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iz uredništva

SLAVNOSTNA AKADEMIJA
OB 8. OBČINSKEM
PRAZNIKU

16. junija smo praznovali že osmi občinski praznik. Na
slavnostni akademiji v dvorani kulturnega centra so
v kulturnem programu sodelovali; ŽENSKA IN MOŠKA
VOKALNA SKUPINA LIPA, GLASBENA ŠOLA LITIJA-ŠMART
NO ter povezovalec GORAZD MAVRETIČ.
Obiskovalce v dvorani
kulturnega centra je
najprej nagovoril župan Franci Rokavec in
nato še minister za infrastrukturo dr. Peter
Gašperšič.
Župan Franci Rokavec
je najprej podelil litijske srebrnike zlatim
maturantom gimnazije Litija, ki so izjemen uspeh dosegli na maturi v letu 2014;
Klara Lenart, Tilen Tršelič, Simon Aleksič, Tin Troha, Žan Pirc.

novi ce i z občin e l it ija

LITIJSKI TEK 2015

Prispevke pošljite do 08.07.2015 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.

ZLATO PLAKETO OBČINE LITIJA za leto 2015 je preje
la KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA, z.o.o. za
uspešno vodenje lastne kmetijske proizvodnje, uspešno izvajanje trgovinske dejavnosti ter za organizirano povezovanje
kmetijskih pridelovalcev na področju Občine Litija.
Priznanja župana Občine Litija so prejeli: Knjižnica Litija ob 130-letnici ustanovitve Slovenskega bralnega društva
v Litiji pri Družbi Sv. Cirila in Metoda, Prostovoljno gasilsko
društvo Litija ob 130-letnici aktivnega in uspešnega delovanja, Pevsko društvo Lipa ob 130-letnici delovanja in za

negovanje tradicije zborovskega petja, Planinsko društvo Litija ob 110-letnici aktivnega in uspešnega delovanja, Gasilska
zveza Litija ob 60-letnici aktivnega in uspešnega delovanja, Pirc Peter za dolgoletno delovanje na področju glasbe,

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija enota za šport je v
soboto, 13. junija 2015 tretje leto zapored ob prazniku Občine
Litija organizirala množično tekaško prireditev Litijski tek 2015.
V primerjavi s prejšnjima je bil to tek presežkov – tekačev je
bilo več kot 600, navijačev, ki so srčno navijali v centru mesta, pa tudi veliko. Prireditev je tudi letos povezala številne
športne navdušence, športna društva in druge organizacije ter
podpornike teka. Za sodelovanje pri izvedbi Litijskega teka 2015
HVALA VSEM! 
(Nadaljevanje na 2. strani)

Na gradu Tuštanj pri Moravčah je 02.06.2015 potekala kulturna prireditev z otvoritvijo mednarodne
likovne razstave učencev, ki so sodelovali na ex
temporu v mesecu maju. Naslov ustvarjalnice je bil
VSE O VODAH. Z naše šole so sodelovali Nina, Anesa in Nejc. Ustvarjali so z različnimi tehnikami in
tako so nastali čudoviti unikatni izdelki.
Likovniku Nejcu Pavlihi in njeni mentorici likovni
pedagoginji Mariji Bregar Hostnik iz Osnovne šole Litija je bilo
podeljeno zlato mednarodno likovno priznanje.
Delu, ki ga je oblikoval Nejc, je bilo naslov SOS EVROPA. Iz vseh
osnovnih šol iz cele Slovenije in še 8 šol iz tujine so bila poslana
dela na OŠ Moravče. In izmed vseh teh umetnij je prav Nejcu uspel
veliki met. Bil je prvi. 
Čestitamo.
DRUŠTVO IZGNANCEV KO LITIJA – ŠMARTNO

VABI

vse člane in podporne člane na letovanje, ki bo v mesecu Septembru od 3.9. do 6.9. 2015 v Portorožu. Cena
za člane in podporne člane za štiri dni v hotelu 4* z vključenim polpenzionom znaša 150 eur na osebo (cena se lahko spremeni –
odvisno od števila prijavljenih). Zaradi rezervacije hotela se prijave zbi
rajo do 10.7.2015 na tel. številki: Marija 041 834 203, Pika 070 332
332. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na navedenih številkah.
Tisti, ki potujete z nami na naše izlete, že veste, da se vedno imamo
čudovito in skrbimo, da se res vsi počutijo dobro. Verjamemo, da vas je
veliko bilo že na naši obali in v Portorožu, nekateri pa morda ne. Vendar
je vsak izlet lahko nekaj posebnega in čudovitega, seveda s pomočjo
vseh nas. Zato vas iz srca vabimo, da se skupaj odpravimo na novo dogodivščino in zaslužen dopust.
Ob tej priliki pa bi se radi zahvalili vsem vam , ki ste se do sedaj pridružili
našim izletom in jih naredili lepe, nepozabne…, agenciji RUDI TURS, njihovim šoferjem, ki nas vedno varno pripeljejo domov, še posebno pa ga.
Slađani iz agencije Rudi Turs, ki nam pomaga pri vseh izletih in poizkuša
izpolniti vse naše želje. HVALA VSEM
Na koncu naj še povzamem besede naše zadnje vodičke…toliko pozitivne
energije na kupu… ni čudno, da so vaši izleti lepi…in tudi mi mislimo tako.

Upravni odbor, Predsednica DIS KO Litija, Marija Zajc

5. junij 2015

PESTRO DOGAJANJE NA
4. TAČKOVEM FESTIVALU
5. junij je bil dan za Tačkov festival. Park na Stavbah
nudi odličen prostor za srečanje otrok in njihovih pasjih prijateljev, ki vsako leto obiščejo naš festival. Skupaj
smo dogodek ustvarjali ZKMŠ – Kulturni in Mladinski

center, Knjižnica Litija, Civilna iniciativa
Litija ter Turistično
društvo Litija, ob finančni podpori Občine Litija in Mestne
skupnosti Litija. Idej
za prihodnost imamo še veliko in upamo, da jih bomo lahko že v naslednjem letu uresničili
in tako nadgradili ta vedno bolj obiskan in edini otroški
festival v Litiji.

NAGRADNA AKCIJA:

UREJENOST IN OCVETLIČENOST LITIJE
Tudi to leto TD Litija vabi, da se priključite akciji
urejenosti in ocvetličenosti STANOVANJSKE HIŠE, OBJEKTA
Z OBRTNO DELAVNICO, KMETIJSKEGA OBJEKTA in VEČSTA
NOVANJSKEGA BLOKA.
V tej akciji lahko sodelujejo vsi prebivalci Litije in okoliških krajev, ki spadajo pod poštno številko 1270.
Več informacij: Aco Jovanovič 041/719 444.
Prijave sprejemamo do petka 11. septembra 2015. Na podlagi
fotografij in ogleda lokacije bomo v septembrski številki Občana
objavili rezultate in podelili simbolične nagrade. 
TD Litija

NOVO V LITIJI!

TAXI JASNA

Kres Janez za izjemen prispevek na področju delovanja in
vodenja Društva upokojencev Litija, Franc Grošelj za izjemen
prispevek na gospodarskem področju ter dolgoletnemu delu
na področju čebelarstva.

a
Litij

Foto: Tjaša Vidergar

ŠE ENO ZLATO MEDNARODNO
LIKOVNO PRIZNANJE

Za pomembne prispevke pri razvoju in ugledu občine Litija so
bila podeljena naslednja priznanja:

Kar nekaj prireditev ob občinskem prazniku je že za nami. Na pestrih
prireditvah je bila udeležba nastopajočih zelo velika, kar so si organizatorji tudi zelo želeli. Šolarje čakajo počitnice, vse ostale pa dopust,
kdor si ga bo seveda lahko privoščil. Lepo jih preživite in si naberite
novih moči. Poletno dogajanje nam lahko posredujete, saj bo časopis
izšel tudi v poletnih mesecih. 
Uredništvo Občana

GSM:

070 409 468

PROFESIONALNO, VARNO, UGODNO IN ZANESLJIVO

(Nadaljevanje na 6. strani)

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
IN DEKLET POLŠNIK
vas vabi v soboto, 18. 7. 2015, ob 15. uri na

15. KMEČKI DAN

z naslovom »Družabnost ne pozna meja!«,
ki bo potekal pri Lovskem domu na Polšniku.
To je pravi naslov za letošnjo prireditev, ki bo v znamenju
šaljivih kmečkih iger v sodelovanju s sorodnimi društvi.
Pa še kakšno lovsko bomo rekli.
Pripravili bomo razstavo domačih dobrot in skupaj
z ansamblom TRIO M ustvarili prijetno vzdušje.
Vzemite si čas in pridite k nam na vas. Luštno bo!
Vljudno vabljeni.
Predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik:
Marinka Bevc

