-
stje!

Vabljeni na dogodke … 

5. JUNIJ 2015 – 4. TAČKOV FESTIVAL
Dopoldanski kulturni program: Kulturni center in park na 

Stavbah
•  SvINJSkI PaStIR - lutkovno 

- gledališka predstava 
Lutkovno gledališče Velenje 
(za prijavljene skupine) 

•  srečanje s člani DRUŠtva 
vODNIkOv ReŠevaLNIH 
PSOv Slovenije

Popoldanski program – ob 17.00 – Park na Stavbah 
•  razglasitev NaJbOLJŠIH LIkOvNIH IN LIteRaRNIH ustvarjalcev 

(tema: Psi nam pomagajo) 
• delavnice in UStvaRJaLNIce lutk 
•  pravljična knjižnica pod kostanji s terapevtskimi psi - taČke 

POMagaČke
• tRIkI s psi - kinološko društvo Zagorje
• sladkanje s PaLaČINkaMI
Večerni program – 19.30 - Knjižnica Litija 

Spominjamo se Naceta Simoncica: gost PRIMOŽ SUHaDOLČaN

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM  
PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI – 16. junij 2015, 

ob 20.00, v Kulturnem centru Litija
Pevsko društvo Lipa (Ženska in moška vokalna  

skupina Lipa Litija)
glasbena šola Litija-Šmartno
Povezovalec: gorazd Mavretič

2015 - LETO LITIJSKIH 
OBLETNIC

Letos potekajo številne obletnice 
različnih organizacij in dogodkov. v 
Mestnem muzeju Litija smo se te 

obletnice odločili obeležiti z novo muzejsko razstavo, ki jo bomo 
odprli na vseslovensko Poletno muzejsko noč, 20. junija, v prosto-
rih stare sodnije. v letu 2015 povsod po Sloveniji potekajo slavja 
ob 70. letnici konca druge svetovne vojne in zmage nad nacizmom 
in fašizmom, Planinsko društvo Litija praznuje 110. obletnico de-
lovanja, Ljudska univerza v Litiji, zdaj Izobraževalni center geoss, 
prav tako beleži 80 let od ustanovitve, pred 50 leti so tudi uradno 
zaprli rudnik Sitarjevec, stari leseni litijski most je bil zgrajen pred 
160 leti, Mestni muzej Litija pa beleži 10 let od prve postavitve 
stalnih muzejskih razstav. Ogledati si bo možno tudi panoje, ki smo 
jih v knjižnici Litija in Mestnem muzeju Litija pripravili v počastitev 
130 let ustanovitve ciril-Metodove družbe in njenih hčerinskih dru-
štev - bralno društvo (današnja knjižnica), Litijsko pevsko društvo 
(današnje Pevsko društvo Lipa) in Požarna bramba Litija - Šmartno 
(današnji PgD Litija). vabljeni, da nas obiščete!

Vabljeni na dogodek… 
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2015

Invazivne rastlinske vrste v občini Litija
Litijske obletnice – praznujmo skupaj
v okviru letošnjega vseslovenskega dogodka Poletna muzejska noč 
2015 bomo v Mestnem muzeju Litija tudi letos pripravili zelo za-
nimiv in pester kulturni program, ki se bo odvijal v in pred staro 
sodnijo. Pričeli bomo ob 18. uri z arheološko delavnico za otroke. 
Ob 19:30 nadaljujemo z vodenim ogledom razstave Invazivne ra-
stlinske vrste v Litiji, ob 21h pa vas bomo z vodenim ogledom po-
peljali v svet pomembnih letošnjih litijskih obletnic. Pevsko društvo 
Lipa bo ob 21:45 pripravilo krajši koncert, večer pa bomo zaključili 
s projekcijo slovenskega filma tistega lepega dne ob 22:30. Ob 
lepem vremenu bo projekcija zunaj. Lepo vabljeni na prijetno ve-
černo druženje!

PRIJETEN VEČER V DRUŽBI 
ZALOŠKIH ČOLNARJEV

v četrtek, 23. aprila 2015, smo v okviru 
praznovanja svetovnega dneva knjige pri-
redili nadvse zanimivo predstavitev knjige 
Rečno pristanišče Zalog, ki jo je napisala 
mag. Minka Jerebič. knjiga se ukvarja s 
plovbo po reki Savi, še posebej s prista-
niščem v Zalogu, vse od antičnih časov 
pa do sredine 19. stoletja, ko plovba za-
mre zaradi prihoda železnice. Z njo se je 
ukvarjala večina okoliških prebivalcev, 
močno pa so se razmahnile tudi različne 
dejavnosti povezane s plovbo – med dru-
gim vrvarstvo, tesarstvo, živinoreja, kova-
štvo in seveda gostilničarstvo, saj so tudi 
čolnarji morali jesti in piti! Dogodek je z 
glasbo polepšal moški kvartet iz Zaloga.
Po končani prireditvi so si obiskovalci 
ogledali še film po literarni predlogi v 
knjižnici Litija in tako simbolično zaklju-
čili obeležitev dneva knjige.

teDen vSeŽivljenjSKeGa Učenja  
(tvU) 2015

krovna tema letošnjega tedna vseživljenjskega učenja je evropsko leto za razvoj, 
katerega slogan je »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. cilji projekta 
so ozaveščati državljane o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči, spodbuditi zanimanje ljudi za to tematiko ter jih usposobiti za dejavno 
vključevanje.
v okviru tedna vseživljenjskega učenja (tvU) se lahko udeležite različnih brezplač-
nih delavnic, ogledov in prireditev v Litiji in njeni okolici.
tvU letos poteka že 20. leto, Izobraževalni center geoss d.o.o. pa je v tem letu že 
šestič zapored koordinator dogodkov tvU v občini Litija in Šmartno pri Litiji. Palete 
dogodkov je izjemno pestra in prepričani smo, da boste našli primerne za vaš okus. 

več o posameznem dogodku lahko najdete na spletni strani Izobraževalnega cen-
tra Geoss d.o.o, na spletni strani posameznega izvajalca ali na:
http://tvu.acs.si/predstavitev

IZVAJALCI

Mladinski center Litija NVO Stičišče osrednje slovenske regije

Knjižnica Litija Tenis klub AS

Glasbena šola Litija-Šmartno Prostovoljno gasilsko društvo Litija

Razvojni center Srca Slovenije Jarina, Zadruga za razvoj podeželja z.o.o.

Društvo upokojencev Litija Osnovna šola Litija

Javni zavod Bogenšperk Valvasorjeva konjenica

Glasbena šola Litija-Šmartno Občina Litija

Društvo Lila (Litijski likovni atelje) Društvo podeželskih žena in deklet  
Polšnik

Društvo Sožitje Litija in Šmartno Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Center za zunanjo ureditev d.o.o. Domačija Pivec

Izdelovanje unikatnega nakita in 
keramike - Barbara Dacar

Medobčinsko društvo invalidov občin 
Litija in Šmartno

Univerza za tretje življenjsko  
obdobje Litija - Šmartno(U3) AstroKaktus d.o.o.

Dom starejših občanov Tisje

www.ic-geoss.si

PROŠNJA ZA POMOČ
V mesecu aprilu in maju smo zaradi 
gradbenih del v stari sodniji začasno 
zaprli muzejsko razstavo o starem 
litijskem mostu. Ob tej priložnosti 
bi se radi zahvalili prostovoljcem 
podjetnikom in posameznikom iz 
naše občine, ki so naredili preboje 
skozi stene bivših učilnic in omogo-
čili krožen obhod po muzejskih pro-
storih. glavni korak je storjen! Da 
pa bi lahko nove razstave v juniju, 
na Poletno muzejsko noč 20. junija, 
tudi odprli, prosimo za pomoč vse 
občanke in občane, saj moramo 
prostore še urediti in pobeliti stene. 
Lepo prosimo za donacije v 
materialu (barva za beljenje, iz-
ravnalna masa ipd.), prav pa bo 
prišla tudi kakšna pridna roka. 
Veseli bomo vašega klica na  
031 689 160.
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NOVO  NOVO  NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
•  poseben popust za redne  

stranke!

SVOJI NA SVOJEM
v torek, 5. maja pa je v knjižnici Litija svojo 
novo pesniško zbirko Svoji na svojem predstavil 
Jože Sevljak. ZZb za vrednote NOb je podelila 

priznanja učen-
cem za literarni 
natečaj, ki so ga 
razpisali pri zvezi. 
V kulturnem pro-
gramu je s har-
moniko sodeloval 
Matjaž Hostnik. 
Prireditev je obis-

kal tudi akademski kipar, Zlato Rudolf, ki je ilustriral že več Sevlja-
kovih zbirk. Pesniška zbirka Svoji na svojem je na voljo v prostorih 
zveze borcev v Litiji. v galeriji knjižnice je na ogled razstava Spo-
minska obeležja NOb v naši okolici, ki jo je pripravila Sonja Perme. 

4. TAČKOV FESTIVAL
Že sedaj potekajo priprave na 4. tačkov festival, ki bo potekal v 
petek, 5. junija 2015. Dela literarnega in likovnega natečaja je 
knjižnica Litija sprejemala do 22. maja. Program festivala bo za-
jel vse generacije: dopoldanski kulturni program bo ponujal: ogled 
gledališko-lutkovne predstave v kulturnem centru Litija – za prija-
vljene skupine, srečanje s člani Društva vodnikov reševalnih psov 
Slovenije – predstavitev njihovega dela, z nami bodo kinologi. v 
popoldanskem programu bo zaživela knjižnica pod kostanji , prišle 
bodo tačke pomagačke – beremo in se družimo s terapevtskimi 
psi in njihovimi vodniki. Prostovoljci Mc Litija bodo vodili delav-
nice in ustvarjalnice, razglasili bomo najboljša likovna in literarna 
dela natečaja Psi nam pomagajo. Ob 19. uri bo v knjižnici Litija 
spominski večer, prišel bo pisatelj Primož Suhodolčan, ki je pisal 
tudi scenarije za oddajo Radovedni taček. v knjižnici bo ves dan na 
ogled razstava prispelih natečajnih del. Nasvidenje na tačkovem 
festivalu 2015!

MAJICE ZA BRALNO ZNAČKO 2014/15
v knjižnici Litija zbiramo podatke o številu mladih bralcev, ki so 
letos uspešno zaključili bralno značko. Motivi so že narisani, ilu-
strator gabrijel vrhovec se je v svet branja in knjige podal s hudo-
mušnimi karikaturami. 
knjižnica je za pomoč zaprosila donatorje: prejeli smo malo manj 
sredstev, kot smo upali, vendar bo naš projekt podprla Občina 
Šmartno pri Litiji, zato ga bomo lahko realizirali. konec maja se 
bodo majice natisnile in razdelile šolam in vrtcem. vsem mladim 
bralcem in njihovim mentorjem čestitke, vsem sponzorjem pa Hva-
La za pomoč, saj bralnih majčk brez njih ne bi nosili. Jeseni pa na 
svidenje, v novi bralni sezoni!

NOVA PRIDOBITEV V KNJIŽNICI LITIJA
knjižnica Litija je v letu 2014, ob 10-letnici samostojnega delova-
nja, želela v osrednjo knjižnico v Litiji uvesti pomembno novost: ra-
dijsko vodeno identifikacijo gradiva (RFID). Projekta zaradi finanč-
nih težav nismo uspeli realizirati po načrtih – zato bomo drugo fazo, 
uvedbo knjigomata za samostojno izposojo gradiva, uporabnikom 
predstavili 16. junija, ob občinskem prazniku Občine Litija. 

andreja ŠtUHec, aleksandra MavRetIČ

ŠAHISTI ZNOVA ZELO AKTIVNI
Šahovska sekcija pri DU Litija več let ni aktivno 
delovala, kljub temu, da se je športna sekcija v 
društvu za njeno oživitev ves čas zelo trudila. Je-
seni 2014, pa se nam je uspelo povezati z Dru-
štvom invalidov Litija. Dogovorili smo se za skupni 
program in od takrat se vsak ponedeljek izvajajo 

redni šahovski turnirji v prostorih DU Litija. turnirjev se udeležuje 
od 8 do 10 šahistov, igra se brzopotezni šah, pri tem pa ima vsak 
šahist za posamezno partijo na voljo 10 minut časa za razmišljanje.