2

O DE LU OBČIN SKEGA SV ETA IN OBČIN SKERUBRIKA
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POROČILO 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA iz dne 10.6.2015
Svetnice in svetniki so obravnavali naslednje točke;
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja VČ -11
SSe v naselju Vače – prvo branje
Na pobudo zasebnega investitorja se je za del nepozidanega
stavbnega zemljišča v spodnjem delu naselja Vač začel postopek
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zemljišče
leži ob turistični cesti na Vače in ob cestnem odcepu proti naselju
Potok ter obsega cca 6000 m2, namenjeno stanovanjski gradnji
osmih individualnih stanovanjskih hiš. Obenem so se svetniki seznanili z javnim naznanilom in razgrnitvijo dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje VČ - 11 SSe v naselju Vače,ki bo javno razgrnjen v prostorih Občine Litija, avla hodnik II. nadstropje, Jerebova ulica 14,
Litija, ter na sedežu KS Vače (na oglasni deski večnamenskega
objekta Vače 28.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subven
cioniranju varstva otrok
Obstoječi pravilnih je bil sprejet v letu 2010 z namenom dodelitve subvencije tistim staršem, katerih otroci so bili odklonjeni pri
vpisu otrok v vrtec in otroka sami ne morejo varovati, ker so zaposleni ali se še šolajo. Pravilnik se je do sedaj nekajkrat spreminjal,
predmet letošnje spremembe pa je zgolj podaljšanje veljavnosti
Pravilnika za šolsko leto 2015/2016 predvsem zaradi večjega števila odklonjenih otrok na Dolah in Gabrovki. Starši, katerih otroci
so bili ob vpisu odklonjeni in bodo imeli svojega otroka v varstvu
pri zasebniku bodo prejeli 100,00 EUR mesečne subvencije, za
otroke, ki pa so v varstvu pri sorodnikih ali doma, starši prejmejo
50,00 EUR mesečne subvencije.
Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe
v vrtcih v občini Litija v šolskem letu 2015/2016
Število oddelkov v vseh treh vrtcih ostaja enako kot v letu
2014/2015; vrtec Litija 35 oddelkov, vrtec Čebelica Gabrovka
Dole 4 oddelki in vrtec Polhek na Polšniku 2 oddelka. Na podlagi
števila oddelkov in otrok, ob upoštevanju normativov določenih v
Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje se izvede sistemizacija delovnih mest. Sistemizacija in število
delovnih mest sta ključna elementa za določitev cene, saj stroški
plač zaposlenih predstavljajo cca 80% stroškov predšolske vzgoje, ki so zajeti v cenah programov in predstavljajo osnovo za določitev plačil staršev in doplačil občine.
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OBČINI
Litija in znižanju plačil staršev
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2015/2016
se pri vrtcu Čebelica (manjše število vpisanih otrok) in Polhek
(znižan normativ števila vključenih otrok zaradi manjšega vpisa)
minimalno spreminja cena programov, ker ima vrsta oddelkov
in število otrok v oddelku bistven vpliv na ceno. Velik vpliv ima
tudi izobrazbena struktura in starost zaposlenih. V vrtcu Litija pa
ostajajo cene na lanskem nivoju. Občina Litija staršem priznava
popust – rezervacijo, oziroma nižje plačilo za primer enomesečne
odsotnosti otroka zaradi bolezni med letom ter v primeru enega
(Nadaljevanje s 1. strani)

do največ dveh mesecev odsotnosti v času poletnih počitnic julija
ali avgusta. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za najstarejšega
ali edinega otroka, ki je že vključen v varstvo. V vrtcu Litija je
cena v oddelku prvega starostnega obdobja 426,21 EUR, v oddelku drugega starostnega obdobja 335,22 EUR. V kombiniranem
oddelku 352,78 EUR in cena v razvojnem oddelku 809,89 EUR.
V vrtcu čebelica je cena v kombiniranem oddelku 360,94 EUR in
v vrtcu Polhek v kombiniranem oddelku 360,49 EUR.
Poročilo koncesionarja o izvajanju javne gospodarske službe
oskrbe s toplotno energijo na območju CKS in Mire Pregljeve
v Litiji.
Občina LITIJA in podjetje Istrabenz plini d.o.o imata sklenjeno
koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju ulice CKS in Mire Pregljeve.
Pogodba je bila sklenjena decembra 2013, s pričetkom izvajanja koncesije v septembru 2014 in za dobo 15 let. V skladu s
pogodbo je koncesionar dolžan koncedenta redno informirati o
svojem poslovanju iz dejavnosti koncesije in sicer enkrat letno.
Junija 2014 se je pričela gradnja kotlovnice pri športni dvorani
ter toplovodni razvod do odjemalcev na območju CKS, ulice Mire
Pregljeve in Jerebove ulice. V septembru 2014 je bilo pridobljeno
uporabno dovoljenje in pričelo se je obratovanje kotlovnice in distribucija toplotne energije do odjemalcev. Distribucija se je vršila
na območju ulice Mire Pregljeve, Jerebove in Ceste komandanta
Staneta. Odjem se je izvajal v objektu OŠ Litija, športne dvorane
Litija, stare sodnije, večnamenske poslovne stavbe občine Litija
ter objektih priključenih na kotlovnico na Jerebovi 6.
Sprememba investicijskega programa za projekt »center za
ravnanje z odpadki Zasavje –II. FAZA
Projekt regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ-II. faza zajema razširitev in nadgradnjo obstoječega odlagališča
Unično. Zajema izgradnjo sortirnice suhe frakcije in kompostarne z mehansko biološko obdelavo odpadkov, širitev odlagalnega
prostora – tretje odlagalno polje, izdelavo centra za predelavo
inertnih gradbenih odpadkov in izgradnjo dovozne ceste do regijske deponije. Zaradi spremembe časovne izvedbe projekta,
tehnologije in virov financiranja je potrebno sprejeti Novelacijo
veljavnega investicijskega programa. Služba vlade RS za razvoj
in Evropsko kohezijsko politiko je 28.5.2015 izdala novo odločbo, po kateri je delež občin pri financiranju nižji in povečuje se
delež kohezijskih sredstev. Navedena odločba je bila podlaga za
Novelacijo investicijskega programa, ki ga je občinski svet tudi
potrdil.
Kadrovske zadeve
Občinski svet je na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja potrdil, da priznanje Zlata plaketa občine
Litija za leto 2015 prejme KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA
LITIJA z.o.o.
Občinski svet je za člana nadzornega sveta Razvojnega centra
Srca Slovenije potrdil Boštjana Sukiča iz Zgornjega Hotiča 45, ter
Milana Prašnikarja, Graška cesta 39, Litija.

Litijski tek 2015

Teka se je udeležilo več kot 600 tekačev iz Litije, bližnje
in daljne okolice. Tekmovali so v 20 različnih kategorijah.
Najbolj vesel je bil tek predšolskih otrok. Najbolj srčen pa Tajin tek. V vseh ostalih kategorijah
so tekmovalci krepko preizkusili svojo pripravljenost. Da je važno le sodelovati je spet dokazal
Srečo Obolnar, ki je 5,7 kilometra prehodil na berglah.
Prehodni tekaški pokal osnovnih šol je letos osvojila OŠ Litija – v treh letih je pokal zamenjal tri lastnike! Prehodni ekipni pokal
je že tretje leto v Vrtcu Litija. Najhitrejša posameznica na teku je bila Peperko Maja, najhitrejši posameznik Riko Novak. Vse
rezultate teka si lahko pogledate na www.sport.zkms-litija.si. Fotografije v galeriji iste spletne strani in na www.facebook.com/
enotazasportlitija.
Pri pripravi in izvedbi Litijskega teka 2015 so ak
tivno sodelovala praktično vsa športna društva v
občini. Večina članov društev se je udeležila teka, drugi
so pomagali številnim prostovoljcem Mladinskega centra Litija. Hvala vsem. Posebna zahvala za pomoč pri
organizaciji teka gre Tatjani Primc – za številne nasvete,
organizacijo Tajinega teka, pomoč pri iskanju sponzorjev,… Posebna zahvala za pomoč pri izvedbi tudi Gimnaziji Litija.
Zahvaljujemo se sponzorjem Litijskega teka
2015: Predilnica Litija, Delavska hranilnica, Mest
na skupnost Litija, Medicinski center Heliks, Klub
Litijskih in šmarskih študentov, Medved Dušan
d.o.o., Smuk Teodor s.p., Mi-les Mitja Kralj s.p.,
Dajmox d.o.o., Radio 1 – Radio GEOSS, Komunal
Foto Saša Pirnavar
no stanovanjsko podjetje Litija, Pustolovski park
Geoss d.o.o., Gostilna in pizzerija Kovač, Mesarija Mini pekarna Friškovec, Intersnack d.o.o., Coca Cola, Tenis klub AS,
Colgate, Palmolive, Bitrade, Spar Slovenija, Smrčkov brlog, Marli d.o.o., Jarina z.o.o., Frtica d.o.o., Kavarna in okrepče
valnica pri mostu Litija, Restavracija Mona Lisa, Okrepčevalnica Kuhla, Zavod LAMFIT.
Junaki teka so bili vsi tekači. Verjamemo,
da so si izbrali tekmovalno razdaljo, ki je že
sama predstavljala izziv. Največji izziv pa je
predstavljalo vreme – izjemno vroč in soparen dan. Več zgodb s teka na spletni strani
www.sport.zkms-litija.si.
Mestno jedro Litije je s tekom in Festivalom
skupnosti zaživelo v najlepši luči. Krajevne
skupnosti, društva in druge organizacije so
se potrudile s predstavitvami in nastopi.
Stopili smo skupaj, obujali tradicijo, se družili in skupaj delali načrte za prihodnost.  Foto Irena Planinšek
Nasvidenje naslednje leto!

Na podlagi 60. člena člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11
- ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in
76/14 - odl. US) in 34. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) župan Občine Litija objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka dela Odlok o občinskem podrobnem prostor
skem načrtu za del območje VČ - 11 SSe v naselju
Vače
I.
Občina Litija z javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost, da se javno razgrne dopolnjen del osnutka Odloka o ob
činskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje
VČ - 11 SSe v naselju Vače, ki ga je izdelala družba As Teprom
d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija.
II.
Ureditveno območje obdelave in izdela dela Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje VČ - 11
SSe v naselju Vače predstavlja obstoječe nepozidano stavbno
zemljišče v spodnjem delu naselja Vače locirano neposredno
ob turistični cesti TR4306 in ob cestnem odcepu proti naselju
Potok pri Vačah. Celotno območje obdelave dela OPPN-ja zajema zemljišče parcelna št. 162/1 k.o. 1832 Vače in meri cca
6000 m2 zemljišča.
III.
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem pro
storskem načrtu za del območje VČ - 11 SSe v naselju Vače
bo javno razgrnjen v prostorih Občine Litija, avla hodnik II.
nadstropje, Jerebova ulica 14, Litija, ter na sedežu KS Vače
(na oglasni deski večnamenskega objekta Vače 28. V času
javne razgrnitve bo gradivo dopolnjenega osnutka objavljeno
tudi na spletni strani (www.litija.si in na spletni strani KS Vače).
Javna razgrnitev bo potekala od 15.6.2015 do 24.7.2015.
V času javne razgrnitve bo javna obravnava opravljena dne
22.7.2015 ob 18.00 uri v prostorih KS Vače, Vače 28.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek. Pripombe in
predlogi se lahko do vključno 24.7.2015 podajo pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko
se pošljejo na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
ali na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom predlagatelja opremljene pripombe in predlogi. Pripombe in predloge se
lahko poda tudi ustno na javni obravnavi.
V.
Občina Litija bo pripombe in predloge, podane v okviru javne
razgrnite in javne obravnave, proučila in do njih zavzela stališče
ter z njimi seznanila javnost preko spletnih strani občine.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov s strani predlagatelja
dan pristanek na objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo
njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
VI.
Javno naznanilo se objavi v lokalnem časopisu Občan in na spletni strani Občine Litija (www.litija.si), ter na spletni strani KS
Vače.
Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

BARVITA OGRAJA NA DOLSKI ŠOLI
Učenke izbirnega predmeta Likovno snovanje so poslikale sivo
ograjo na balkonu prenovljene podružnične osnovne šole Dole pri
Litiji. Imele so pravi umetniški atelje na podstrehi, kjer so v miru
ustvarjale dva meseca.
Rezultat je osem metrov
dolga barvita zgodba o
letnih časih, igri, učenju
in veselju, ki lepo dopolnjuje rumeno fasado
šole. Vidi se jo že od daleč, učencem, učiteljem
in krajanom Dol pa bo
še dolgo v veselje. Slikale so učenke 7., 8. in 9.
razreda: Brina Brinovec, Mojca Tomažič, Maja Hribar, Nives Sluga
in Ines Grčar. Njihova mentorica pa je bila slikarka in likovna pedagoginja Maja Sever.

Župan Občine Litija se zahvaljuje Javnemu
zavodu za kulturo, mladino in šport, Stičišču
NVO, PGD Litija ter številnim prostovoljkam
in prostovoljcem, ki so kakorkoli pomagali
pri izvedbi letošnjega LITIJSKEGA TEKA IN
FESTIVALA SKUPNOSTI. Hvala krajevnim skupnostim in
mestni skupnosti ter številnim društvom za predstavitev.
S sodelovanjem in povezanostjo nam je ponovno uspelo !
Župan
Franci Rokavec
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

NOVO - POSTANI RAČUNALNIKAR!

V naslednjem šolskem letu bomo na Izobraževalnem centru Geoss, poleg osta
lih srednješolskih strokovnih in poklicnih programov, začeli izvajati tudi program
Računalnikar. To je program srednjega poklicnega izobraževanja, ki se zaključi z
zaključnim izpitom.
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje
poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Ob vpisu
za vsakega udeleženca izobraževanja pripravimo njegov osebni izobraževalni načrt, zato
je lahko njegovo izobraževanje prilagojeno njegovim ciljem. Upoštevamo vsa predhodno
pridobljena znanja in se dogovorimo za terminskih razpored opravljanja obveznosti.

Tudi v mesecu juniju nadaljujemo z
aktivnostmi, ki potekajo v okviru TEDNA
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2015.
Vabimo vas, da se nam pridružite na številnih brezplačnih prireditvah,
zanimivih razstavah, pri različnih športnih aktivnostih in ostalih zanimivih
dogodkih, ki Vam bodo popestrili poletne dni. Koledar dogodkov najdete
na naši spletni strani:
http://www.ic-geoss.si/projekti/teden-vsezivljenjskega-ucenja.

Zakaj vpis v program RAČUNALNIKAR?
Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip in dolgoročni razvoj
sodobne družbe. Računalniška tehnologija v industrijah vseh vrst, telekomunikacijah,
storitvenih dejavnostih, prometu, svetu zabave, itd. prodira izjemno hitro. Odpira veliko
možnosti in zahteva veliko znanja ter spretnosti na področju računalništva in informatike.
Poklic je dovolj široko zasnovan, da je računalnikar prav zato zaposljiv v industriji, obrti,
uslugah, upravi in vseh ostalih ustanovah.
Računalnikar zna izdelovati spletne strani, programirati, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno z multimedijsko tehniko, vzdrževati
informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme. Obvlada
torej velik repertoar znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Delo RAČUNALNIKARJA
Udeleženec izobraževanja
odraslih, ki bo uspešno
zaključil program, bo na
delovnem mestu, razpisanem za to izobrazbo, delal
na področju informatike.
Uporabljal bo pridobljena
znanja o informacijski tehnologiji in reševal težave,
ki jih le-ta predstavlja. Z
znanjem programskih jezikov in poznavanjem dela z
bazami podatkov bo lahko
dograjeval uporabljen informacijski sistem in strežnike, skrbel za njihovo
varnost in podobno. Vsa pridobljena znanja in sposobnost dela v timu, so za delodajalca
zelo pomembna in dobrodošla. Zato lahko zaključimo, da spada računalnikar med poklice
prihodnosti.

Zavarujte se pred vlomi,
vlomilci niso na dopustu!
Bodite pozorni na drzne tatvine!
Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odpravljate na daljši
obisk ali dopust, policisti in kriminalisti svetujemo, da ob odhodu od
doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne
pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Poprosite znance,
sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše
stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik in podobno. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni ( ne puščajte vidnih
sporočil, da ste kam šli, ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku,
pod predpražnikom in podobno, ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami). Zaradi praznikov bo najverjetneje praznih tudi veliko
poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. Lastnikom podjetij svetujemo,
da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti morebiten vlom. Že najmanjše samozaščitno ravnanje
(močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna
in vrata, primerna osvetlitev, občasna prisotnost, alarmne naprave)
lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.
Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste
sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.
Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite tele
fonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj
se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja
kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo
preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte
po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko
ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo! Naj tudi vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo,
da v vozilih na vidnih mestih ne puščate torbic, aktovk, denar
nic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte.
Opažamo tudi pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. Ugotovljeno je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod
pretvezo (odkup odpadnega materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih
priročnih predmetov ipd), zvabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima
več nadzora nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost s pogovorom. Medtem drugi storilec ali več, vstopi/jo v notranjost, od koder
v večini primerov odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete.
Da so bili okradeni, pa opazijo šele več ur po dogodku.
Občanom svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe,
ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v
prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo s
seboj pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni
na izgled oseb, znamko, barvo in reg. št. vozila, s katerim so se pripeljali, ipd. V kolikor občan kljub temu postane žrtev kaznivega dejanja,
naj takoj obvesti policijo na številko 113.
Danijel Stanojevič
pomočnik komandirja PP Litija
policijski inšpektor III

V maju je bilo dogajanje zanimivo, poučno in zabavno

VAS ZGORNJI LOG NI VEČ TO, KAR JE BILA

Več hektarov njiv in travnikov ni več obdelovalnih, zaradi
novo napeljane ceste. Ko so leta 1849 zgradili znamenito
Evropsko želežniško progo Dunaj – Trst, so naši vasi Zg. Log
omogočili tri prehode preko železniške proge z zapornicami. Ljudsko smo jih poimenovali: Kovačeve rampe, Pintarjeve rampe in
Zamudove rampe. Preko teh prehodov smo hodili in vozili z voli, konji,
šajtergami in samokolnicami. V vseh teh letih se je zgodila le ena nesreča s smrtnim izidom, ko je Skubičev-Mohorjev Deni s fičkom zapeljal
preko proge, ker zaporničar zapornic ni pravočasno zaprl. Sedaj pa smo
ostali brez prehoda. Zgradil se je ogromen nadvoz nad železniško progo, nam vaščanom pa zaprl pot preko proge do njiv in travnikov. Omogočili so nam pot do njiv pod železniškim mostom, to je 2 km dolga pot
od sedanjih 300 m. Ko pa bo reka Sava narasla, kar se večkrat dogaja,
pa tudi te poti ne bo več, ker to pot poplavi. Pri tako veliki izgradnji tega
nadvoza so pozabili zgraditi kakšen povoz ali nadvoz za pešpot do njiv,
travnikov in kozolcev, kateri še vedno stojijo. 
Vaščan Franc Marzidovšek

ALF AVTO d.o.o.
Trgovina z avto deli

Brodarska ul. 7,
1270 Litija
Tel: 01/898 01 88
Fax: 01/898 01 99
GSM: 041 312 750
E-mail: alf.avto@siol.net

Delovni čas:

PON – PET od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
SOBOTA od 8.00 do 12.00

GRBINSKA SE SPREMINJA V »GROBNIK«
IN GROB!

Grbinska cesta je že dolgo znana po tem, da se na njej sproščajo adrenalina polni in brezbrižni cestni »divjaki«. Zaradi njene lege
po ravninskem delu, majhne naseljenosti na eni strani, odličnega
»vzletnega mesta« od Lidla navzgor in druge strani iz gozdnih serpentin, je za peščico norcev postala dirkalna steza tipa »Grobnik«.
Hitrosti so okrog 100 in tudi mnogo več km/h. Dovoljena 50 km/h
je zgolj za izvoz v »bokse«, to pomeni v stranske ulice. Cviljenje
gum v dnevnem in pred vsem nočnem času na parkirišču Lidla,
kjer je prostor rezerviran za ogrevanje motorjev in pnevmatik se
po »nizkem« startu vozil, tako motornih koles, kot avtomobilov, razširi po celotnem delu naselja ob
Grbinski cesti. Tam živeči stanovalci, oziroma gledalci in hkrati
potencialne žrtve tega početja,
pa lahko vse skupaj le nemo opazujemo in trepetamo za svojimi
domačimi in našimi domačimi živalcami, kot so npr. muce, ki so
vsakodnevno v različnih pozah z
različnimi poškodbami, seveda
mrtve, na žalosten ogled na, ali
ob cesti. »Grobnik« je žal postal
hkrati tudi njihov pogosti prerani
»grob«. Norcev ne zanimajo pešci, rekreativci, kolesarji, otroci,
starejši, ostali vozniki, kaj šele
uboge muce, ki pridno hodijo, nič hudega sluteče lovit voluharje iz
naselja čez dirkalno stezo na prostrane njive in travnike. Zanimajo
jih, če so res sposobni popolnoma prekiniti povezavo med glavo,
nogo in močjo avtomobila!
Ko so bili dvakrat policisti bojda na preži, niso na naše začudenje opazili nič nenavadnega! Morda pa je nenavadno to, da je vse
nenavadno! Zato bo očitno treba narediti nekaj drugega, da se to
brezglavo divjanje in ogrožanje življenja udeležencev v prometu in
tam živečih občanom USTAVI in to TAKOJ!
Lepo vas prosim, tisti, ki se prepoznate v besedilu, pojdite na pravi
Grobnik, tisti pri Reki in si dajte duška, kolikor vam srce poželi, s seboj pa nesite svoje hišne ljubljenčke in si jih nastavite pred avto ali
kar privežite zanj, ker vam je tako in tako vseeno kaj se zgodi z njimi!
Grbinsko pa imejte zgolj za premagovanje poti, če želite, pa tudi
za razkazovanje svojih jeklenih lepotcev, tudi kakšnih majhnih še
komaj skupaj stoječih »skulptur«, brnenja 300, 400 konjskih agregatov in tistih, ki delajo zgolj na dve svečki z zamašenim »forgazerjem« in »dizo« in pregnitim »auspuhom«, vendar peljite za božjo
voljo PREVIDNO in pred vsem VARNO ter POČASI, da si vas in vaše
zmogljivosti ter cestne presežke lahko vsaj dobro ogledamo!
SREČNO, PREVIDNO, VARNO, VOZNIKI, ne ogrožajte sebe in drugih
v prometu!
Boris Doblekar
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Podružnična šola Sava
BODOČI PRVOŠOLCI PRVIČ V ŠOLI
25. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