Glasbena šola Litija – Šmartno

Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija
Lokacija: MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE ŠMELC, 

Ljubljanska c. 3, Litija
telefon: 01/899 50 23, Fax: 01/899 50 24

e-mail: gslitija@siol.net;gsl.racunovodstvo@siol.net
Spletni naslov: gslitijasmartno.si

RAZPIS ZA VPIS NOVIH UČENCEV 
V ŠOLSKO LETO 2015/2016

glasbena šola Litija-Šmartno bo vpisovala nove učence za šolsko 
leto 2015/2016 v skladu z veljavno zakonodajo in šolskim koledar-
jem za glasbene šole.
vpis novincev bo potekal v skladu s številom prostih mest pri uči-
teljih posameznih vzgojno-izobraževalnih programov, prednost 
pri vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadarjeni otroci.
Za vpis v glasbeno šolo morajo kandidati za posamezne inštru-
mente, petje, balet in sodobni ples opraviti sprejemni preizkus 
sposobnosti in nadarjenosti.
Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu 2015/2016 
vpisali v 1. razred, bodo v prostorih glasbene šole Litija-Šmartno v 
Medgeneracijskem središču Šmelc, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija, 
in sicer: v sredo, 27. maja 2015, od 17. do 19. ure, učilnici št. 5, 
8 in 12 in v soboto, 30. maja 2015, od 10. do 12. ure, učilnica 
št. 5, 8 in 12.
Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo: v 
ponedeljek, 24. avgusta 2015 od 16. do 17. ure, učilnica št. 8.
Potek sprejemnega preizkusa:
-  petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
-  ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov
Brez predhodnega sprejemnega preizkusa bomo otroke vpiso-
vali tudi v vse oblike predšolskega in pripravljalnega izobraževanja. 
vpis v vse skupinske oblike glasbenega in plesnega izobraževan-
ja bo številčno usklajen z normativi in standardi za oblikovanje 
skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno  
31. 08. 2015 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posa-
meznih skupinah.

Predšolski in pripravljalni programi
Izobraževalni program Priporočljiva starost

PReDŠOLSka gLaSbeNa vZgOJa 5 let
gLaSbeNa PRIPRavNIca 6 let

PLeSNa PRIPRavNIca 6 – 9 let 

Izobraževalni program GLASBA

Predmet Priporočljiva starost
sp. meja - zg. meja

kLavIR 7 - 9 let
HaRMONIka 7 - 9 let

vIOLINa 7 - 9 let
vIOLONČeLO 7 - 9 let

kItaRa 8 - 10 let
kLJUN. FLavta 7 - 9 let

FLavta 9 - 11 let
kLaRINet 9 - 11 let

SakSOFON 9 - 11 let
ROg 9 - 11 let

tRObeNta 9 - 12 let
POZavNa 9, 11 -18 let

NIZka tRObILa 10 - 18 let
tOLkaLa 9 - 18 let

ORgLe 11 - 18 let
pogoj: 4 razredi klavirja

PetJe 17, 18 - 24
ženske - 17 let, moški - 18 let

Izobraževalni program PLES
Predmet Priporočljiva starost
baLet 9 let

SODObNI PLeS 9 let

vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z 
normativi in standardi za oblikovanje skupin.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem roku!
Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem splet-
nem naslovu: gslitijasmartno.si

Ravnateljica:
Janja gaLIČIČ, univ. dipl. muzik.

Srečanje z vrstniki iz zagorja
prizadevanja za oživitev šahovske sekcije, pa je tudi na tekmovalnem 
področju prinesla rezultate. v mesecu marcu je bilo organizirano pri-
jateljsko srečanje z Zagorjem. Osem članski ekipi sta bili iz vrst obeh 
naših društev. Srečanje se je po razburljivih osmih 
krogih končalo z zmago gostov, vendar le za 2 točki. Povratno sreča-
nje bo v mesecu maju v Zagorju.

Tekmovanje zasavske pokrajinske zveze v šahu
v organizaciji DU Litija je potekalo tudi ekipno tekmovanje Zasavske 
pokrajinske zveze v šahu. Nastopili so šahisti iz Zagorja, trbovelj, Ra-
deč in Litije. tekmovanje je potekalo v bistroju valvazor. v vsaki ekipi 
so bili 4 šahisti in rezerva, dvoboji pa so potekali dvokrožno. ekipa 
DU Litija je nastopila v sestavi: Srečko Obolnar, Rufad Sadiković, La-
zar Đurić, Nino Sekulič in Franc Možina. Prvo mesto je osvojila ekipa 
DU trbovlje, drugo mesto je pripadlo ekipi DU Zagorje, tretji so bili 
šahisti DU Litija, četrto mesto pa je osvojila ekipa DU Radeče. ekipa 
DU trbovlje se je s to zmago na turnirju v Litiji uvrstila na državno 
prvenstvo ZDUSa v šahu.  Mirko PLaZNIk

IZLET NA KOČEVSKO IN V GOTENICO
v torek, 7. aprila 2015, je bil za člane DU Litija organiziran izlet na 
kočevsko in ogled nekdanjega zaprtega območja gotenica. Namen iz-
leta je bil spoznati ta del Slovenije, ki je še sedaj za marsikoga neznan 
svet na robu Slovenije, ko večina ljudi pomisli na neizmerne gozdove, 
na medveda ali risa, ali pa na neprijetna in skrita dogajanja po drugi 
svetovni vojni na tem področju. Iz Litije smo se peljali mimo Ljubljane 
in turjaka do Malih Lašč, kjer smo se ustavili za jutranjo kavico. Pot 
smo nadaljevali mimo Ribnice do Dolenje vasi, kjer nas je čakal lokal-
ni vodnik. Izkazal se je kot dober poznavalec teh krajev in nam pove-
dal marsikatero podrobnost, ki nam še ni bila znana. Pripeljali smo se 
do gotenice in po ureditvi vseh formalnosti vstopili v vas. tu nas je 
sprejel njihov vodnik. gotenica je sedaj vadbeni center slovenske poli-
cije. Leta 1950 so tu začeli graditi podzemno zaklonišče za slovensko 
politično vodstvo in vlado. Delavci, ki so bili tam zaposleni, so morali 
pod zaprisego o tem zaklonišču molčati. tako je bila gotenica skoraj 
pol stoletja skrivnostno središče zaprtega območja in vse do devet-
desetih let prejšnjega stoletja nedostopna javnosti. v učilnici smo si 
ogledali film o podzemnem zaklonišču in o usposabljanju policije v 
vadbenem centru. Po ogledu gotenice smo se peljali skozi kočevsko 
Reko in mimo Štalcerjev do kočevske vasice Črni Potok, kjer so pri 
obnavljanju cerkve odkrili na steni čudovito fresko sv. treh kraljev. 
Zadnji postanek je bil v kočevju, nekdanjem središču kočevskih 
Nemcev ali kočevarjev, ki so na tem območju živeli več kot 600 let, 
pa vse do druge svetovne vojne, ko so jih izselili. kočevarji so na 
območju kočevske ustanovili 177 naselij. Po izselitvi je bila večina 
teh vasi porušenih, ali pa so propadle in so sedaj zaraščene. Od 123 
cerkva jih je ostalo samo še 28. 
Ogledali smo si cerkev sv. Jerneja, kjer je nad oltarjem zanimiv balda-
hin, v prostoru za vernike pa vojvodska klop. v Pokrajinskem muzeju 
kočevje so nam prikazali še več podrobnosti o kočevarjih in njihovem 
eksodusu. Iz mesta smo v daljavi videli hrib Fridrihštajn, kjer so na vi-
šini 970 m razvaline istoimenskega gradu, ki je bil priča veliki ljubezni 
med Friderikom II celjskim in veroniko Deseniško. 
Že malo utrujeni smo se napotili v restavracijo Jezero, kjer so nas 
postregli s kosilom. vračali smo se preko Žužemberka in bogenšper-
ka. Med vožnjo smo izvedi nagradni kviz na temo kočevska. v nadalj-
njem pogovoru se je večina strinjala, da to ni bil samo izlet, ampak 
kar strokovna ekskurzija.  alojz kavČIČ

NAPOVEDNIK 
-   Sobota, 23.5.2015 SReČaNJe UPOkOJeNSkIH PevSkIH ZbOROv 

Na geOSSU
-   Sobota, 30.5.2015 beLveDeR, StRUNJaN, PIRaN
-   Četrtek, 4.6.2015 ob 19.00 uri koncert citrarskega orkestra Srebr-

ne strune v dvorani kc na stavbah v Litiji
-  Nedelja, 7.6.2015 veLIkOLaŠka kULt. POt
-   Sobota, 13.6.2015 bevŠka PLaNINa bLIZU gOLIce – 23. LetNIca 

UStaNOvItve PS DU

Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si
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NA ZALOGI TUDI: Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo, letnik 2011, bela bar
va, diesel motor, cena 10.950 eur; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy ECO, letnik 2009, 
srebrna kovinska barva, diesel motor, cena 6.220 eur; Opel Mokka 1.6 Enjoy Start Stop, 
temno modra kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.4 Turbo DRIVE, 
srebrna kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Meriva 1.4 Turbo DRIVE 
novo vozilo, temno siva kovinska barva, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

Seat Ibiza Fresc 1.4 16V   SAMO 64.638 km
Letnik: 2006, prev. 64638 km, srebrna kov
inska barva, bencinski motor, 1390 ccm, 55 
kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

3.660,00 EUR

Chevrolet Aveo 1.2 16V Elite Sport 
Letnik: 2009, tehnični pr: 03/2017, prev. 41909 
km, modra kovinska barva, bencinski motor, 
1206 ccm, 62 kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

3.690,00 EUR
BMW serija 3: 320i automatic ODLIČEN
Letnik: 1995, prev. 353000 km, bordo rdeča 
kovinska barva, bencinski mo tor, 1991 ccm, 
110 kW, avtomatski menjalnik, KLIMA

1.150,00 EUR

Peugeot 206 X-Line 1.1
Letnik: 2003, prev. 149582 km, srebrna ko
vinska barva, bencinski mo tor, 1124 ccm, 
44 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

1.580,00 EUR

FIAT PUNTO EVO ACTIVE SX 1.3 MULTIjET 16V 
Letnik: 2011, tehnični pr: 10/2015, prevoženo 
127395 km, bela barva, diesel motor, 1248 ccm, 
55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), tempomat, KLIMA

5.350,00 EUR
Opel Corsa BLACK WHITE 1.4 16V
Letnik: 2009, tehnični pr.: 8/2015, prevoženo 
108031 km, bela barva, bencinski motor, 1364 
ccm, 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

5.900,00 EUR

10 LET EqALINA - MEDNARODNO  
JUBILEJNO SREČANJE E-qALIN  

USTANOV NA DUNAJU
eqalin je sistem upravljanja s kakovostjo oziroma 

doseganje poslovne odličnosti izvajalcev na področju socialnega 
varstva – v Sloveniji na področju storitev institucionalnega varstva, 
storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo in varstveno-delovni 
centri. v ostalih evropskih državah pa se ta sistem uporablja trenu-
tno le na področju institucionalnega varstva. Začetki eqalin stan-
darda kakovosti na področju socialnega varstva segajo v leto 2004, 
ko se je pričel model eqalina izvajati v okviru sklada evropske unije 
Leonardo da vinci (2004-2007). 
Sistem vključuje vse strukture in procese , ki potekajo v posamezni 
organizaciji, hkrati pa ocenjuje tudi rezultate, ki jih dosegajo usta-
nove. kakovost se presoja s pomočjo samoocenjevanja. v skupine 
za kakovost in skupino za razvoj, ki delujejo tudi v našem domu, so 
vključeni tako stanovalci, zaposleni ter svojci. v Domu tisje smo 
pričeli s postopki uvajanja standarda kakovosti v letu 2010 in ga 
po certifikacijski presoji, ki je potekala v oktobru 2014 s strani cer-
tifikacijskega podjetja bureauveritas, tudi pridobili. Dom tisje je 
pridobil certifikat kakovosti kot peti dom v Sloveniji, na kar smo v 
domu zelo ponosni.
Letos je sredi marca na Dunaju potekalo 10. jubilejno, mednarodno 
srečanje ustanov, ki uvajamo model e-qalin, z naslovom »Evropska 
zgodba o uspehu«.
Prvi dan je bila v dunajskem collosseumu slavnostna prireditev, 
ki so se jo udeležili ministri spodročja socialnega varstva iz avstri-
je, Slovenije, Luksemburga ter predstavniki iz bruslja. Slovenijo je 
zastopala ministrica za delo družino in socialne zadeve, gospa Dr. 
anja kopač Mrak. Slavnostna govornica je bila vodja inštituta Ibg 
in izobraževalka modela e-qalin za avstrijo, gospa Mag. adelheid 
bruckmueller.
V delavnicah, ki so potekale naslednji dan, smo delali v skupinah 
in sicer na področju kakovosti načrtovanja in krmiljenja s kazal-
niki rezultatov ter kakovosti življenja na vseh področjih (strukture 
in procesi). Udeleženci smo predlagali številne predloge za lažje 
upravljanje s standardom, posebno pozornost smo posvetili tudi 
izvajanju zunanje presoje pri e-qalin.
ena izmed misli, ki se je porodila predavateljem, ki so obogatili 
posamezno razpravo je, da je doživljanje kakovosti vedno subjek-
tivno! kaj je za posameznega izmed nas kakovost? vsak izmed nas 
bi si na to vprašanje različno odgovoril. Odgovori bi nas lahko tudi 
zmedli v naših prepričanjih in znanjih.
Stari ljudje si niso med seboj enaki, prav tako kot si nismo enaki 
predstavniki mlajših generacij. k ljudem ne moremo pristopati ve-
dno na enak način, temveč moramo upoštevati biografijo (življenj-
sko zgodbo) človeka, ki nam jo sam zaupa! Preživete travme ali 
skrita hrepenenja je pogosto težko zaupati celo svojim najbližjim. 
Pri samem modelu e-qalina se moramo vedno vprašati, kaj dela-
mo bolje, kaj s pomočjo standarda kakovosti spremenimo v našem 
domu na boljše? 
eden izmed ciljev kakovosti je tudi dodati življenje letom! Osmisliti 
bivanje in predvsem dati ljudem možnost vpliva na svoje življenje! 
v družbi je starost pogosto predstavljena negativno. vendar pa 
imajo prav stari ljudje priložnost, da lahko svoje bogate izkušnje, 
znanje in modrost posredujejo mlajšim generacijam. v svoji knjigi 
Smiselnice (1994) je logoterapevtka Lukasova zapisala: »Mladost 
ima veliko prednosti pred starostjo. v sebi skriva semenje svoje 
prihodnosti. enega pa nima nikoli: pospravljene letine dozorelega 
človeškega življenja«.

Leonida RaZPOtNIk, univ. dipl. soc. delavka

dom tisje

ZA ZDRAVJE, KONDICIJO, DRUŽENJE ...
Dole, maj 2015 - Sekcija v okviru Društva upokojencev Dole pri 
Litiji, se je v svojem letnem programu obvezala, da bo organizira-
la enkrat mesečno pohodniške izlete v okoliške kraje. Namen je 
druženje, nabiranje kondicije in s tem neposredna skrb za zdravje, 
spoznavanje lepot okoliških krajev. vse pogosteje hodimo, oz. se 
peljemo mimo domačih vasi in zaselkov, ne da bi se zavedali koliko 
lepot ti prečudoviti kraji ponujajo. ko pa se skupina pohodnikov 
odloči, da bo nedeljsko popoldne preživela skupaj, pa je nabor teh 
ožarjenih lepot nepopisljiv.

ZDRAVSTVENA PREDAVANJA
Vabimo vas na zanimiva predavanja katera 
bodo potekala v predavalnici knjižnice Litija.
- 16.6.2015 ob 17.00 uri – vpliv sladkorne 
bolezni na oči, predavala bo Darja Dobovšek 
Divjak, dr. med.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA  
IN HOLESTEROLA

V društvu bo merjenje v sredo, 3.6.2015 od 8.00 do 10.00 ure.

POHODI

SObOta 6.6. Hrastnik- gore avtObUS 7.00 Zasavsko srečanje 
diabetikov

11.6. kandrše-vrh nad Mlinšami Lojze Hauptman

18.6. Smarješke toplice  
avtObUS 7.00 Ivan Lamovšek

Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. 
Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede 
na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni 
obutvi in opremi. 
Prosimo vas, da se za vse pohode v okolici obvezno prijavite v dru-
štveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!

ZASAVSKO SREČANJE DIABETIKOV
tokratni organizator je DD Hrastnik. Srečanje bo 6.6.2015 ob 10.00 
uri na gorah. Na srečanju bo organiziran krajši pohod in druženje.
cena srečanja (prehrana in prevoz) znaša 22 €, katero poravnate 
ob prijavi najkasneje do 29.5.2015.

TELOVADBA
v aprilu smo zaključili spomladanski del telovadbe. Nadaljevati na-
meravamo v jeseni, seveda ob zadostnem številu prijav. Prijave in 
pojasnila bomo začeli zbirati po 15.8.2015.

KOPANJE V KRKINIH ZDRAVILIŠČIH
(Dolenjske toplice, Šmarješke toplice in talaso Strunjan). Še vedno 
vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo tudi ob 
vikendih in praznikih).

RAZNA OBVESTILA
BREZPLAČNA ZAMENJAVA MERILNIKOV JE ŠE MOŽNA.  
Vsi, ki imate merilnike za sladkor, ki so stari ali v okvari, katerekoli 
znamke, jih lahko prinesete v društvo in vam jih bomo bReZPLaČ-
NO zamenjali z novimi merilniki.

Uradne ure: Uradne ure so v ponedeljek in sredo od 8.00 do 
11.00 ure. v TOREK in ČETRTEK NI URADNIH UR 

Predsednica DD Litija in Šmartno 
Rudolfa POgaČaR: 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

TRADICIONALNO SREČANJE  
INVALIDOV

Srečanje invalidov Občin Litija in Šmartno pri 
Litiji bo potekalo v soboto, 20.6.2015 ob 13. uri 

pri Ribiškem domu v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem članom, njihovim partnerjem ter spre-
mljevalcem. Invalidi, ki ne morete sami priti na srečanje in potre-
bujete prevoz, to sporočite ob prijavi (stroške bo plačalo društvo).
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, sladke dobrote in dobro voljo pa 
prinesite s seboj.
Med srečanjem bo potekal bogat srečelov.
Prispevek na udeleženca je 8 eUR za člane, za njihove spremlje-
valce pa 10 eUR. v ceno je všteta hrana (ribe ali mešano na žaru) 
z pijačo. Zaradi organizacije prosimo, da se prijavite in plačate pri-
spevek v društveni pisarni do 17.6.2015.
Prireditev bo v vsakem vremenu, zato lepo vabljeni, da se srečanja 
udeležite v čim večjem številu. 

SREČANJE INVALIDOV ZASAVSKO –  
POSAVSKE REGIJE

Srečanje bo potekalo v gostilni Čop v Podkumu 6. junija 2015. Ude-
ležili se ga bodo člani 8 društev od Litije do brežic. Odhod avtobusa 
izpred društva je ob 9. uri. cena srečanja je 12 eUR. v ceno je 
všteta hrana (malica in kosilo) ter organizacija srečanja. Prevoz bo 
plačalo društvo iz svojih socialnih programov. Med srečanjem bo 
potekal razvedrilni program, za glasbo bo poskrbel ansambel cvet. 
Prireditev bo potekala pod šotorom. 
Povratek v Litijo predvidoma ob 18 uri.
Prijave z vplačilom akontacije zbiramo do 2.6.2015 v društveni pi-
sarni.

ŠPORT
Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomemben 
psihofizičen, kakor tudi športni vidik. Pri MDI Litija in Šmartno pri 
Litiji imamo sedem športnih sekcij. cilji in naloge pri izvajanju za-
stavljenega programa je kvalitetna izvedba le tega. Rezultat dobre-
ga dela se je izkazal tako, da je bil na športnem področju naš MDI 
na odličnem tretjem mestu od 66 invalidskih društev v Sloveniji. 
Prav je, da to delo nadaljujemo tudi letos.
v vseh sekcijah so naši člani rekreativno dejavni skozi celo leto, 
nadgradnja tega dela pa je tekmovanje v okviru ZDIS-a, nato pa še 
na državnih prvenstvih invalidov v organizaciji ZŠIS – POk.
Prvi so s tekmovanjem pričeli šahisti. Območnega tekmovanja v 
posamičnem hitropoteznem šahu v Črnomlju so se udeležili 4 naši 
šahisti. RUFaD SaDIkOvIć se je uvrsti na državno prvenstvo invali-
dov, ki je bilo 14. marca v Zagorju.
Strelci so v zimskem času sodelovali v dopisni strelski ligi. Streljali 
so z dvema puškama s serijsko zračno puško in standardno zračno 
puško. v finalu 11. aprila sta bila med najboljšimi strelci bRIgIta 
ROZINa in kNeŽevIČ UROŠ. ekipno pa so zasedli odlično 2. mesto, 
v ekipi je streljal tudi tonček Ribič. 21. marca so se štirje strelci 
udeležili območnega tekmovanja v streljanju v velenju. Na DP so 
se uvrstili trije strelci brigita Rozina, ana Mohar in Uroš kneževič. 
DP je bilo v Ljubljani 28. 3.2015. tudi na tem tekmovanju sta bila 
zopet med najboljšimi strelci (standardna puška) Uroš kneževič  
2. mesto, brigita Rozina pa 3. mesto.
v močni konkurenci v kategoriji SH2 je ana Mohar zasedla 6. mesto.
11. aprila je bil naš MDO organizator območnega tekmovanja v ke-
gljanju. Člani kegljaške sekcije so tekmovanje izvedli z odliko. tek-
movanja so se udeležili trije naši tekmovalci. Normo za uvrstitev na 
državno prvenstvo je naredil JaNeZ beLec. 
Območno tekmovanje v balinanju je bilo 25. aprila v trbovljah. Žen-
ska ekipa je zasedla 
4. mesto, moška ekipa pa 3. mesto. S temi mesti se nobena ekipa 
ni uvrstila na DP.
Naši balinarji že tretje leto sodelujejo v občinski balinarski ligi.

vodja športnih sekcij: ana MOHaR

VEČER NA POLŠNIŠKI VASI
večer na vasi, ki so ga pripravili polšniške Ljudske 
pevke in godci (18.4.2015) je med obiskovalce prine-
sel smeh in veliko lepih ter zabavnih ljudskih pesmi. 
Za scenarij in povezovanje program sta tudi tokrat 

poskrbela Rozi (vida Sladič) in Štef (Slavko kos), ki sta zopet do-
kazala, da sta odlič-
na igralca. Ljudske 
pevke so predstavi-
le nove pesmi, sko-
zi katere smo lah-
ko spoznali kako 
duhoviti pesniki so 
bili včasih in kako 
vesele ter tudi po-
učne pesmi so se 
prepevale po va-
seh. v goste so po-
vabili »40-letnike«, Moški pevski zbor Polšnik, ki pa so se tokrat 
predstavili z ljudskimi pesmimi, na željo Rozi pa so zapeli tudi eno 
»dalmatinsko ljudsko«. 

Pevke in godci so 
se res potrudili in 
nam pripravili zani-
miv večer, ki se je 
končal ob kozarčku 
rujnega in ob pra-
vi domači, kmečki 
malici ter seveda na 
družabnem klepetu.
Hvala vidi, anici, 
Jožici, Ivanki, Mariji, 
tončki, Ivi, Marinki, 

Slavku, Mirku, Jožetu, tinetu in tonetu. Z dobro voljo, delom, pri-
jateljstvom in razumevanjem med ljudi prinašajo veliko lepega in 
dokazujejo, da kljub zrelim letom skrbijo za kvalitetno in bogato 
življenje zase in za bližnje.  Mateja SLaDIČ-vOZeLJ

Prvi je bil organiziran 12. aprila, kjer jih je pot vodila preko bistri-
ce, Spodnjih in gornjih Jelenj do Jelenske gore, kjer so se ponudili 
čudoviti pogledi na sosednje vasi, do lovske koče. Drugi, ki je bil 
izpeljan na praznični ponedeljek, 27. aprila, pa je vodil iz Dol do 
brda, Preval, bistrice in povratka na Dole. Prvega se je udeležilo 
6, drugega pa 7 pohodnikov, ker so menili, da je to dobra izbira za 
vse, ki ne prekipevajo od kondicije, si jo pa vztrajno pridobivajo. v 
oddaljenosti 20 do 30 kilometrov je kar nekaj možnosti za lažje po-
hode. Organizator in športni referent Martin Željko je z udeležbo 
zelo zadovoljen, saj pravi, da je narava spomladi še posebej zelena 
in osvežilna, razpoloženje pohodnikov pa izjemno prešerno.
vabljeni na 3. pohod, ki bo 24. maja, pot pa bo vodila od Prelesja 
do bobnečega vrha, do Javorja in gradišč.