Vsako leto na OŠ Litija poteka šolski parlament z
različnimi temami. Letos je tema bila Izobraževanje in poklicna orientacija. Nekajkrat smo se v šoli
pogovarjali na to temo in se pripravljali na občinski
parlament. Tam smo se srečali učenci iz OŠ Litije, OŠ
Šmartno, OŠ Gradec in OŠ Gabrovka Dole. Za tem je sledil regijski
parlament, ki je letos potekal v Litiji. Po regijskem parlamentu se
nas je 23 otrok, po 2 iz posamezne regije (17 regij kot jih določa
ZPMS), udeležilo pripravljalnega sestanka pred zasedanjem 25. nacionalnega parlamenta. Sestanek je potekal 24.3.2015 v prostorih
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Sestanek sta vodila Uroš
Brezovšek in Nomi Hrast, predsednica 24. otroškega parlamenta.
V nadaljevanju nam je Nomi predstavila vloge in naloge delovnega predsedstva. Nato nas je 17 kandidatov imeli nalogo, kjer smo
opisali poklic frizerja in povedali, katera otrokova pravica se nam
zdi najbolj pomembna. Ocenjevali so nas in tisti z največ točkami je postal predsednik 25. NOP, ostali trije izmed štirih z največ
točkami so postali delovno predsedstvo. V drugem delu sestanka
smo določili štiri podteme, o katerih smo razpravljali na 25. NOP. V
zadnjem delu srečanja smo govorili o tem, kako otroški parlament
poteka na posameznih šolah in ugotovili, da v nekaterih šolah parlament ne poteka tako kot bi moral in da le na nekaterih šolah, kot
je tudi naša, stvari potekajodobro. 13.4.2015. je sledil 25. NOP v
dejanskem parlamentu. Začelo se je si pozdravi in nagovori, ki so
jim sledila potrditev dnevnega reda, poročilo o prisotnosti in ostala
navodila. Glasovali smo za temo 26. NOP-a, ki bo Pasti mladostništva. Imeli smo še kratek ogled parlamenta in kosilo, ki mu je sledil
odhod domov.
Katjuša Ponebšek, 9. a,
predsednica otroškega parlamenta OŠ Litija

EKSKURZIJA V LONDON
Konec meseca marca je skupina učencev in učenk devetega razreda skupaj z učiteljicama Ljudmilo Intihar in Vero Taradi, odpotovala
v London. V petek so z letalom prispeli v Anglijo in se nastanili
v hotelu Hilton Garden Inn v bližini letališča Heathrow. Od tu so
naslednje dni s podzemsko železnico potovali po glavnem mestu in
si pridno ogledovali znamenitosti. Seveda niso izpustili ničelnega
poldnevnika v Greenwichu.Od tu so imeli zelo lep pogled na velemesto. Izlet z ladjico je bil prav posebno doživetje, kajti videli so
največje znamenitosti kot so Tower Bridge, Parlament z Big Benom,
London Eye in danes najvišjo zgradbo v Londonu The Shard. Na našem potepanju seveda niso izpustili strokovnih ogledov znanih muzejev. Ogledali so si Prirodoslovni muzej, Britanski muzej in Muzej
voščenih lutk Madame Tussaud‘s. Na trgu Trafalgar so videli Nelsonov spomenik. Menjava straže pred
B u c k i n g h a m s ko
palačo jim je s svojim ritualom pričarala tradicionalno
Anglijo. Zadnji dan
so obiskali še univerzitetno mesto
Cambridge. Njego
ve znamenitosti so
videli s stolpa v
središču mesta ob
reki Cam. V poznih večernih urah so se vrnili v Slovenijo, polni vtisov, novih doživetij in prijetnih občutkov.Vera Taradi

PLESNO PEVSKO POPOLDNE
V četrtek, 14. maja 2015, smo na Osnovni šoli Litija imeli Plesno –
pevsko popoldne. Predstavile so se plesna skupina Face, plesalke
od 1. do 4. razreda in plesalki iz 6. razreda ter Otroški pevski zbor
Osnovne šole Litija. V enajstih točkah smo predstavili ustvarjanje
v letošnjem letu. V uvodu so pevci zapeli Himno OŠ Litije, zaključili
pa smo s točko Sence, s katero so se Face uvrstili na regionalno
plesno revijo, ki jo organizira JSKD. Prireditev sta povezovali Ana in
Anesa, na harmoniko je v eni točki zaigral Timotej. Plesalke od 1.
do 4. razreda so plesale v tunikah, ki jih je sešila Kaja Mlakar Agrež.
Na koncu smo se posladkali s sladoledom in zadovoljno odšli iz
šole. 
Tjaša Dražumerič

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ LITIJA
»NA POTI DO SONCA V DEŽELO OTROK«
V sredo 3.6.2015 je na OŠ Litija potekala zaključna prireditev z
naslovom Na poti do sonca v deželo otrok. Starši in učenci, učitelji,
mentorji različnih dejavnosti in drugi gosti so do zadnjega kotička
napolnili večnamensko dvorano OŠ Litija. V pestrem in lepo pripravljenem kulturnem programu so videli učence iz vseh vzgojno
izobraževalnih obdobij in programov. Mentorji dejavnosti so pripravili stojnice, praktične predstavitve, izdelke in nastopili v samem
kulturnem programu. Predstavljenih je bilo 28 različnih dejavnosti.
V kulturnem programu je uvodoma spregovoril ravnatelj šole g.
Peter Strle in vse spodbudil k trudu za uspešno dokončanje letošnjega šolskega leta. Ob koncu kulturnega dela so se najboljšim
učencem OŠ Litija na področju znanja zahvalili in jih nagradili za
njihovo delo in trud. Prva mesta na državnih tekmovanjih ter zlata
in srebrna priznanja je osvojilo 9 učencev Podružnice s prilagojenim programom ter 12 učencev rednega programa. Izpostavljene
pa so bile tudi nekatere skupine učencev: rokometna ekipa starejših deklic in plesna skupina Face ter ekipe učencev, ki so sodelovale na natečaju pljučnih in alergijskih bolnikov SLO. Čestitke
vsem. Sledile so predstavitve najrazličnejših krožkov in dejavnosti.
Zaključek prireditve pa je bilo športno tekmovanje v odbojki, ko so
se pomerile ekipe učencev, učiteljev in staršev.

Robert Farič

V sredo, 3. 6. 2015, smo učenci 1., 2. in 3.
razreda PŠ Sava z učiteljicama Mojco in Svet
lano organizirali dopoldansko srečanje z bodočimi prvošolci iz vrtca Kekec na Savi. Radovedni malčki v spremstvu vzgojiteljic Maridi
in Melite, so se z veseljem udeležili srečanja.
Na igrišču smo na 5-metrskem listu s temperami naslikali skupinsko sliko na temo morja.
Otroci so se izkazali kot pravi slikarski mojstri.
Nastala je čudovita slika, ki je okrasila ograjo
ob šoli in vrtcu. Preživeli smo nepozabne družabne urice. Tako so bodoči prvošolci uspešno opravili »sprejemni
izpit« za vpis v 1. razred. Vsi jim želimo veliko uspeha v šoli.

Mojca Hauptman Jovanovič

LETNI KONCERT UČITELJSKEGA PEVSKEGA
ZBORA KUD LITUS.
26. 5. 2015 je na Osnovni šoli Litija potekal letni koncert Učiteljskega pevskega zbora KUD Litus. Pevski zbor KUD Litus letos praznuje
19 let delovanja. Poleg učiteljic in upokojenih učiteljic, v zboru poje
tudi nekaj ostalih pevk. Zbor vodi Igor Beuermann. Za ta večer so
pripravili raznolik in pester program. Koncert so dopolnili tudi gostje: vokalna skupina OŠ Litija Vokalčki, katerih mentorja sta Sandra Rihter in Viljem Guček, dramska skupina Super5ke OŠ Litija, ki
deluje v okviru interesne dejavnosti Kulturne urice in jo vodita Jana
Štojs in Irena Vrhovec, Lea Rihter s pevskim nastopom in moška
vokalna skupina Kresniški fantje. Doživeli smo lepo kulturno prireditev. 
Zbrala in uredila Petra Pavlica

FACE NA PLESNEM POPOTOVANJU
Plesna skupina FACE se je v četrtek, 7.5.2015, predstavila na območni plesni reviji Plesno popotovanje,
ki je potekalo v Kulturnem centru Moste Španski
borci.
Plesna skupina šteje 10 članov. Plešejo predvsem ustvarjalne plese
in tudi tokrat so gradivo za plesno miniaturo predlagali kar plesalci
sami. Poiskali so še glasbo, gibanje povezali v zgodbo in nastala je
plesna zgodba SENCE.
Plesalci so s strani strokovne spremljevalke Petre Pikalo prejeli pohvale za svoj nastop. Čestitke vsem plesalcem!
Tjaša Dražumerič

REGIONALNA PLESNA REVIJA »PREPLESAVANJA«
V petek, 29. maja 2015, so se s
plesno skupino Face odpravili v
Zagorje, kjer so se v Delavskem
domu udeležili regionalne plesne revije Preplesavanja 2015 v
organizaciji JSKD.
Plesalci so se odlično odrezali,
poželi veliko navdušenja nad
njihovim nastopom in prejeli
srebrno priznanje. Ogledali so
si tudi nastope ostalih skupin in se ob zaključku posladkali s trojanskimi krofi. 
Tjaša Dražumerič