Jožica vRtaČNIk
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TOREK, 9.6.2015, ob 16.uri

SEN POLETNE NOČI, SOBOTA, 20. JUNIJ
Poletna muzejska noč je tradicionalna skupna akcija odprtih vrat 
slovenskih muzejev, galerij in stalnih zbirk, v katero se bo letos pri-
ključila stalna zbirka savskih prodnikov iz brega pri Litiji. Vabimo 
vas, da si v soboto, 20. junija, ko bo pred nami najkrajša noč 

v letu, vzamete čas in se ude-
ležite nove prireditve v Jablan-
ški dolini, ki bo potekala od 18. 
do 24. ure. vse dogajanje se bo 
vrtelo okoli prodnikov in njihove 
energije. 
v času dogodka bodo na Doma-
čiji Paternoster odprta vrata 

vsem obiskovalcem. Paternostrovi so v fazi preusmeritve v turi-
stično kmetijo (počivališče za avtodome, kamp, spanje v kajžah in 
na seniku, konjeniško dejavnost). Na domačiji bodo med drugim 
poskrbeli za kulinarično ponudbo. Jedi bodo pripravljali na 
starodaven način z vročimi kamni. (Fotografija: iz zbirke)
Program
18.00  Ustvarjalne in izobraževalne delavnice za udeležence do-

godka, tako otroke in odrasle. (barvanje prodnikov, eno-
stavni kemijski preizkusi)

19.00   Predavanje z naslovom Čolnarjenje na reki Savi skozi čas. 
Izvajalka ga. Helena Hauptman, kustosinja Mestnega muze-
ja Litija.

20.00   Strokovno vodenje po zbirki savskih prodnikov. 
21.00  Izvedba kulturnega programa na Domačiji Paternoster.  

Sodelujejo domače kulturne skupine. 
22.00 Strokovno vodenje po zbirki savskih prodnikov
23.00  Ogled filma o nekoč živahnem prometu po reki Savi.
več informacij na www.laz.si

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV
Mesec maj je kot nalašč za družinske 
nedeljske izlete in obisk prireditev, ki se 
dogajajo na prostem, v naravi. Če pa je 
obiskana prireditev kulinaričnega znača-
ja, odpade še skrb za pripravo kosila.

V vasi Breg pri Litiji se bo v nedeljo, 24. maja 2015, odvijala 
kulinarična prireditev Dan jagod in špargljev. vas breg, o kateri je 
pisal že Janez Vajkard Valvazor je prepoznavna po pridelavi jagod 
in špargljev. v ta namen Društvo za razvoj podeželja LaZ vsako leto 
organizira dogodek, ki se ga udeleži več tisoč obiskovalcev. 

Soustvarjalci letošnjega dogodka bodo poskrbeli za pestro do-
gajanje skozi cel dan. Poleg že znanih pokušin raznovrstnih 
špargljevih jedi in jagodnih napitkov ter sladic boste obiskovalci 
ob nakupu zdrave zelenjave in sadja prejeli še recepte. Rokodelci, 
ki bodo popestrili ponudbo na dogodku, pa vas bodo povabili k 
ustvarjanju unikatnih 
izdelkov. S svojo po-
nudbo se bodo predsta-
vile tudi ekološke kme-
tije iz lokalnega okolja. 
Za boj aktivne in adre-
nalina željne bodo preko 
dneva potekale zabav-
ne športne igre. Tek-
movalne ekipe bodo 
mešane in sestavljene 
iz petih članov. Namen 
sodelovanja v zabavnih športnih igrah je povezovanje občanov iz 
občin območja Srca Slovenije. Ne zamudite priložnosti in doživite 
majsko nedeljo na podeželju. 
Ob zvokih harmonike se boste lahko tudi zavrteli. Poskrbljeno bo 
tudi za animacijo najmlajših, ki se bodo vključili v ustvarjalne de-
lavnice, ali se igrali na otroškem igrišču.
vabljeni na kulinarično doživetje v naravi! Ni potrebno daleč, da se 
imate lepo. (Avtor fotografij: Anton Lopatič)
več informacij in prijave ekip: www.laz.si, drustvo.laz@gmail.com

Iz dela Območnega združenja 
Rdečega križa Litija

TEKMOVANJE IZ ZNANJA PP 
v letošnjem letu smo organizirali že 16. tekmovanje iz 

znanja prve pomoči za učence višjih razredov. v četrtek, 16. aprila 
2015 so učenci po OŠ izpolnjevali teste iz prve pomoči in zgodovine 
Rk, praktični del 16. območnega tekmovanja o dejavnosti Rdečega 
križa ter nudenju prve pomoči poškodovanemu ob nesreči za učen-
ce višjih razredov osnovne šole na območju občine Litija in Občine 
Šmartna pri Litiji pa je bilo 23.4.2015 v avli občine Litija. te oblike 
usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za nudenje prve pomoči 
ob nesreči so se udeležili učenci iz Osnovne šole Šmartno pri Litiji 9, 
Osnovne šole gabrovka in Podružnične šole Dole pri Litiji. 
Na sestanku z mentorji osnovnih šol smo se dogovorili:
točkovanje ekip poteka po naslednjem principu:
a) test PP 2x25 vprašanj po 2 točki = skupaj 100 točk 
 test iz gibanja Rk 2x10 vprašanj po 1 točko = 20 točk
 Maksimalno število točk teoretičnega preverjanja je 120.
b)   Praktični del: vsaka poškodba oziroma primer se točkuje skladno 

z zahtevnostjo poškodbe in ocenjevalne pole, ki jih pripravi orga-
nizator lokalnega preverjanja

c)  Skupno število doseženih točk je seštevek teoretičnega in praktič-
nega preverjanja

Na regijsko preverjanje se uvrsti eNa ekipa iz lokalnega preverjanja. 
Je pa posebnost za ljubljansko regijo. Na osnovi dogovora z RkS se 
lahko zmagovalna ekipa območnih združenj RkS tudi Litije uvrsti na 
državno preverjanje, vendar mora osvojiti vsaj 70% točk.

PROGRAM TEDNA RDEČEGA KRIŽA LITIJA
08. - 15.05.2015 - sprejem učencev 1. razredov osnovne šole v mla-
de člane Rdečega križa po osnovnih šolah
08. – 15.05. 2015 - 16. območno tekmovanje o dejavnosti Rdečega 
križa ter nudenju prve pomoči poškodovanemu ob nesreči za učence 
višjih razredov OŠ na območju občine Litija in Občine Šmartno pri Li-
tiji, pisanje testov po OŠ in skupno praktično tekmovanje ekip PP ter 
razdelitev priznanj. Letos smo tekmovanje izvedli že v mesecu aprilu.
9.5.2015 - izlet udeležencev 16. območnega tekmovanja iz znanja o 
dejavnosti Rk ter nudenju prve pomoči poškodovancem ob in širjenje 
znanj na Debeli rtič.
08.- 31. 05.2015 - obiski starejših, bolnih in invalidnih oseb na  
domu (prostovoljci Rdečega križa po krajevnih organizacijah Rdeče-
ga križa).
15.05.2015 - svetovni dan družine - materialna pomoč družinam s 
petimi in več otroki.
15.05.2015 od 09.30 do 12. ure - dan odprtih vrat OZ Rk Litija
a) ogled Hc OZ Rk Litija
b) stojnica OZ Rk Litija
    - prikaz publikacij
    -  prikaz dejavnosti (temeljni postopki oživljanja s pomočjo defibri-

latorja, preventivno merjenje krvnega tlaka, delo mladih članov 
Rk in drugo

do 31.05.2015 - izdelava risbe na temo »pomoč človeku »RaZPIS« v 
OŠ - prvi razred OŠ
od 01.-31.05.2015 - dobrodelna akcija »RaD bI tI POMagaL« - učen-
ci zbirajo šolske potrebščine za sošolce.

VIKEND SEMINAR DRUŠTVA 
SOŽITJE LITIJA IN ŠMARTNO

Od 17.4. do 19.4. 2015 je Društvo Sožitje Litija 
in Šmartno ponovno uspešno izvedlo vikend se-
minar za svoje člane. Udeležilo se ga je kar 65 
članov, staršev, skrbnikov in prostovoljcev. to-

krat so se odpravili v Laško. Udeleženci so vikend seminar preživeli 
v Hotelu Zdravilišče Laško.
vikend seminarji so namenjeni izobraževanju in usposabljanju dru-
žin, ki živijo z osebo z zmerno, težjo in težko motnjo in kombinira-
no motnjo v duševnem razvoju. ta oblika vključuje predavanja za 
starše, zaposlitvene aktivnosti in delavnice za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, družbene aktivnosti, upoštevane pa so tudi želje 
in potrebe udeležencev seminarja. večina odraslih z motnjami v 
duševnem razvoju, v občini Litija in Šmartno, živi doma in ni vklju-
čena v organizacijske oblike, zato so takšne oblike izobraževanja še 
toliko bolj dobrodošle.
to leto se je organizacije lotila barbara klanšek ob pomoči Marjete 
Mlakar-agrež. 17.4.2015 je tako v popoldanskih urah za mnoge pri-
šel težko pričakovan trenutek odhoda. Hotelsko osebje je pripravilo 
lep sprejem s pozdravnim napitkom. Sledila je namestitev v sobe 
in večerja. Po večerji je sledilo srečanje članov, na katerem je po-
tekal razgovor o samem programu vikend seminarja. Po srečanju 
so se člani društva zavrteli ob glasbi v kavarni hotela. v naslednjih 
dveh dneh so se zvrstila tri predavanja. Prvo predavanje za starše 
je izvedla fizioterapevtka hotela ga. Janja, v obliki delavnice, z na-
slovom vaje s trakovi. Sledilo je sobotno popoldansko predavanje 
z naslovom Pričakovanja in občutki krivde, katerega je pripravila 
ga. alenka Somensary. tretje predavanje, ki je potekalo v nedeljo 
dopoldan, z naslovom Predstavitev organizacije in aktualna zako-
nodaja pa je udeležencem predstavila ga. Mateja De Reya. 

Sočasno s predavanji so potekale zaposlitvene delavnice za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju. Likovno delavnico sta vodila Pavel 
in Marija Smolej ob pomoči Savi celestina. Izvajala se je tudi delav-
nica Nordijska hoja, ki se je zaradi slabega vremena preimenovala 
kar v Fitnes delavnico in sta jo vodila Matjaž bizilj in Petra Motoh 
ter plavalna delavnica, katere vodstvo sta prevzela viljem guček in 
Saša Šeško. Pri izvedbi so jima pomagali tudi Žiga Felkl, Danica Po-
točnik in Milena kurent. Uspešno pa je bila izvedena tudi Masažna 
delavnica za katero je s svojimi spretnimi rokami poskrbela Marija 
Pirc. Dobrodošla pa je bila tudi pomoč prostovoljk ajde Raspotnik 
in ajde kuč. Člane društva pa je presenetila Delavnica preseneče-
nja, ki jo je pripravilo osebje hotela in v kateri so se nekateri člani 
preizkusili v peki piškotov. Po končani delavnici so piškote poskusili 
tudi vsi ostali. Za popestritev pokušine pa je poskrbel vodomček s 
svojo harmoniko. 
Poleg vseh aktivnosti je bilo še dovolj časa tudi za namakanju v 
bazenu, sprehode in posedanje ob skodelici kavice in prijetnem 
klepetu.
Zadnji večer se je zaključil s plesom, kot se to spodobi za zaključek 
lepo preživetega vikenda. 
Pred odhodom domov je bilo še zaključno srečanje, na katerem so 
se predstavile posamezne skupine s svojimi izdelki. 
Prijetno preživet vikend se je tako zaključil in v Litijo so se vrnili 
zadovoljni, nasmejani in polni novih doživetij. 

barbara kLaNŠek

1. mesto je dosegel 
LOGAR LUKA iz PŠ 

Dole pri Litiji – sku-
paj 102 točki

Zmagala pa je PŠ 
Dole pri Litiji, ki je 

dosegla 593 točk in 
se uvrstila na držav-

no preverjanje.

Poleg glavne nagrade 
najboljši osnovni šoli 
in najboljšemu tek-
movalcu, vsako leto povabimo vse učence, ki so se udeležili tekmo-
vanja, na nagradni izlet na morje. 

NA OBISKU GENERALNA SEKRETARKA
Obiskala nas je generalna sekretarka ga. Renata brunskole. Seznanili 
smo jo s programom dela, z delom prostovoljcev po krajevnih organi-
zacijah, s problemi, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Zahvalila 
se nam je za zelo prijazen sprejem in prijeten delovni pogovor. Nasle-
dnji dan nam je še sporočila, da se je udeležila konference o Sloveniji 
2030 in socialni državi na povabilo predsednika RS g. boruta Pahor-
ja, kjer je v svoji razpravi, ki je bila po spletu Urada predsednika RS 
neposredno predvajana, omenila, da je bila na poslovnem obisku na 
RkS OZ v Litiji, kjer so jo seznanili, kakšna je danes med drugim tudi 
situacija z zaposlitvami v Litiji, in kako je bilo nekoč. Zaželela je tudi, 
da prenesimo lepe pozdrave vsem našim članicam in članom RkS OZ 
Litija in vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki se vsak dan trudijo 
za vse ljudi, ki so v danem trenutku pomoči potrebni. 
 Sekretarka: Danica SveRŠINa
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•  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

ŠE POMNITE TOVARIŠICE IN TOVARIŠI
Dne 27. aprila ob 11. uri je Zveza združenj borcev za ohranjanje vre-
dnot NOb Litija in Socialni Demokrati OO SD Litija-Šmartno, orga-
nizirala proslavo ob dnevu ustanovitve OF /Dnevu upora proti oku-
patorju/. Letos praznujemo 74. let od ustanovitve OF in 70 let od 
konca druge svetovne vojne. OF je bila vse od začetka ljudska mno-
žična politična organizacija naprednih, svobodoljubnih Slovencev ne 
glede na njihovo ideološko pripadnost, ustanovljena na pobudo kPS 
27/4-1941 v Ljubljani z nalogo, da povede slovenski narod v boj za 
osvoboditev in družbeno preobrazbo. Ustanovile so jo štiri skupine: 
(kPS kot organizator in edina homogena politična sila, krščanski so-
cialisti, slovensko sokolovstvo in kulturni delavci. Do jeseni 1941 je 
k OF pristopilo še več manjših skupin. OF se je med narodom hitro 
širila in predstavljala osnovo za uspešno NOb. Njen organ je bil ple-
num, konstituiran 15.6.1941 in njegov izvršni odbor. Zaradi porasta 
svojega vpliva in potreb NOb se je proglasil za Slovenski narodni 
osvobodilni odbor Od junija do konca 1941 je OF izoblikovala 9 /
devet) temeljnih točk narodno osvobodilnega programa, in sicer.
1. napovedala je boj okupatorju do zmagovitega konca (ta boj je bil is-
točasno boj za Zedinjenje vseh Slovencev v okviru enotne Jugoslavije;
2. proglasila lojalnost vseh skupin OF in sklenila, da bo OF po kon-
čani vojni prevzela Oblast na Slovenskem, uvedla ljudsko demokra-
cijo, vsa nerešena vprašanja pa se bodo urejala po vojni demokra-
tično. OF je postala v ljubljanski pokrajini država v državi, ljudje so 
izpolnjevali njene ukaze in ne okupatorjevih. Razširjena je bila na 
vso Slovenijo in povsod so obstajali njeni odbori.
Po kapitulaciji Italije so bile razpisane volitve v zbor poslancev slo-
venskega naroda v kočevju /1/3-1943/ kjer je bil izvoljen 120 
članski vrhovni plenum OF z 10 članskim izvršnim odborom. to je 
bil smisel OF, kI Je vSe SvObODOLJUbNe Slovence združil v sku-
pni boj proti okupatorju in domačim izdajalcem in tega dogodka 
se moramo vsako leto s ponosom spominjati. Ponosni smo lahko, 
da so se tega zboru udeležili tudi naši borci Jože vIŠNIkaR, tone 
NagLIČ, Franc PavLIN ter gusti aDaMLJe, ki so se več dni prebijali 
skozi nemške in domobranske zasede v kočevje.
Uvodni govornik, predsednik zveze združenj borcev za ohranjanje 
vrednot NOb Mirko kaPLJa, ki je pozdravil vse prisotne, posebno 
še župana obči-
ne Litija Franca 
Rokavca in slav-
nostnega govor-
nika Dr. grošelj 
klemena.
v svojem govo-
ru je poudaril, 
da smo se zbrali 
na tem svetem 
mestu, ki je pre-
pojeno s krvjo 
borcev cankarjeve brigade, kateri so 28/9-1944 padli v domobran-
sko zasedo, jurišali enkrat, dvakrat, trikrat, da so se prebili preko 
Javorskega Pila. v tem boju je padlo 24 domoljubov, borcev can-
karjeve brigade, 29 je bilo ranjenih, 21 pa pogrešanih. Med temi, ki 
je takrat jurišal je bil kot 17 letni fant Jaka ROZMaN- Čičo, ki ga pa 
žal ni več med nami. Slava mu.
V nadaljevanju je poudaril, da letos praznujemo 74 letnico od usta-
novitve OF in 70 letnico konca druge svetovne vojne. Litija med NOb 
ni bila znana samo po koridorjih preko reke Save, vendar tudi po 
znanih komandantih Robi bOŠtNeR, komandant tržaške divizije, Jože 
bOŠtNeR, komandant 9. korpusa, ki je osvobodila tRSt,Franc PO-
gLaJeN, komandant 7. korpusa, ki je osvobodil Ljubljano Jože HO-
StNIk, namestnik komandanta 4. operativne cone, ki je padel med 
bojem v Lučah, Ivan beLI kamniško zasavskega odreda, Franc LO-
gaR, komandant dolenskega odreda. IN končno se imamo zahvaliti 
krajanom, ki so sodelovali s pripadniki OF in kljub temu, da so oku-
patorjevi vojaki v teh krajih izvajali teror, požigali domačije, zažigali 
starše, otroke ni prišlo do izdajstev, pač pa se je odpor še stopnjeval.
Na srečanju je kot slavnostni govornik spregovoril Dr. klemen gRO-
ŠeLJ, ki je v svojem govoru orisal dogodke izpred 74 let in današnjo 
situacijo v kateri živimo.
Srečanje je spremljal bogat kulturni program, v katerem so sode-
lovali Marko kRebS- harmonikar, Mato SavŠek – solist, Zasavski 
rogisti in učenci osnovne šole gabrovka. kot vedno je bil povezova-
lec programa Zlato ZavRL
Po končani proslavi je bilo tradicionalno druženje pri Lovskem 
domu LD gabrovka.
Po 74 letih od ustanovitve OF in 70 let po koncu druge svetovne 
vojne se vedno bolj omavalažuje NOb, sodelavci okupatorja posta-
vljajo spomenike svojim padlim zaslužnim sodelavcem okupator-
ja, organizirajo domobranske proslave, cerkveni dostojanstveniki 
organizirajo maše na grobiščih usmrčenih sodelavcev okupatorja, 
nihče od teh ideologov pa se ne vpraša kdo je te nesrečne ljudi 
spravil iz domačega ognjišča in jih popeljal na to pot, kjer se je 
končala njihova življenjska pot.
trdno sem prepričan, da bi bil že čas, da po 70 letih konca druge 
svetovne vojne, vsako dnevna politika neha obremenjevati našo 
mladino z dogodki, pač pa se posveti razvoju gospodarstva, odpi-
ranju delovnih mest in prekine s politiko privatizacije- razprodajo. 
Prodajajte to kar ste ustvarili v 20 letih samostojne Slovenije, osta-
lo pa pustite, če želite da vam bo slovenski narod hvaležen. 

ciril gOLOUH

KRISTINA TINA GODEC DRŽAVNA 
MLADINSKA PRVAKINJA V TENISU

Kristina Tina Godec je državna mladinska prvaki-
nja v tenisu 2015! Na državnem mladinskem prvenstvu 2015, ki 
se je letos odvijalo v organizaciji tenis kluba aS Litija je nastopilo 
120 najboljših slovenskih mladinskih igralcev. Pri fantih je naslov 
osvojil Jakob aljaž kaplja (tk Radomlje), pri dekletih pa domača 
tekmovalka Kristina Tina Godec (TK AS Litija).

Kristina Tina Godec je kot mladinska državna 
prvakinja od tZS in selektorja FeD cUP repre-
zentance prejela posebno povabilo za nastop 
v glavnem turnirju ItF serije z nagradnim skla-
dom 10.000$, ki bo avgusta v kopru. 
Uspešno je na državnem prvenstvu do 18 let 
nastopil še Mark Mesarič, ki se mu je uspelo 
uvrstiti v osmino finala. enak uspeh je zabe-
ležila pri dekletih Lara Jamšek, ki se je prav 
tako uvrstila v osmino finala. Žal letos zaradi 
poškodbe na Državnem prvenstvu ni nastopil 
Grega Kokalj, ki bi zagotovo veljal za enega 

od favoritov za osvojitev naslova, saj je bil državni prvak do 18 let 
že v letu 2014, še kot šestnajstletnik. 
v Mariboru se odvijalo Državno prvenstvo do 14 let, kjer je odlično 
nastopila  Pia Poglajen. Pia Poglajen se je uvrstila v kvalifikacije, 
kjer je zmagala v 1. krogu, in nato v 2. krogu ugnala še 2. nosilko 
kvalifikacij in se uvrstila v glavni turnir. 
Nastja Kolar je nastopila na dveh turnirjih v Italiji z nagradnim skla-
dom 25.000$ in na enem v tuniziji z nagradnim skladom 50.000$. 
Dvakrat je bila v osmini finala, v Italiji pa je v dvojicah osvojila novo 
lovoriko, saj je zmagala turnir dvojic. 
Nove točke nabirata na bolu, ker je serija ItF turnirjev z nagradnim 
skladom 10.000$, tudi Pia Čuk in Nik Razboršek. Nik Razbor-
šek se je dvakrat uvrstil v glavni turnir, kjer pa je bil nato enkrat 
uspešen in se je uvrstil v 2. kolo. bolj uspešna je bila Pia Čuk, ki je 
bila enkrat v četrtfinalu in dvakrat v drugem kolu glavnega turnirja.

Rekreativni tenis – BLAŽ ROZMAN NAJBOLJŠI 
LITIJAN V ZIMSKI REKREATIVNI LIGI AS

končala se je tudi zimska rekreativna liga aS. 
v najmočnejši 1. ligi je prvo mesto je osvojil 
Denis Uranič, drugo mesto Alojz Ašič, na tre-
tjem mestu pa je najvišje uvrščeni litijski igra-
lec Blaž Rozman. Domači igralci so uspešno 

nastopili tudi v 
nižjih ligah. v 2. 
Ligi je osvojil 3. 
mesto Aleš Pan-
tar, v 3. ligi sta 
bila na 2. mestu 
Dejan Simič in 
na 3. mestu Ma-

rio Kelava, v 4. ligi je bil na 1. mestu Darko Vidic in v 5. ligi na 3. 
mestu Goran Josipovič. Čestitke vsem !

V dneh od 13.6. do 21.6.2015 bo tenis klub aS Litija 
gostil mednarodni teniški turnir za svetovno atP lestvi-
co FUTURES LITIJA OPEN 2015. vabljeni vsi ljubitelji 
tenisa, da pridete navijat za naše aS-e ! tekme se bodo 
začele vsak dan ob 11,00 uri. 

Tenis klub As litija obvešča vse ljubitelje tenisa, da so tudi le-
tos za vas pripravili izredno ugodne cene in pakete, saj je tudi 
letos na voljo poleTNA TeNiŠkA kArTiCA, ki za samo 60,00 
eur/osebo omogoča neomejeno igranje tenisa celo poletno se-
zono na zunanjih igriščih. torej, lopar v roke in na tenis park aS!

Več informacij dobite na Tenis parku AS Litija  
ali na tel.:  031-693-330.