VRTEC LITIJA – DOBRA ENERGIJA
… je v soboto, 6. junija, odmevalo v Moravskih
toplicah. Skupnost vrtcev Slovenije je namreč
organizirala 3. Športne igre slovenskih vrtcev in
udeležili smo se jih tudi zaposleni iz Vrtca Litija.
Nastopili smo s tremi tekmovalnimi ekipami, ki so
se pomerile v sedmih igrah. Ena izmed skupin je prejela medalje za
tretje mesto v igri Lov na zaklad (potapljanje). Vsi udeleženci (36
nas je bilo) smo nastopili tudi z navijaško plesno točko in poželi velik
aplavz. Preko petsto udeležencev iger je ustvarilo izjemno vzdušje,
zaposleni iz različnih vrtcev smo dihali kot eno. Z velikim veseljem
in hvaležnostjo ugotavljam, da moji sodelavci, kljub zahtevnim in
odgovornim nalogam, ki jih opravljajo na svojih delovnih mestih,
premorejo še veliko pozitivne energije, ki nas povezuje in krepi sodelovalni duh,
ki je pri delu z
otroki še kako
pomemben.
V času pisanja
tega članka, se
navijači (seveda
prav tako tekači
☺) pripravljamo tudi na Litijski tek in prepričana sem, da nas obiskovalci prireditve ne bodo spregledali. 
Liljana Plaskan, ravnateljica

VREDNOTE V MEDVEDKOVI DRUŽBI
V vrtcu medvedek smo letos projekt Etika in vrednote obogatili s
sodelovanjem z litijskim likovnim ateljejem LILA. Likovna umetnost
je sama po sebi vrednota, ki jo morajo otroci zgolj občutiti in jo
doživeti. O njej se ne da govoriti.
To je bil le del od vseh vrednot, ki so jih otroci tekom leta sprejemali
in jih spoznavali preko različnih dejavnosti. Dotaknili smo se življenja, narave, zdravja, kulture in nazadnje še univerzalizma. Ob izteku
leta smo z otroki poskušali združiti in povezati vrednote v eno samo
prireditev. Ni lahko, a če se zatečemo v pravljični svet ... Tam je vse
mogoče. Ta dogodek smo v maju predstavili babicam in dedkom, v
juniju pa tudi staršem. Igrišče v vrtcu in dvorana na Stavbah sta se

spremenila z razstavljenimi otroškimi
umetniškimi deli v
pravo pravcato otroško igralnico. Scenarij, ki sta ga napisali
vzgojiteljici Špela M.
Sedevčič in Dunja Gorišek Simončič, je nastopajoče otroke vseh
skupin in gledalce popeljal v čarobno deželo klobukov (po literarni
predlogi Ele Peroci, Moj dežnik je lahko balon). Vsak klobuk ima
svojo zgodbo, svojo vrednoto in svojo lepoto. Babice, dedki in starši so si lahko ogledali takšne vesele, planinske, cvetoče, delavne,
slikarske, zaljubljene, pa tudi takšne, ki pozdravijo in še in še …
V deželi klobučkov je verjetno zaigralo srce prav vsakemu gledalcu,
ko so začutili, da ti najmlajši še izžarevajo lepoto in dobroto ter da
se pod temi malimi klobuki resnično skriva otroški zaklad.
Tjaša Hauptman, dipl. vzgojiteljica

POSEBEN OBISK PRI MEDVEDKIH V VRTCU JURČEK
V maju smo se v medvedkovi skupini zelo veliko pogovarjali o
različnosti med ljudmi, o pomembnosti vsakega posebej, dobroti, skromnosti in humanitarnosti. Izvedli smo kar nekaj dejavnosti
na to temo, saj sem si želela, da otroci te vrednote začutijo in jih
zaživijo, ne pa o njih samo poslušajo. Ker smo se odločili za humanitarnost, smo v našo sredino povabili učence šole s prilagojenih
programom Litija. V sodelovanju z gospo Marjeto Mlakar Agrež
smo za njih zbrali različna didaktična sredstva in igrače, ki se jih
bodo otroci zelo razveselili. Ker pa smo veliko govorili tudi o drugačnosti, je bila to idealna priložnost, da se naši otroci z njo tudi
srečajo. Prvi vtis, ko smo se spoznali, je bil neverjeten. Naši otroci
so jih sprejeli povsem običajno, na kar sem bila ponosna, saj sem
se bala drugačne reakcije. Tudi naši gostje so pokazali pozitiven
odziv. Eni drugim smo se predstavili in si izmenjali nekaj besed o
tem, kaj radi počnemo. Obisk smo zaključili z drobno pogostitvijo,
igro, izmenjavo manjših darilc in pa seveda škatlo polno podarjenih
igrač. Imeli smo se lepo in takšnih srečanj si še želimo.
Iris Mohar, dipl. vzgojiteljica

45 let PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠMARTNU
Začetki predšolske vzgoje v Šmartnu segajo v leto 1970. V prostorih zadružnega doma, sedanjega kulturnega doma, se je predšolska vzgoja izvajala v dveh oddelkih. Prostore vrtca, ki so bili majhni
in za današnje razmere neustrezni, so obiskovali otroci od drugega
do sedmega leta starosti. Zaradi vedno večjega zaupanja v vrtec in
predšolsko vzgojo ter kratkega porodniškega dopusta mater prostorske zmogljivosti niso več zadostovale za vse vpisane otroke.
Predvsem zaposleni v takratni tovarni usnja, so želeli nov vrtec.
1977 so odprli nov vrtec – Ciciban in ga nato že leta 1984 razširili s
prizidkom. Pridobili so dve igralnici, garderobi, umivalnici in pralnico. Le kratek čas je bila ena igralnica prazna, namenjena telovadnici, ogledom dia filmov in razstavam otroških izdelkov. Veliko truda je
bilo vloženega v izgradnjo ograje okrog igrišča, k čemur so prispevali tudi krajani Šmartna. V vrtec je bilo vsako leto vpisanih 110 otrok.
Jeseni 1998 je vrtec Ciciban dobil nov oddelek za najmlajše otroke,
v hiši Pevčevih je zaživel oddelek Polhek; jeseni 2002 pa v hiši Litropovih še oddelek Ostržek.
1. januarja 2008 se je Vrtec Ciciban po 38 letih delovanja v sklopu zavoda Vrtec Litija priključil Osnovni šoli Šmartno. Pedagoško
vodenje je prevzel ravnatelj šole, jeseni leta 2008 pa njegova pomočnica za Vrtec Ciciban, Mojca Dragar. Hrana za otroke se vozi iz
kuhinje Vrtca Litija.
Prostorske zmogljivosti že v tistem obdobju niso več ustrezale vpisanemu številu otrok. V septembru 2009 so ravnatelj Albert Pavli
in Občina Šmartno našli prostor še za dva nova oddelka, enega v
šoli (skupina Mravljice) in drugega v gasilskem domu (skupina Petelinčki). Toda rešitev ni bila dolgoročna. Ob rednem letnem vpisu
otrok v programe predšolske vzgoje se je pokazalo, da bi bilo za
vzgojno-izobraževalni proces prikrajšanih preveč otrok, če se ne
bi zagotovilo ustreznih prostorov za dodatne oddelke. Tako so se
odprli še trije novi oddelki: eden v prostorih Podružnične osnovne
šole Primskovo, drugi v hiši Tomažičevih v Veliki Kostrevnici in tretji
v hiši Povšetovih v Šmartnu.
Danes se izvaja program predšolske vzgoje v dvanajstih oddelkih
na sedmih lokacijah in ga obiskuje 212 otrok.
Upokojena vzgojiteljica Ani Hostnik je ob nekem jubileju vrtca zapisala: »Najvažnejša naloga delavcev vrtca je vzgoja in varstvo predšolskih otrok. Otrokom želimo čas, ki ga preživijo pri nas, čim bolj
olepšati, obogatiti.«
Tudi danes lahko zapišemo enako misel. Poslanstvo vseh zaposlenih ostaja enako. Kljub dotrajanim prostorom v stavbi Vrtca Ciciban znamo strokovne delavke izkoristiti priložnosti za kvalitetno
strokovno delo, nenehno se izobražujemo, iščemo boljše rešitve,
sodelujemo z institucijami v kraju in izven njega.
Predvsem pa si, tako kot so leta 1977 dočakali odprtje novega vrtca Ciciban, želimo dočakati ta veseli dogodek ponovno … morda
leta 2017. 
Zapisala: Maja Toplak Primc, dipl. vzg.
Vir: Ani Hostnik in publikacije ob okroglih jubilejih predšolske vzgoje v Litiji
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Zaključna prireditev OŠ Gradec

V četrtek, 4. 6. 2015, je tudi letos na OŠ Gradec potekala zaključna
prireditev, ki so se je udeležili učenci, starši, dedki, babice, tete,
strici, sosedje. Prireditev je imela rdečo nit ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG. Matična in vse podružnične šole so se predstavile s kratkim
kulturnim programom, v katerem so prevladovali ples, petje in recitiranje. Manjkala ni niti trobenta. Zunanja igrišča smo izkoristili
za igranje nogometa, odbojke, med dvema ognjema, na otroškem
travnatem igrišču pa so se
preizkusili učenci z branjem pesmi. V učilnicah in
na šolskih hodnikih so bile
na ogled postavljene razstave z različnimi tematikami. Pred glavnim vhodom
so se obiskovalci preizkusili
v ročnih spretnostih, slikanju portretov ali se pomerili
v šahu. Za lažje delo pa so se lahko okrepčali z zeliščnimi namazi,
sadjem in drugimi osvežilnimi napitki. V šolski jedilnici so si lahko
ogledali različne gledališke igre, ki so jim popestrile dan. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija so si obiskovalci lahko izmerili
sladkor, holesterol, težo in tlak.
S prireditve smo se odpravili dobre volje, polni novih vtisov in spoznanj, da je šola lahko pestra in zanimiva ter vzgaja otroke v zdravem življenjskem slogu.  Alenka Planinšek, razredna učiteljica