14. RALLY GEOSS
Raje hodim peš ali jaham svojega Miška. tako se na jeklene konjič-
ke bolj slabo spoznam in gotovo se ne bom prijavil na rally, pa še 
kakšno neumnost lahko napišem. Na spletu sem poiskal glavnega 
krivca te in podobnih prireditev, g. Primoža Lemeža in mu poslal 
elektronsko pošto, s prošnjo, da mi kaj napiše o Rallyju geOSS. 
Dobil sem popoln odgovor in ga vam posredujem:
»Zelo me veseli, da boste pisali o Rallyju geoss. Peter Svetik je bil 
tudi moj dober prijatelj in Rally geoss je nastal na njegovo pobu-
do. bila sva namreč sodelavca in približno pred 20-timi leti sem se 
odločil, da bom organiziral turistični Rally, Peter pa je predlagal, da 
bi ga nekako povezali s geossom. Seveda nisem imel nič proti in 

tako se je rodil drugi 
najstarejši ekološki 
Rally na Svetu. Dalj-
šo tradicijo v prireja-
nju podobne priredi-
tve imajo samo še v 
Monaku!
tudi po Petrovi smrti 
sem se odločil, da bo 
ta Rally še naprej po-
vezan z gooss-om. 
včasih smo redno 
štartali iz geoss-a 
in se odpravili v kak 
drug konec Sloveni-

je, zdaj pa geoss obiščemo med potjo. vedno nas prijazno sprej-
mejo in dobro pogostijo v gostilni vrabec in tam morajo tekmovalci 
opraviti tudi s kakšno od nalog. 
Letos bomo štartali iz Ljubljane, izpred mestne hiše, Rally geoss pa 
bomo končali v središču kranja, prav tako pred mestno hišo. vmes 
pa bomo seveda obiskali geoss, peljali se bomo mimo kamnika, 
Logarske doline, čez Pavličevo sedlo in Jezersko in kot rečeno kon-
čali bomo v kranju. 
bistveni namen tega Rallyja seveda ni tekmovanje; ampak druže-
nje, promocija varne in strpne vožnje, ter ekologija. tekmovalci mo-
rajo opraviti celo vrsto nalog: od spretnostnih in točnostnih voženj, 
pravilno morajo odgovoriti na zastavljena vprašanja iz poti, ves čas 
morajo paziti na porabo goriva, pokazati pa morajo tudi nekaj spre-
tnosti, ki niso povezane z vožnjo. 
Rally je vsako leto priljubljenejši, saj ga vsako leto obišče več tuj-
cev. Letos pa pričakujemo okoli 50 posadk.
v priponki pa vam pošiljam še nekaj informacij o letošnjem rallyju!«
Primož Lemež je eden od ustanoviteljev društva S Rally, ki se z 
avtomobilskim športom profesionalno ukvarja že več kot 20 let. 
aktiven je na vseh področjih avtomobilskega športa in sicer kot no-
vinar, ustanovitelj pokalov, organizator in direktor dirk, organizator 
različnih prireditev, povezanih z avtomobilskim športom, promocijo 
... tudi sam uspešno tekmuje s sinom, v Monte carlu in še kje. 
Se je pa odločil, da bo s prireditvijo na geOSS-u nadaljeval v čast 
svojemu prijatelju, Petru Svetiku.
Med udeleženci – »tekmovalci« so predvsem very Important Peo-
ple (vIP), kot so bili na primer do sedaj: Rado Mulej in alenka gotar, 
trener kk Union Olimpija, Sašo Filipovski, Jurij tepeš, itd. Lahko bi 
našteval v nedogled novinarje, gospodarstvenike, umetnike,…, pa 
tu ni prostora. 
Poleg te prireditve, pa so na geOSSu 23. maja kar trije dogodki: 
dopoldne je prvi, torej Rally geOSS, popoldne ob 15. uri, pa drugi, 
Revija upokojenskih pevskih zborov. ves čas pa je v galeriji gostil-
ne vrabec tudi razstava risb in slik slikarja andreja Janže – andija 
(otvoritev razstave je bila 16. maja ob 19.00).

Rad nas imam! Zvonček Norček
Za več informacij me lahko pokličete na 041 896 632!

Na startu leta 2010: mirko kaplja, zoran in 
peter svetik

NA SAVI TURNIR ŠTIRIH DEŽEL  
S KRESOM 

Člani ŠD Sava smo dan pred 1. majem, kot vsako 
leto, na svojem prelepem travnatem igrišču organi-

zirali nogometni »turnir štirih dežel« s kresovanjem. Ob vsako leto 
večjem obisku krajanov od blizu in daleč ter vedno odličnem vzduš-
ju je ob bučnem navijanju turnir po štirikratnih zaporednih zma-

gah Savske dežele, 
letos presenetljivo 
in zasluženo dobila 
dežela PONOvIČe. 
Druga je bila Sava, 
tretji SPODNJI LOg 
in četrte LeŠe. v 
društvu nas izje-

mno veseli, da je vedno večja udeležba mlajših članov, ki se aktivno 
vključujejo, tako v pomoč pri delu samega društva, 
kot v različne aktivnosti in organizirane dogodke.
Po borbenem turnirju za prestižno zmago je ob mra-
ku sledil prižig, letos še posebej velikega kresa, ki 
se je bohotil v dolini štirih dežel in se ponosno ka-
zal okoliškim hribovskim kresovom. Še litijski kres 
je močno zardel ob mnogo večjem in mogočnem 
savskem kresu. Ob prijetnem druženju starejših ob 
ognju in igri otrok od kresa osvetljenem igrišču, smo 
pozno v noč zaključili naše tradicionalno savsko kre-
sovanje, ob tem pa smo si obljubili, da se prihodnje leto spet vidimo 
v merjenju moči v nogometu in kresovanju.

tajnik ŠD Sava, boris DObLekaR
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13. MEDNARODNI KARATE TURNIR 
V TRADICIONALNEM KARATEJU, 

ČAČAK 2015
v okviru mednarodnega karate sodelovanja so se 

klubi Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZtk) udeležili 13. 
velikonočnega karate turnirja, ki se je odvijal v nedeljo 19.4.2015 
v Čačku. (Srbija). Na turnirju je sodelovalo 43 klubov, skupno 520 
karatek iz Srbije, bosne in Hercegovine ter Slovenije.
Slovenska tekmovalna odprava je štela 30 članov. tekmovalci iz 
različnih slovenskih klubov, so se odlično odrezali, saj so v različ-
nih kategorijah priborili kar 33 medal in na koncu osvojili 1. mesto 
v skupnem seštevku med klubi in zvezami. tako so si za nagrado 
tekmovalci ogledali letalski muzej v beogradu.

MOŠKA EKIPA DOSEGLA 
UVRSTITEV V EVROPSKI NBC  

POKAL, MARUŠA KOKALJ 
DRŽAVNA PRVAKINJA DO 23 LET

Mesec marec je bil nadvse uspešen za litijski kegljaški klub, saj 
smo dosegli kar nekaj neverjetnih rezultatov, kar nam je samo še 
polepšalo zaključek sezone.
Obe moški ekipi sta sezono zaključili visoko na lestvici. Druga eki-
pa je slavila 2. mesto, vendar z rahlo grenkim priokusom, saj so 
ligo zaključili z istim številom točk kot prvouvrščena ekipa, naši 
fantje pa so imeli manj set točk, tako da je na koncu to odločalo o 
razporedu. S prvim mestom bi si zagotovili napredovanje v 1. b ligo. 
Prva moška ekipa je dosegla odlično 4. mesto v 1. a moški sloven-
ski ligi, kar jim prinaša vstopnico na evropski Nbc pokal, kjer se 
bodo pomerili z ostalimi ekipami iz evrope, ki so dosegle 4. mesto 
v državni ligi. Pomerilo se bo 24 ekip, tekmovanje bo potekalo v 
avstriji, v mestu Ritzing. Ženska ekipa je z zadnjim mestom izpadla 
iz 1. a ženske lige.
tudi v mladinski konkurenci smo litijski kegljači pobrali nekaj me-
dalj. Začelo se je v kamniku, z državnim prvenstvom v mešanih 
dvojicah, kjer sta Maruša kokalj in kristjan Ponebšek po treh pre-
maganih parih dosegla 3. mesto. Nadaljevalo se je v Ljubljani, kjer 
je Maruša kokalj po suverenih zmagah proti nasprotnicam dosegla 
1. mesto in s tem naslov državne prvakinje do 23. let v disciplini 
sprint (tekmovanje na izpadanje). Pri fantih se je najbolje odrezal 
kristjan Ponebšek s 7. mestom.
Potekalo je tudi državno prvenstvo za člane in članice. Najbolj se je 
zopet izkazala Maruša kokalj, saj si je po dveh odigranih tekmah ter 
dveh lepih rezultatih s 14.mestom zagotovila nadaljnje tekmovanje, 
in sicer v cerknici, kjer se bo na izpadanje pomerila z najboljšimi 
kegljačicami iz Slovenije.

kk Litija2001

ROKOMETNA SEZONA 2014/2015  
SE BLIŽA KONCU

v letošnji sezoni je v društvu treniralo in tekmovalo čez 80 rokometašic. Smo 
eden redkih klubov v občini, kamor se lahko dekleta vključijo v kolektivni šport. 
Rokometašice se na treningih seznanjajo s pravili rokometne igre in jih nadgraju-
jejo. ker je rokomet kolektivni šport, se igralkam privzgaja tudi čut za medseboj-
no sodelovanje in pomoč, predvsem pa pozitivne vrednote športnega obnašanja.
Po nekaj letih dela predvsem z mlajšimi selekcijami je ŽRD Litija v tekmovalni 

sistem zopet vključilo člansko ekipo. Pred letošnjo sezono so namreč članice nazadnje tekmovale v se-
zoni 2008/2009. Sedanja 
zelo mlada ekipa članic je 
zadnjo tekmo odigrala na 
sicer izjemno rokometno 
nedeljo v domači dvorani, 
10. maja, proti ekipi ŽRD 
Škofja Loka. Zabeležile so 
zmago in osvojile končno 
5. mesto na lestvici 1. b dr-
žavne rokometne lige.
Prav tako v nedeljo, 10. 
maja, so se starejše dekli-
ce pomerile proti ekipam 
Rk Nazarje in ŽRk Izola v 
okviru finalnega turnirja. 
Na obeh tekmah so si pri-
borile zmago in osvojile končno 10. mesto na državni ravni.
Zadnje tekme čakajo le še kadetinje in mini rokometašice, ki se bodo udeležile mednarodnega turnirja 

v mini rokometu v Zasavju. 
ker delo v društvu vključuje tudi 
družabni del, ob zaključku sezone 
treningov in tekmovanj načrtujemo 
še piknik za vse rokometašice, nji-
hove starše, trenerje in druge člane 
društva.

Marija HaMeRŠak LavReNČIČ

DEKLICE IN FANTJE KK LITIJA SO 
SE UDELEŽILI KOŠARKARSKEGA 

TURNIRJA V OSTRAVI  
NA ČEŠKEM

Mlade košarkarice in košarkarji kk Litija so z nestrpnostjo čakali na 
četrtek, 2.4.2015. Imeli so dober razlog, saj so se ob eni uri zjutraj 
z avtobusom odpeljali proti Češki. Potovanje je trajalo do enajste 
ure dopoldne, ko je avtobus pripeljal v industrijsko mesto Ostrava. 
Ne, v Ostravo si niso prišli ogledat hokejskih tekem. v mestu so jih 
čakale košarkarice in košarkarji iz nekaterih drugih držav, saj je v 
Ostravi od 2.4.2015 do 5.4.2015 potekal 20. velikonočni košarkar-
ski turnir za deklice in dečke v različnih starostnih kategorijah, ki je 
mednaroden in ima že lepo tradicijo. Na turnirju so sodelovale eki-
pe iz Češke, Slovaške, Poljske, Nemčije, Srbije, estonije, Nizozem-
ske itd. Med drugim tudi številne ekipe iz Slovenije. košarkarice iz 
Litije so tekmovale v kategoriji U 11, košarkarji pa v U 13 in U 17. 
turnir je bil odlično organiziran.
Člani kk Litija in njihovi spremljevalci so bivali v hotelu vista, tekme 
pa so se igrale na večih lokacijah v mestu. Deklice so v štirih dneh 
odigrale šest tekem in zabeležile tri zmage in tri poraze. Prikazale 
so dobro igro in napredovale iz tekme v tekmo. Pridobile so si bo-
gate izkušnje, ki jih bodo lahko s pridom uporabile v osvajanju svo-
jega košarkarskega znanja. v teh dneh pa niso živele le za košarko, 
veselile so se tudi družabnega večera s plesom, kjer so se družili 
fantje in dekleta iz litijskega kluba, se bolje spoznali ter ob zvokih 
glasbe tudi zaplesali. 
Dnevi so prehitro minili in v nedeljo po zadnji tekmi je prišel čas 
za slovo. Pot do domovine je hitro minila ob klepetu in družabnih 
igricah. v nočnih 
urah smo srečno 
prispeli v domači 
kraj. vsi smo si 
bili enotni v ugo-
tovitvi, da je ude-
ležba na medna-
rodnem turnirju 
v Ostravi v celoti 
uspela. Zaoblju-
bili smo se, da se naslednje leto zopet vrnemo na Češko.
Hvala za podporo in skrb staršem košarkarjev in košarkaric Zoranu, 
Medihi in Mateji, vozniku avtobusa Samotu pa za prijetno in varno 
vožnjo do Ostrave in nazaj.
Rezultati mlajših dečkov:
kk Litija : corny basket beograd 36:29; M.b.k. victoria Žilina : kk 
Litija 48:26; kk Litija : cOR viktoria brest 61:48; bk NH Ostrava 
: kk Litija 66:59; bkM SPU Nitra : kk Litija 45:61; kk Litija : bk 
Snakes Ostrava 30:68; kk Litija je zasedla 6. mesto
Rezultati kadetov:
kk Litija : asker bc (Švedska) 
52:43; kk Litija : benešov (Češka) 
43:37; kk Litija : Nitra (Slovaška) 
51:31 (1/4 finale); kk Litija : kla-
ipeda (Litva) 58:63 (1/2 finale); 
kk Litija : bkM Svit (Slovaška) 
39:51 (tekma za 3. mesto); kk Li-
tija je zasedla 4. Mesto.
Rezultati mlajših deklic:
kk Litija : SbS Ostrava (Češka) 
11:37; kk Litija : ŽkD Ilirija 6:71; 
kk Litija : tallina kalev (estonija) 
44:24; kk Litija : bruntal 18:58) 
(tekme od 9. – 13. mesta); kk Liti-
ja : Union Press košice 27:21; kk 
Litija : tallina kalev a 50:14; kk 
Litija je zasedla 10. mesto.

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE
taekwondo klubu Šmartno – Litija je tkD zveza Slove-
nije ob 20. obletnici delovanja kluba dodelila organi-
zacijo državnega prvenstva v sodelovanju s tkD zvezo 
Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo 159 tekmoval-

cev iz 12 slovenskih klubov. Domači klub je zastopalo 8 tekmovalcev, 
kateri so se na to državno prvenstvo pripravljali že kar nekaj časa. cilj 
trenerja je bil opravičiti status državnih prvakov, Domna ter tadeja 
Pirca, ter pridobiti katerega novega 
nosilca državnega prvenstva. Nika 
verbe in tadej Pirc sta brez konku-
rence osvojila 1. mesto. Domen pa 
nas je razveselil že v jutranjih urah, 
saj je na eni izmed prvih tekem dr-
žavnega prvenstva premagal svoje-
ga tekmeca številka 1, kateri je bil 
že kar nekaj let reprezentant član-
ske kategorije do 68 kg. Prvega 
mesta ter naslova državne prvakinje se je tokrat veselila tudi aleksan-
dra Rozina, med kadetinjami do 47 kg, saj ji je do sedaj vedno malo 
zmanjkalo do tega naslova. Prepričljivo sta dokazala, da treningi niso 
bili zastonj tudi Luka bajc ter tai cerar, ki sta prav tako nanizala vsak 
po nekaj zmag ter posledično osvojila 1. mesto. Malo je zmanjkalo v 
finalu samo Pii Smrekar, ki je zaključila na 2. mestu, Patricija Matoz 
pa je imela prehudo konkurenco, saj je imela v kategoriji tako bivšo 
mladinsko reprezentantko kot aktualno člansko Nušo Rajher, katera 
je tudi že imela nastop na olimpijadi. več kot zadovoljni trener Franci 
Šircelj je na koncu prvenstva bil presenečen nad končnim skupinskim 
izzidom, saj smo osvojili 3. mesto ekipno med seniorji, 3. mesto eki-
pno med kadeti ter 2. mesto klubsko. vsi ti rezultati državnega prven-
stva so dokaz trdega dela trenerja kluba kot vsakega posamez nika 
posebej, posebno reprezentanta Domna ter tadeja Pirca. 

Iz kk kensei sta se tekme udeležila Gian Povše, ki je v disciplini 
kata team dosegel 1. mesto (juniorji) in Toni Povše, ki je v disci-
plini kata posamezno (seniorji 4. nivo) dosegel 3. mesto. Čestitke 
vsem udeležencem.

kk kensei

Letos bomo že drugič organizirali 4- dnevni rokometni tabor za 
najmlajše, in sicer od 25. do 28. junija 2015 na Čatežu. Name-
njen je vsem mlajšim rokometašicam in rokometašem (letnik 
2003 in mlajši), tako članom kot nečlanom ŽRD Litija. Nastani-
tev bo v domu cŠOD Čebelica. Pridružite se nam lahko tudi novi 
člani, ki vas zanimajo športne aktivnosti. več informacij o taboru 
dobite na elektronskem naslovu: litija.zrd@gmail.com.



Čeprav nam je bilo veliko vzeto,
veliko ostaja!

V SPOMIN

Hvala vsem, ki se ju spominjate v mislih  
ali prižgete svečko.

Vsi njuni

Minilo je dvanajst let odkar 
nas je zapustila naša draga

HELENA 
JOVANOVIČ

Minilo je deset let odkar  
nas je zapustil naš dragi

MILAN 
JOVANOVIČin

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustil mož, oče in sin

IGOR SORŠAK
1958 – 2015

iz Šmartna pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo članicam in članom Košarkarskega kluba 
Litija, županu in občinskemu svetu občine Šmartno, Joži Ocepek in 
Mirku Kaplji za ganljiva poslovilna govora, osebju Klinike za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja Ljubljana,  ZZB NOV Litija-Šmartno, OZVVS  
Litija-Šmartno, OO SD Litija-Šmartno, KSP Litija in pevcem, sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem, ter članom Košarkarskega 
kluba Rudar iz Trbovelj.
Vsem iskrena hvala za besede sožalja in tolažbe, ter za pomoč v 
težkih trenutkih.

Žena Vlasta, hči Maša, sin Davor in mama Ana

Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le ljube skrbne mame, 
nihče nam ne more več vrniti.

V SPOMIN
25. maja bo minilo žalostno leto odkar nas je zapustila naša mami, 

mama, tašča, sestra, svakinja in soseda

IVANKA JERINA
rojena Južnič

iz Ribč 10

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, 
jo ohranjate v lepem spominu, ji prižigate sveče, 
prinašate cvetje in postojite ob njenem grobu.

Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.

ZAHVALA
V 73. letu se je od nas za vedno poslovil

ADOLF ČEŠEK
iz Ržišč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem, znancem, zdravniškemu osebju ZD Litija in vsem ostalim, ki 
ste nam v težkih trenutkih pomagali, stali ob strani, izrekali sožalja, 
podarili cvetje, sveče in darovali za svete maše. Posebna zahvala 
g. župniku Ivanu Trnovcu za lepo opravljen obred, gospodu Pavlu 
Hiršlju ter Mirku Kaplji za ganljive besede slovesa, Oktetu Valvasor za 
lepo zapete pesmi, trobentaču, pogrebcem in vsem, ki ste si vzeli čas 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
                Svetlana Makarovič

ZAHVALA
V 75. letu nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedi in tast

RATKO MIRJANIĆ
1939 – 2015

Iskreno se zahvaljujemo prijateljem  
in znancem za darovano cvetje, sveče  

in iskrene besede sožalja.

Žalujoči: žena Gordana, hčere Dragana, Romana in Anita  
z družinami

Izguba res velika je, a življenje teče dalje.
Res, da pogrešali te bomo,
ampak nekje v srcu našel se bo prostor
v katerem zdaj prebivaš.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in nepričakovano nas je zapustila naša draga

VIKTORIJA MEŽNAR
rojena RASPOTNIK

14.12.1949 – 27.04.2015
iz Kresniškega vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vsem, ki ste jo imeli radi, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, ji podarili 
cvetje, sveče ter darovali za svete maše.
Zahvala osebju Doma Tisje in Nevrološki kliniki v Ljubljani. Hvala 
pevcem za zapete žalostinke, trobentaču in ostalim pogrebcem. 
Prisrčna hvala gospe Leonidi Razpotnik za ganljive besede slovesa.  
Hvala g. župniku ter gospodu Stanetu Lemutu iz Kresnic.
Posebna zahvala vsem, ki ste jo še zadnjič z veliko žalostjo v srcih ter 
solzami v očeh ponesli do njenega preranega groba.

Žalujoči: mama Jožefa, mož Franc, hči Mojca, sin Rudi, sin Rok z 
ženo Jelko, sestri Marija in Helena z družinama ter ostalo sorodstvo

Bolezen in trpljenje si prestal,
v grobu zdaj boš mirno spal.
Odšel si tja, kjer ni gorja,
kjer upanje ti večnost da.
Dobrota tvojega srca,
nikoli ne bo pozabljena.

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

VASILIJA TODOROVIĆ
17.8.1953 – 30.4.2015

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem,  
ki sočustvujete z nami in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti  

ter darovali cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki ga boste ohranjali v lepem spominu.

Vsi njegovi

Dokler imamo spomine
obstaja preteklost.
Dokler imamo upanje
nas čaka prihodnost.
Sedanjost je sedaj neizmerna bolečina,
vendar so vezi močnejše,
brez pomena so razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in nenadoma brez slovesa nas je za vedno  

zapustila naša draga mami, mama

JANJA RINK
9.12.1949 – 17.4.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala g. župniku za 
lepo opravljen obred, pogrebnikom KSP Litija, izvajalcu Tišine in pev-
cem Lipe za čutno zapete pesmi ob slovesu, ter vsem, ki ste ji izrazili 
spoštovanje in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji 
poti.
Upava, da sta se z očetom našla, da bosta pazila na nas ter uživala 
spokojni mir med zvezdami. Hvala.

Pogrešamo Te: Hčeri Nataša in Joži z družinama

ZAHVALA
Ob smrti očeta in dedka

PEtRA KRIStANA
31.5.1953 – 4.4.2015

se iskreno zahvaljujem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
ga spremili na zadnji poti, izrazili sožalje in prižgali sveče. Posebna 
zahvala dr. Kolšku, njegovim glasbenim sopotnikom za poslovilni 
govor, hvala trobentaču Gašperju, še posebna zahvala g. Adu Boli 
za vso podporo in pomoč ter s sočutjem napisan nekrolog v glasilu  
Občan.

Sin Anže z družino

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj
vseh majev ...
Ne kličite me nazaj!
(T. Kuntner)

ZAHVALA
V soboto, 25. aprila 2015, nas je zapustil

TOMAŽ FOJKAR
Iz Litije

Brodarska ulica

Iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami ob slovesu. Še posebej Litijski 
godbi ter govorniku Roku Berdajsu. Hvala pevcem Zbora sv. Nikolaja 
Litija ter pevcem MVS Lipa. Hvala duhovnikoma, g. Jožetu Tomšiču in 
g. Gregorju Celestini.

Oče Ivan, sestre Marija, Helena in Irena z družinami

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomislite name
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 73. Letu starosti nas je zapustila naša draga mama in babica

ANA ZUPANČIČ
9.10.1942 – 15.4.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,  
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje,  

sveče in denarno pomoč.

Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen obred,  
pogrebcem, govorcu, pevcem in trobentaču ter vsem,  

ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti

Sinova Ludvik in Miran z družinama.



PRODAM 
ENOSOBNO  

STANOVANJE
v pritličju CKS 12.
Informacije na tel.: 

051/385-909

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

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

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

  Pri naročilu 3 x Pizza 
=   GRATIS 1,5 l  
brezalk. pijače

  ocvRti KalaMaRi   
+ pommes frites  
+ tatarska omaka  
=  8,90 €

  Pizza PRiMoRKa 
(pelati, sir, lignji, pršut, sardelni 
fileti, olive, tržaška omaka, 
origano) 
VELIKA = 6,00 €

Vabljeni v večjo in prenovljeno dvorano za zaključene družbe, POROKE, obletnice do 200 oseb ...

PRODAM  
ZAZIDLJIVO 
PARCELO

v izmeri 1.500 m2  
v Šmartnem pri 

Litiji (Možna  
delitev parcele).

Informacije: 
031/794 473, 
031/630 931.

Izžrebanci križanke iz meseca APRILA 2015 prejmejo  
kuharsko knjigo Zgodbe in recepti naših babic.  
Nagrajenci bodo knjige prejeli v Tiskarni ACO, Litija.

1. Vera Potočnik, Vače 72, Vače
2. Ivica Lavrin, Konj 14a, Litija
3. Branka jozelj, Badjurova 2, Litija

Težje besede:  AIL, PHILIPE, OČEC, AUL, TAI, 
RAMOVŠ, ZADLOG

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.6.2015 na naslov ured
ni štva. 
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli Bon za 2 pizzi.  
Bone prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija. 
Nagrade prispeva GOSTILNA KOVAČ.