Prostovoljno delo

Na šoli že več let poteka projekt Generacije generacijam, v
okviru katerega izvajamo naslednje dejavnosti: v Domu Tisje pripravimo nastop ali delavnico za stanovalce, organiziramo pa tudi
obisk stanovalcev na šoli; pri medsebojni učni pomoči učno uspešni učenci nudijo učno pomoč učencem, ki le-to potrebujejo in jo
želijo; v oddelku podaljšanega bivanja učenci devetega razreda pomagajo učiteljici.
Učenci se za sodelovanje v projektu radi odločijo, ker si želijo početi kaj koristnega, pomagati drugim, si pridobiti socialne izkušnje,
ali preveriti, ali jim določen poklic ustreza. Pri tem se preizkušajo v
strpnosti, kreativnosti, solidarnosti, zanesljivosti, odgovornosti. Na
ta način se rojevajo nova prijateljstva in nova znanstva.
Učenka 9. razreda Jerneja Logaj je takole opisala izkušnjo prostovoljnega dela v oddelku podaljšanega bivanja:
»V preteklem šolskem letu smo nekatere učenke devetega razreda
opravljale prostovoljno delo v oddelku podaljšanega bivanja, tam
smo namreč pomagale pri varstvu otrok. Pri delu smo se zabavale in
si pridobile veliko novih izkušenj, saj smo z otroki delale nalogo, se
igrale, jim brale knjige ter se z njimi tudi veliko pogovarjale. Nekatere izmed nas so pri tem tudi ugotovile, da jim poklic učiteljice leži.
Ta izkušnja jim je pomagala tudi pri težki in pomembni življenjski
odločitvi - pri izbiri srednje šole. Večina od nas se je z otroki dobro
razumela, vse pa bi to izkušnjo z veseljem ponovile.«
Irena Smrekar Simončič, šolska svetovalna delavka

Projekt Knjižni zaklad že tretjič

V maju se je na šoli zaključil projekt z naslovom Knjižni zaklad, ki je
letos potekal že tretje leto zapored. Novost letošnje izvedbe je bila,
da v njem niso sodelovali le učenci, ampak je bil projekt nadgrajen
tudi z branjem za delavce šole.
Učenci so knjižni zaklad ob različnih ugankah in nalogah znova
iskali od Prešernovega rojstnega dne do slovenskega kulturnega
praznika, podobno kot prejšnji dve leti. Knjižni zaklad za delavce
šole pa je obsegal branje dogovorjene strokovne knjige, potopisa
in leposlovnega dela. Bralni projekt za delavce šole se je začel v
oktobru in končal v maju, ko smo na zaključno srečanje povabili
tudi avtorico ene izmed knjig z dogovorjenega seznama.
Tako nas je v maju obiskala dr. Ana Krajnc, avtorica knjige Spoznaj
sebe in druge.
Pogovor z Ano Krajnc, pionirko andragogike na Slovenskem in
doktorico znanosti s področja izobraževanja, trenutno med drugim
pa tudi predsednico Društva za izobraževanje za tretje življenjsko
obdobje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, je vodila Stanka Sirk, knjižničarka OŠ Gradec. Več o pogovoru si lahko
preberete na spletni
strani OŠ Gradec.
Srečanje je potekalo
v parku gradu Bogenšperk, naključje
pa je hotelo, da je bil
istega dne tudi mednarodni dan muzejev, ko se v Sloveniji
podeljujejo Valvasorjeva odličja in se vrata muzejev na široko odpro obiskovalcem. Tako
smo se udeleženke zaključka z gostjo Ano Krajnc po pogovornem
delu srečanja sprehodile po gradu našega polihistorja Valvasorja
ter s tem zaključile večer in projekt Knjižni zaklad, ne pa tudi branja, saj se zavedamo pomena te dejavnosti in vpliva, ki ga ima na
človeka.
Alenka Zupančič, koordinatorka projekta
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SKUPAJ ZA BOLJŠE ZDRAVJE OTROK IN
ODRASLIH

Na preventivnih dejavnostih smo se srečali otro
ci in odrasli, se družili in spoznavali, opravili
meritve krvnega sladkorja, holesterola, krvnega
pritiska, telesne mase, se posvetovali s strokov
njaki ZD Litija in ekipo nacionalnega programa
SVIT ter opravili test vzdržljivosti – hoja na 2 km.
Vzgoja za zdravje se začne v družini in je naloga staršev, pri tem pa
jim vzgojno-izobraževalne ter zdravstvene organizacije pomagamo.
Mnogi brezplačni preventivni programi, tudi nacionalni programi
SVIT, DORA in ZORA ter program CINDI, ki ga izvajajo v ZD Litija,
in program projekta Zdrave šole, ki se izvaja v OŠ Gabrovka - Dole,
dodatno prispevajo k osveščanju otrok in odraslih na področju varovanja zdravja.
Letos smo pozornost namenili zlasti ukrepom in aktivnostim, ki
ohranjajo zdravje črevesa in danke. Zanimivo predstavitev nam je
omogočila ekipa programa Svit – državnega programa presejanja
in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki. Uigrana ekipa študentov medicinske fakultete ter
diplomirane medicinske sestre Lidije Jeršin je že v dopoldanskem
času, ob atraktivnem in velikem modelu napihljivega črevesa in
danke, osveščala otroke VVE Čebelica ter njihove stare starše in
učence naše osnovne šole iz Gabrovke in z Dol pri Litiji. Vsi obiskovalci so z zanimanjem spoznavali delovanje črevesa, se seznanili z
bolezenskimi spremembami, ki na črevesu nastanejo pogosto zaradi nezdravega življenjskega sloga, in spoznali program Svit. V popoldanskem času pa so delovanje črevesa in program Svit spoznavali
starši in krajani. Navdušenje udeležencev preventivnih dejavnosti,
da so si v hitrem življenjskem tempu in ob vseh obveznostih vzeli
nekaj časa zase, ter potrditev, da solidno skrbijo za svoje zdravje, je
spodbuda za vse tiste, ki se po opravljenih testih in pogovoru s strokovnjaki odločijo, da bodo v svoj življenjski stil vnesli spremembe,
ki bodo čez nekaj časa prispevale k boljšemu zdravju.
Zahvaljujemo se delavcem ZD Litija ter SVIT-ovim ekipam, ki izvajajo preventivne dejavnosti na terenu in se tako približajo prebivalcem, ki živijo izven mestnih središč, v bolj oddaljenih krajih.
Maja Plazar

»MANJŠE JE LAHKO TUDI VEČJE«
Letos je že petnajstič zapored potekal strokovni posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije, tokrat z naslovom „Manjše je lahko tudi večje.“ Učitelji, ki poučujejo na
podružnicah po vsej
Sloveniji, so se 22.
in 23. maja zbrali na
OŠ Frana Albrehta v
Kamniku in spoznali
kar štiri podružnice,
ki jih ima ta matična šola. Na posvetu so učitelji izmenjali izkušnje
o poučevanju na manjših šolah, se družili in s tem ozaveščali javnost, kako pomembno se je boriti za manjše šole, saj so kot drevo
sredi gozda – dihajo in živijo s podeželjem ter so središče vseh
dogodkov v kraju. 
Marjeta Mrhar

VAS ZANIMA, KAKO POTEKA DELO NA SLOVENSKEM
NACIONALNEM RADIU?

V sredo, 8. aprila 2015, smo se članice novinarskega krožka OŠ Gabrovka - Dole z mentorico Barbaro Težak odpravile v Ljubljano, na
slovenski nacionalni radio. Tam
nas je prijazno sprejel Gabrovčan Rok Valenčič, ki je zaposlen
na radiu. Predstavil nam je staro
in novo koncertno dvorano, arhiv
z gramofonskimi ploščami, kasetami ter zgoščenkami, podzemni
tunel, ki povezuje stavbi radia in
televizije. V uredništvu dnevnoinformativnega programa smo se seznanile, kako nastanejo novice, nato pa smo jih poslušale še v živo.
Vznemirjene smo se odpravile v manjši studio, kjer smo se tudi
same preizkusile v branju novic. Bilo je res zabavno in nepozabno.
Žal je čas prehitro minil in odšle smo domov, bogatejše za izkušnjo,
ki bo ostala v trajnem spominu.
Taja Kraševec, 7. razred
VRTEC ČEBELICA

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Z BABICAMI IN DEDKI
Največje darilo je čas, ki ga namenimo drug drugemu.
To ostane, tega nam nihče ne more vzeti. Babice in
dedki se tega še kako zavedajo in če le lahko, si vzamejo čas za
svoje vnuke. Tudi tokrat so si ga in se v velikem številu odzvali našemu povabilu.
Babice in dedki gojijo do svojih vnukov prav poseben odnos. V otrokovi družini imajo pomembno vlogo, so posebno bogastvo, so vir
modrosti in življenjskih izkušenj. To vez skušamo v vrtcu še utrditi
in poglobiti.
V petek dopoldne smo jih povabili v vrtec, kjer smo jim pripravili
dramatizacijo s pesmicami »Pod medvedovim dežnikom«. Posebno
topel je bil objem in stisk v naročju babic in dedkov ob zaključku
nastopa. Skupaj smo se
družili še pred vrtcem, si
nazdravili ob zdravici in
se igrali na igralih. Nato
smo se skupaj odpravili
v dvorano OŠ, kjer smo
slišali nekaj napotkov
o zgodnjem odkrivanju
raka na črevesju in danki programa SVIT ter se
sprehodili po napihljivem »črevesju velikana«.
Vedno znova, kadar gostimo v vrtcu babice in dedke ugotavljamo,
da so le ti dodatni vir ljubezni in hvaležnosti, ki jo še kako vsi rabimo in si jo želimo. 
Za male pikapolonice Marinka in Simona
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UTRIP POLETJA - počitniški
program Mladinskega
centra Litija