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 174

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA FOSFOR

TUJE  
MOŠKO  

IME

VAS MED 
CERKNIM IN 

IDRIJO

ZVEZA 
BORCEV

TOVARNA V 
CELJU

NADALJE
VANJE  
GESLA

DREVO S  
TRDIM LESOM

ZAHODNA 
GVINEJA

REKA V 
INDIJI IN 

PAKISTANU

AVTO 
OZNAKA 
RIJEKE

ZORANA 
ZEMLJA

ITALIJANSKI 
KAMION

IGRALEC 
(GERARD)

OŽEP
OZNAKA ZA 

KISIK

RŽEN KRUH
EDINSTVE

NOST

8. ČRKA 
ABECEDE

IZDELOVA
LEC 

STRUKTUR

JEZERO NA 
KITAJSKEM

SLOVENSKI 
PISATELJ 

(LOJZ)

RADO TRŠAR

KRAJ PRI 
CELJU

JUŽNO 
AMERIŠKI 
INDIJANEC

BOLDON

NAPRAVA ZA 
TKANJE

EKVADORSKI 
PISATELJ 
(JORGE)

SINJSKA 
VITEŠKA 

IGRA

GLAVNI 
ŠTEVNIK

ANICA

TRAČNICE 
DROGA

DRAGI 
KAMEN 
NEFRIT

RIMSKI BOG 
SMRTI

IVAN UKMAR ZDRAV. RASTL. LESENA OBLO
GA STEN

IGRALEC  
NA ALKI

OTOK V PRE
SPANSKEM 

JEZERU
SLOVENSKI 

SKLADATELJ
RUSKI VLADAR 7. GRŠKA 

ČRKABELGIJSKI 
PEVEC  

(SALVATORE) RIBOLOVEC

MUSLIM. 
ŽEN. OBLEKA

NANDE 
DOLINAR

MAJHEN  
RT

SIBIRSKI 
VELETOK

GRŠKO 
RIMSKI VEK

PESEM VAL. 
VODNIKA ANTON 

AŠKERCVAS NA 
KAVKAZU

NAKAZILO ZA 
DENAR

IVAN 
REGENT

DEL 
BATNEGA 
MOTORJA

DEL AVTO
MOBILSKEGA 

PODVOZJA
ZGOLJ

NALOMITVE
DVIGALKA 

POGOVORNO

ITALIJA

NADALJE
VANJE 
GESLA

KRIŽANKO SESTAVIL:  
JOŽE VIZLAR

IGOR SORŠAK (1958–2015)
Drugo nedeljo v mesecu aprilu, je umrl dolgole-
tni košarkar in član kk Litija Igor Soršak. 
Skoraj vse življenje je preživel v Šmart nem pri 
Litiji, natančneje v predelu imenovanem Ustje. 
Po končani srednji lesni tehnični šoli se je zapo-
slil v Lesni industriji Litija, v kateri je delal več 
kot trideset let. Sodelavci so mu zaupali, saj so 
ga izbrali tudi za predsednika sindikata. bil je 
aktiven na številnih področjih, med drugim je 

bil na lanskih lokalnih volitvah že drugič izvoljen za člana Občin-
skega sveta občine Šmartno. Poznan je bil kot človek, ki je vedno 
jasno in glasno povedal svoje mnenje. Za nekatere je bil včasih 
malce svojeglav, vendar vedno vedre narave in optimist, predvsem 
pa pošten in trdnih principov. Ogromno mu je pomenila družina, 
žena vlasta, hči Maša in sin Davor. 
bogato košarkarsko kariero je v sedemdesetih letih prejšnjega sto-
letja začel v pionirskih vrstah košarkarskega kluba, ter nato na-
daljeval kot mladinec in se zaradi velikega talenta in odličnih iger 
hitro uvrstil v člansko ekipo. krajši čas je nastopal tudi za kk Ru-
dar iz trbovelj, potem pa se je kot igralec vrnil v litijski klub in po 
prenehanju igranja ves čas aktivno deloval v klubu. vse do lanske 
sezone, ko mu je zdravje to še dopuščalo, je opravljal tudi funkcijo 
uradnega predstavnika članske ekipe kluba. Šorak ali krajše Šok, 
kot smo ga klicali, je bil izjemen prijatelj in velik borec, a je kljub na 
daleč znani nepopustljivosti, žal izgubil svojo zadnjo tekmo. 
Pogrešali bomo njegovo vedrino, smeh in zagnanost, ter ga resnič-
no ohranili v trajnem spominu.

Članice in člani košarkarskega kluba Litija 

POLICIJA SVETUJE
Policija je občasno obveščena o t.i. drznih tatvinah, ki jih izvršujejo 
posamezniki ali skupina oseb. Storilci si izberejo žrtve na odročnih 
krajih. Najpogosteje se dogaja dopoldan ali čez dan, ko so večje 
možnosti, da so doma starejše osebe. Storilci praviloma delujejo v 
paru ali pa več njih. cilj jim je, da iz objekta (hiše) izvabijo stano-
valce iz različnih razlogov, ali z namenom odkupa domačih živali, 
odkup kovin ali drugega materiala, itd.. Njihov pristop deluje na 
način: pridobiti zaupanje potencialne žrtve. Medtem ko se žrtev 
posveča "kupcem", sostorilci neopazno vstopijo v objekt, ga pre-
iščejo in odtujijo določene predmete (najpogosteje denar in nakit). 
Po dejanju kraj skupaj zapustijo. Policija pa je bila obveščena tudi 
o primerih, ko je neznanec brez povabila vstopil v stanovanje, hišo 
iz različnih razlogov ogovoril osebo, ki se je nahajala v hiši (npr. išče 
pravo smer za določen kraj, išče konkret no osebo... itd). Med po-
govorom pa so so-storilci prav tako neopazno vstopili v stanovanje 
in preiskali prostore.

PODARITE odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pri dem z vese-
ljem, jih odpeljem in ohranim. 
tel.: 030/996-225

KUPIM starejše, ohranjeno, me-
stno ali gorsko moško kolo. cena 
do 40 €. kontakt: 041/429-029.

KUPIM razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, bajo-
nete, čelade, sablje, uniforme, sta-
re razglednice, kipce, slike, nakit, 
kovance, knjige in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda ne potre-
bujete več. tel.: 051/740-430.

STAR mizarski ponk, skrinje, oma-
re, mize, vozičke in ostale stare 
predmete kupim 031/878-351.

PRODAM plohe brest debeline  
5 cm za stopnice – 12 kosov. 
gSM: 031/549-549

S 1. Julijem ODDAM ali PRODAM 
novejše enosobno stanovanje na 
Maistrovi 5, Litija z ložo in garažo. 
Informacije: 031/753-276.

SREČANJE PO 60-TIH LETIH
Daljnega leta 1955 nas je 52 dijakov dveh vzporednic IV. razreda kon-
čalo takratno Nižjo gimnazijo v Litiji, kar je pomenilo z »malo maturo« 
zaključeno osnovnošolsko izobrazbo. S precej truda in dobre volje 
smo uspeli po 50-tih letih zbrati naslove vseh tedanjih sošolcev, ki 
smo se usmerjali v nadaljnja šolanja, poklice, poslanstva in smo se v 
najbolj kritičnih letih odraščanja - pubertete raztepli po svetu. Uspelo 
nam je organizirati prav zabavno srečanje pred poslopjem takratne 
Nižje gimnazije, saj se vsaj nekateri, ki se vseh teh dolgih petdeset 
let nismo videli, sploh nismo spoznali. A so se spomini osvežili in ob 
prijetnem obujanju le-teh in pripovedovanju svojih življenjskih zgodb 
smo sklenili, da se odslej srečujemo pogosteje, vsako leto drugo so-
boto v maju. Zbirali smo se pri Vinotu in Vesni v Dragovšku, letos 
pa smo se ob 6o-letnici dobili v gostilni »Krznar«, ki je bliže Doma 
»Tisje« v Črnem potoku. tam namreč preživljata svojo jesen sošolec 
in sošolka iz časov »male mature«. Žal dvanajstih ne bo nikoli več 
z nami. Po zakonih matere Narave drug za drugim odhajamo, zato 
so nam ostalim takšna srečanja vse dražja, pomembnejša in celo 
nujna za ohranjanje iskrenih prijateljevanj. Naši pogovori so vedno 
polni veselja in optimizma. Pri naših 75-tih letih gotovo nihče ni več 
popolnoma zdrav a bolezni in ostale skrbi postavljamo na stranski tir. 
Spominjamo se takratnih (danes pokojnih) profesorjev: ravnate-
lja Kokalja, Dominka, Rupnika, Korošca, Vardijana, zakonca Leder, 
odlične slavistke Možinove, ki nas je navduševala za igro. Z njeno 
pobudo smo uprizarjali Trnuljčico, Hrastov log, Triglavsko bajko…  

Policija priporoča, da so občani skrajno previdni v primerih, ko se 
pri njih pojavijo neznane osebe (če tudi je samo ena oseba, ker 
sostorilec je lahko nekje v bližini), ki iz različnih razlogov želijo po-
tencialno žrtev izvabiti iz objekta. Občan ima možnost ali osebo 
odsloviti ali pa se odzvati. v kolikor se odzove, priporočamo, da 
vedno zaklenejo vhodna vrata, ključ vzamejo s seboj pa če tudi 
stopijo samo "za vogal". 
v vseh primerih priporočamo, da si zapomnijo osebni opis, opis 
vozila, reg. označba, smer odhoda. Podatke, opažanja, lahko obča-
ni sporočijo na eno izmed telefonskih štev. policije: intervencijsko 
113, anonimni telefon 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo. 
Policija je najbolj uspešna takrat, ko občani posredujejo čim več 
konkretnih informacij (partnerski odnos za zagotavljanje varnosti).
v primeru, da lastnik opazi, da je žrtev kaznivega dejanja naj takOJ 
obvesti policijo na štev. 113 (v praksi se dogaja, da je policija obve-
ščena nekaj ur po storjenem kaznivem dejanju).

komandir policijske postaje, 
mag. Marjan tURNŠek

S prof. Milko Kolmanovo smo ohranjali stike vse do njene smrti, ko je 
zadnja preminila lanskega novembra v častitljivem 96. letu starosti. 
S humorjem pa obujamo spomine na prebujanje in doživljanje naše 
pubertete, zamujene ljubezni… Pregledujemo stare zapiske in spo-
minske knjige, si izmenjujemo fotografije svojih otrok in vnukov. Tudi 
kak pravnuk je med njimi. In naslednje leto (drugo soboto v maju) bo 
vsaj še eden več… In ni važno, kolikokrat v življenju klecneš, padeš – 
važno je, kolikokrat se uspeš pobrati!

Mija beRNIk 
Dane Namestnik-vicarius 



UGODNO PRODAM zazidljivo parcelo z gradbenim dovo-
ljenjem v Litiji (Praprošče) na sončni legi. Možnost takojš-
njega pričetka gradnje. Za več info pokličite na:
                                            041 651 802 ali 031 693 330.

PReDavanje 
RoŽe in vRt

turistično društvo Litija je 
7. maja 2015 organiziralo predavanje na 
temo ROŽe IN vRt. Povabili smo strokov-
njaka vrtnarja g. klinc toneta, ki je priso-
tne seznanil z najnovejšimi trendi ocve-
tličenja naših balkonov, okrasnih gredic, 

ter z napotki za 
zdravo rast in 
obilno cvetenje 
in tudi z napot-
ki za zatiranje 
morebitnih ško-
dljivcev.
Prisotnim je po-
dal tudi številne 

koristne informacije za gojenje zelenjave 
na naših vrtičkih. 
Po končanjem predavanju je g. klinc od-
govarjal na vprašanja udeležencev ter na 
koncu vse prisotne obdaril z bonom za 
praktično darilo.  tD LItIJa

Polepšajte svoje domove z življenjem in barvami!

041-648-459

•  Sobne rastline
•  Rezano cvetje
• Šopki
• Aranžmaji
•  Darilni program

DELOVNI ČAS:
od 8.00 do 19.00

NOVO  NOVO  NOVO

VRTNARIJA MORAVČE pri Gabrovki
VRTNARIJA KLINC Breg pri Litiji

Ravnateljica 
vRtca in  

ŽUPan  
Sta PoloŽila 

teMeljni  
KaMen

(Več na 4. strani)

9. MAJ, DAN EUROPE
DRUGO MESTO V DRŽAVI MAJA BUČARJA IN LIKOVNE  
PEDAGOGINJE MARIJE BREGAR HOSTNIK IZ OŠ LITIJA 
Naša šola že nekaj let zelo uspešno sodeluje na natečaju evropa v 
šoli, z literarnimi, likovnimi, fotografskimi in video prispevki, ki ga vsako 
leto organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Letošnja tema je bila 
SODeLUJeM, Svet ObLIkUJeM. Po uspehu na regijskem izboru se naj-
boljša dela pošljejo na državni izbor. Letos je v natečaju sodelovalo 
8400 učencev in dijakov iz vse Slovenije. Štirje učenci likovniki in 
štirje literati naše šole so na regijskem tekmovanju bili izbrani v ožji 
izbor. Na državni ravni pa je edini uspel učenec naše šole MAJ 
BUČAR iz 6. razreda z likovnim delom »RAJ NA SVETU«, ki je nastalo pod mentorstvom 
likovne pedagoginje MARIJE BREGAR HOSTNIK.
Svečana zaključna državna prireditev je potekala v petek 8. Maja v Ljubljanski festivalni dvora-
ni. kulturni program se je pričel s slovensko in evropsko himno, zatem pa s podelitvijo nagrad 
najuspešnejšim. Prireditev je vodil povezoval humorist »Pižama«, glasbene točke pa je popestril 
repar Rok trkaj. In na koncu je zaključek, takole gre: Veseli smo mladih umetnikov, sploh pa, na 
mladih svet stoji.  Marija bRegaR HOStNIk