Pridite v/na:
PIMP MAJ BAJK je delavnica, namenjena šraufanju, lišpanju in centriranju koles. Če tudi tvoje kolo potrebuje »kozmetični popravek«
se z njim pripelji v MC med 29.6. in 3.7..
DELAVNICA GRAFITIRANJA od 6.7. do 8.7. bomo grafitirali zid
okoli MC Litija – vabljeni grafitarji, tisti, ki to želite biti in občudovalci.
MLADINSKA IZMENJAVA OUTDOOR SKILLS FOR URBAN KIDS
9.7. – 16.7. 24 mladih iz Slovenije, Romunije, Estonije in Madžarske bo v okolici Litije odkrivalo skrivnosti preživetja v naravi. V ponedeljek, 13.7. popoldne in zvečer pa ste vabljeni vsi obiskovalci,
da se nam pridružite na sejmu lokalih organizacij in medkulturnem
večeru in se spoznate z udeležnci ali ugotovite kaj se v okolici dogaja. Na posestvu pr Zakrajšk, Ponoviče 23.
OBJEKTIVNI POGLED V SVET od 16.7. in 17.7. je fotografska delavnica s Tomom Vrešakom, Nikon Professional Service Slovenia;
predstavil bo fotografsko opremo in nas naučil osnov fotografije.
ŠIVILJSKA DELAVNICA od 20.7. do 24.7. je delavnica, kjer bomo
odslužena oblačila in blago, ki se nam nabira na Stojnici vse zastojn
predelali v vsakdanje uporabne stvari. Blazine za sedenje zunaj,
kuhinjske krpe in nakupovalne vreče.
JAM SESSION + OPEN MIC od 27.7. do 30.7. je delavnica, kjer
bomo veliko improvizirali. Z inštrumenti in z besedami. Vabljeni vsi,
tudi brez predznanja.
KUHARSKE DELAVNICE VSAK PETEK OB 17.00
To, da imamo pred MC-jem svoj vrt, ve že vsak. Kaj se pa zgodi s
pridelkom, je pa velika skrivnost. Ob petkih popoldne ti bo ta skrivnost razkrita, delno pa ti jo zaupamo že sedaj. Na kuharskih delavnicah bomo pridelke iz vrta pretvorili v kaj užitnega. Pa dober tek!
Vse informacije na www.mc-litija.si, www.zkms-litija.si in v zloženki
s počitniškim programom. Vse aktivnosti so za udeležence brez
plačne. Zaželjene so prijave vsaj 3 dni pred začetkom delavnice
na telefonski številki 051 443 410 ali 01 89 80 119, na elektronskem naslovu info@mc-litija.si ali osebno. Vse delavnice se bodo
odvijale v popoldanskem času, od 17.00 do 20.00.

ŠPORTNO POLETJE 2015
URA

PON

TOR
SRE
ČET
PET
ŠPORTNI
9.00-10.00
TENIS
TENIS
TENIS
TOREK
NOGOMET/
10.00-11.00
B
KOŠARKA
do 15 otroci do
do otroci
otroci do
11.00-12.00 otroci
let, igrišče
A
15 let Rozmanov
15 let
15 let
trg
12.00-13.00
Z
13.00-14.00
E
14.00-15.00
N
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00 TENIS
TENIS
TENIS
mladi nad NOGOMET/ mladi nad NOGOMET/ mladi nad
18.00-19.00 15 let
15 let
15 let
KOŠARKA
KOŠARKA
mladi nad 15
mladi nad 15
19.00-20.00
let, igrišče na ODBOJKA let, igrišče na
mladi nad
Dobravi
Dobravi
15 let
20.00-21.00

Odbojka se bo igrala na igrišču od športnega društva ZGORNJI LOG!
Vse športne aktivnosti so brezplačne, razen kopanja v Atlantisu.
Cena kopalnega izleta je 8€ za mlajše od 12 let in 10€ za starejše od 12€, cena pa vključuje prevoz, vstopnino in animacijo. Kupone za igranje tenisa prevzamete v MC-ju ali KLIŠE-ju. Za več
informacij preverite spletno stran www.mc-litija.si, FB stran Mladinskega centra Litija ali pridite po zloženko zvsemi počitniškimi
programi.

RAJ MLADOSTI 2015
Praznovanje našega 9. rojstnega dne smo uspešno zaključili s
prireditvijo Raj mladosti. Dopoldne smo preživeli po igriščih po
Litiji skupaj z našimi najmlajšimi prijatelji. Popoldne smo nadaljevali pred Mladinskim centrom Litija, kjer smo se skupaj zabavali,
ustvarjali in kaj dobrega pojedli, kot se za praznovanje spodobi.
Večer smo zaključili s koncertom in nastopi glasbenih skupin iz domačih logov: Perkakšns, Artenigma, Storm wheels, Guilty of joy in
KXX. Se že veselimo 10. rojstnega dne!

MC Litija in KLIŠE pomagata ostalim
organizacijam mladih
Tudi letos smo izvedli »javni razpis za sofinanciranje mladinskih
programov/projektov«. Prejeli smo kar 17 vlog 12 vlagateljev. Razpisna komisija je sredstva namenila 13-im programom.
Vsem prijaviteljem želimo uspešno izvajanje programov za mlade.
Vi ste tisti, ki dajete mladim v Občini Litija možnosti za aktivno in
kakovostno preživljanje prostega časa, in zato si zaslužite globok
priklon. V imenu mladih vam kličemo HVALA!
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SEZONO OTROŠKIH MATINEJ
SMO ZAKLJUČILI Z ZAJČKOM
BRANKOM IN SLADOLEDOM
Uspešno smo zaključili sezono otroških
matinej, ki so vsako leto bolj obiskane,
saj se trudimo v goste pripeljati odlične

gledališke in lutkovne
ustvarjalce. Izvedenih
je bilo 12 predstav,
ki so med otroke prinesle veliko smeha,
novega znanja in dogodivščin. In verjamemo, da so se lahko
tudi starši kaj novega
naučili. 16.5. smo gostili Ustvarjalni studio
Talija, s predstavo Do
godivščine zajčka Branka in vsi smo si ob koncu zaslužili tudi sladoled ter se tako podali poletnim dogodivščinam naproti. Se vidimo
jeseni!
(Nadaljevanje s 1. strani)

PESTRO DOGAJANJE NA
4. TAČKOVEM FESTIVALU

Petkovo dopoldne je bilo rezervirano za ogled lutkovno-gledališke predstave z naslovom
Svinjski pastir, ki jo je izvedlo
Lutkovno gledališče Velenje in s svojo izvirnostjo navdušilo gledalce. V parku na Stavbah pa so otroke pričakali reševalni psi Društva
vodnikov reševalnih psov Slovenije. Psički so dokazali, da njihova
poslušnost ne pozna meja in da slastni pasji bombončki lahko delajo čudeže.
Popoldansko dogajanje je bilo zelo
pestro. Mladinski
center je pripravil
ustvarjalne delavnice, kjer so nastajale lutke. Kaj
drugega kot kužki,
ki so hitro dobile
vsaka svoj glas in
karakter.
Podeljena so bila priznanja vseh sodelujočih na literarno-likovnem natečaju 4. Tačkovega festivala na temo Psi nam pomagajo.

Sodelovalo je 543 otrok iz obeh občin. Nekateri so poslali dve risbi
ali risbo in pesem, čeprav je bilo z razpisom določeno eno delo.
Tako je prispelo 524 likovnih del, 34 pesmi in 4 zgodbe. Komisijo za
izbor likovnih del so sestavljali Gabrijel Vrhovec, Gabrijela Hauptman, Anita Vozelj in Sonja Perme. Komisijo za literarna dela so sestavljale Darinka Kobal, Joža Ocepek, Stanka Sirk, Tatjana Renčelj
in Aleksandra Mavretič. Nagrade je prejelo 10 učenk in učencev za
literarna dela, pri likovnih pa je imela komisija precej težko nalogo,
poleg 10 nagrajencev je izbrala še tri posameznike, zaradi kakovosti in talenta, pohvalo pa sta prejela tudi dva razreda, za skupino,
2. b razred OŠ Litija in OŠ Šmartno. Zahvaljujemo se Založbi Mladinska knjiga in Založbi Epistola, ki sta prispevali knjige za nagrajence natečaja. Razstava likovnih izdelkov bo v galeriji Knjižnice
Litija na ogled vse poletje.
Zelo smo bili veseli sodelovanja terapevtskih psov - Tačke pomagačke. V Knjižnici pod kostanji so skupaj z otroki in kužki pravljice
prebirali Gabrijela Kočevar s psičko Baloo, pasme shar pei, in Tatjana Gombač, s psičko Yumo, pasme avstralski govedar. Ni manjkala
niti frizerka za pse, Meta Lamovšek, in kužki so se zadovoljni in lepi
sprehajali med številnimi obiskovalci. Tudi dišalo je in to po odličnih
palačinkah, ki sta jih za vse obiskovalce pekli predstavnici TD Litija,
Ivi Kirm in Mateja Šteferl. Za varnost je skrbelo PGD Litija. Hvala
KSP Litija za košnjo parka.
Tudi za malo starejše občane je na Tačkovem festivalu vsako leto
kaj zanimivega. Letos je na spominski večer posvečen Nacetu Simončiču v Knjižnico Litija prišel eden od scenaristov Radovednega
Tačka, Primož Suhodolčan. V dobri uri in pol je nasmejal občinstvo
in dokazal, da se da z dobro voljo marsikaj! Najmlajše obiskovalce
je zabaval z resničnimi anekdotami iz
svojega življenja in
povedal, da si že iz
mladosti vse zapisuje, da vse prebere,
kar mu pride na pot,
iz tega bogatega arhiva črpa snov za
svoja dela. Kot junaki
Živalskih novic ima
svojo blues skupino,
zato je dejaven tudi
na glasbenem področju. Primož Suhodolčan je še enkrat več dokazal, da je smeh pol zdravja. V kulturnem programu je nastopil
Učiteljski pevski zbor KUD Litus pod vodstvom Igorja Beuermanna.
Luštno je bilo! Hvala vsem obiskovalcem in soustvarjalcem dogodka. Nasvidenje na 5. Tačkovem festivalu!

Številke, ki razveselijo…

V Knjižnici Litija smo zbrali podatke o številu
mladih bralcev, ki so letos uspešno zaključili
branje za bralno značko. V vrtcih je cicibralno
značko uspešno opravilo 231 malčkov, v osnovnih šolah obeh občin pa 1145 učencev, kar je
za cel razred bralcev več kot lani. Vsem mladim bralcem čestitke,
vsem mentorjem hvala, hvala pa tudi sponzorjem, ki so pomagali v
projektu bralna majčka. To so: Zarja d.o.o., Kopit d.o.o., Elek d.o.o.,
Riana d.o.o., Agrolit d.o.o., Tatjana Mušič s.p., Rozina Joško s.p.,
TSC Laba d.o.o., Marjan Jereb s.p., Makplast d.o.o., Palva d.o.o.,
DESUS, najboljša šolska knjižničarka, domači knjižničarji ter Občina Šmartno pri Litiji. Hvala.

Za nami pa je tudi 4. Tačkov festival

Uspešno smo skupaj s soorganizatorji izvedli 4. Tačkov festival, ki
vsako leto poteka prvi petek v juniju, ki je najbližje rojstnemu dnevu Naceta Simončiča. Na literarno likovnem natečaju festivala je
sodelovalo 543 otrok, lani 411. Hvala vsem mentorjem, v šolah in
vrtcih, nasvidenje prihodnje leto!

Poletni delovni čas in počitniške
ustvarjalnice za otroke

V juliju in avgustu bosta obe knjižnici odprti po poletnem urniku. V
juliju in avgustu bodo v Knjižnici Litija ob sredah počitniške delavnice, potekale bodo od 10. do 12. ure. Na treh bo sodeloval Jan Lajovic, ki bo z otroki posadil rastline, skozi poletje pa bodo opazovali,
kaj se z njimi dogaja. Na vsakem srečanju bodo po začetni pravljici
sledili ustvarjalnice, zabavne igre, ogledi filmov in podobno. Knjižnica poskrbi za kratkočasenje tudi med počitnicami!

Poletavci, poletni bralci

Tudi letos smo se v Knjižnici Litija pridružili projektu Poletavci, poletni bralci. Že četrtič bodo mladi bralci med počitnicami brali, 30 dni,
po pol ure na dan. Lani se je številka povzpela na 72, letos pričakujemo višjo številko. Nad projektom bdi Mestna knjižnica Ljubljana,
ki je lani k projektu povabila knjižnice v krajih Vrhnika, Logatec,
Medvode, Litija, Dol pri Ljubljani, Radovljica, letos pa se je pridružila še knjižnica v Ribnici. Letošnje zloženke bodo na voljo v obeh
knjižnicah, tudi v šolskih in na spletni stranih Knjižnice Litija. Glavna
nagrada bodo rolke, ki jih podarja Hervis, vsak bralec bo dobil majico in seveda spretnost odličnega branja, kar pa je največ vredno.
Aleksandra Mavretič

Večerno predavanje –
Vojna, ki je spremenila svet
V četrtek, 21. maja, smo v Mestnem
muzeju izvedli predavanje z naslovom
Vojna, ki je spremenila svet. V ta namen
smo v Litijo povabili direktorja Inštituta za novejšo zgodovino, dr.
Damijana Guština, ki nam je v dobri uri in pol predstavil splošen
pregled druge svetovne vojne, zaključil pa z vpogledom v stanje na
slovenskem ozemlju v letih 1944 in 1945. Dotaknil se je tudi ideološkega boja, ki je tako značilen za drugo svetovno vojno – fašizem
in nacizem proti komunizmu in kapitalistični demokraciji ter predvsem državljanske vojne pri nas. Podrobneje je pojasnil danes že
precej nejasne oz. različno interpretatirane pojme, kot je na primer
beseda kolaborant. Večer smo zaključili s krajšo debato o železni
zavesi in nasprotjih med zmagovalci vojne – med Sovjetsko zvezo
na eni strani in ZDA ter njenimi zaveznicami na drugi.

Dela v Mestnem muzeju Litija
nikoli ne zmanjka
V mesecu maju in juniju smo v muzeju uspeli usposobiti dva dodatna prostora za razstave in dogodke v stari sodniji. Pri tem so nam
na pomoč priskočili številni prostovoljci in donatorji tako s fizičnim
delom kot v materialu, za kar se jim res iskreno zahvaljujemo. Poleg
omenjenih del smo pripravili tudi priložnostno razstavo z naslovom
Leto 2015 – leto obletnic, kjer smo predstavili nekaj pomembnejših obletnic v tekočem letu. Na ogled je postavljena tudi razstava
iz Biotehniške fakultete iz Ljubljane – Rastlinske invazivne vrste v
Sloveniji, ki jo je omogočil dr. Nejc Jogan, član programskega sveta
Mestnega muzeja Litija.
RAZSTAVE V STARI SODNIJI si je v juliju in avgustu možno ogledati le po predhodnem dogovoru (031/689-160), saj bodo v
prostorih še vedno potekala obnavljalna dela.

DATUM
PET

19.6.

SOB

20.6.

SRE
PON
SRE
PET
PON
SRE
PET
PON
SRE
ČET
PET
PON
SRE

24.6.
29.6.
1.7.
3.7.
6.7.
8.7.
10.7.
13.7.
15.7.
16.7.
17.7.
20.7.
22.7.

PET

24.7.

URA

18.00-24.00

19.00
17.00
10.00-12.00
17.00
17.00
10.00-12.00
17.00
16.00
10.00-12.00
17.00
17.00
17.00
10.00-12.00
17.00
19.00

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

PIKNIK LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – FESTIVAL 52
POLETNA MUZEJSKA NOČ - 18.00 - na dvorišču prazgodovinske vasi (arheološka delavnica
za otroke); 19.30 - invazivne rastlinske sorte v občini – predavanje; 21.00 - pomembne litijske
letnice v letu 2015 – predavanje; 21.45 - ko zapojejo 130 letniki – PD Lipa; 22.30 - tistega lepega
dne – film na prostem; razstave: pomembne litijske obletnice v letu 2015; invazivne rastlinske
sorte v občini litja; Litijski leseni most 1855;
PIKNIK LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN – FESTIVAL 52
OTVORITEV SLIKARSKE RAZSTAVE, VERONIKA GNIDOVEC
PIMP MAJ BAJK – 5 DNEVNA DELAVNICA
POLETNE DELAVNICE (predšolski in šolski otroci) z JANOM LAJOVICEM
KUHARSKA DELAVNICA – PRIDELKI IZ VRTA
DELAVNICA GRAFITANJA– 3 DNEVNA DELAVNICA
POLETNE DELAVNICE (predšolski in šolski otroci)
KUHARSKA DELAVNICA – PRIDELKI IZ VRTA
SEJEM LOKALNIH ORGANIZACIJ IN MEDKULTURNI VEČER
POLETNE DELAVNICE (predšolski in šolski otroci)
FOTOGRAFSKA DELAVNICA NIKON – 2 DNEVNA DELAVNICA
KUHARSKA DELAVNICA – PRIDELKI IZ VRTA
ŠIVILJSKA DELAVNICA - 5 DNEVNA DELAVNICA
POLETNE DELAVNICE (predšolski in šolski otroci) z JANOM LAJOVICEM
KUHARSKA DELAVNICA – PRIDELKI IZ VRTA
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE, JARO PAVLIHA

GRAD PONOVIČE
MESTNI MUZEJ LITIJA
(STARA SODNIJA)
GRAD PONOVIČE
MC LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
MC LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
MC LITIJA
DOMAČIJA PR ZAKRAJŠK
KNJIŽNICA LITIJA
MC LITIJA
MC LITIJA
MC LITIJA
KNJIŽNICA LITIJA
MC LITIJA
MC LITIJA

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

TOREK, 7.7.2015, ob 16.uri

ŠOL ST VO / DRU Š T VA
KATJA ARH NA EVROPSKI
NARAVOSLOVNI OLIMPIJADI
Letošnja evropska naravoslovna olimpijada (EUSO)
je potekala od 26. aprila do 3. maja v Celovcu. Bila
sem ena izmed šestih najuspešnejših dijakov z državnega tekmovanja, ki so na olimpijadi zastopali Slovenijo.
Naše obveznosti v Celovcu so se začele v ponedeljek z otvoritveno
slovesnostjo in predstavitvijo držav, mentorji pa so imeli popoldne
že v rokah naloge, ki so nas čakale na prvem izzivu. Ko so jih oni
prevajali v slovenščino, smo si mi ogledali Celovec. V torek se je začelo tekmovanje. Naloge, v katerih so bile kemija, fizika in biologija
enakovredno zastopane, so bile sestavljene iz več delov, za njihovo
reševanje pa je bilo potrebno večurno eksperimentalno laboratorijsko delo. Na koncu so sledila še
teoretična vprašanja in zaključna
spoznanja eksperimentov. Dnevu
oddiha je sledil še
drugi del tekmovanja, po katerem
smo si lahko oddahnili: oba izziva
sta bila za nami. Vse do uradne razglasitve v soboto smo bili zelo
sproščeni, saj smo med eksperimentalnim delom zelo uživali, sodelovanje in druženje pa sta pomembnejša od končne uvrstitve. Zasedli smo 15. mesto in osvojili srebrne medalje, tako da tudi uspeh ni
izostal. 
Katja Arh

ŠPORT NA LITIJSKI GIMNAZIJI
Da šport združuje in povezuje, vsako leto znova dokazujejo tudi litijski gimnazijci. V maju in juniju se že tradicionalno zaključujejo vsa
ligaška prvenstva, in tako smo tudi mi dobili nove prvake šolske lige
v malem nogometu
in prvakinje v šolski
ligi v odbojki. Naslova so osvojili dijaki
4. b, ki so bili v finalu malega nogometa s 5:4 boljši
od 1. a, in dijakinje
3. b, ki so bile v finalu odbojke boljše
od 4. a. V naslednjem šolskem letu želimo ponovno oživeti tudi šolsko ligo v namiznem tenisu.
Dijaki so bili aktivni tudi pri drugih športih. Veronika Meke je osvojila 3. mesto v športnem plezanju, lep dosežek pa je uspel Mihi Dobravcu, ki se je v atletiki uvrstil v finale teka na 2.000 m in zasedel
13. mesto v državi. Naši dijaki se bodo ponovno udeležili Litijskega
teka, pridružila pa se jim bo tudi ekipa profesorjev.
O uspehih naših športnikov si lahko preberete več na naši spletni
strani in Facebook profilu Gimnazije Litija.
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ŠD MAISTER OBISKAL ČEBELARJA
V maju nas je čebelar Srečko Rozina prijazno sprejel na vrt pred svojo hišo, kjer domujejo tudi čebele. Z njim smo preživeli celo nedeljsko dopoldne,
ko nam je sproščeno
in navdušeno razlagal o svojem poslanstvu – čebelarstvu. Dober čebelar mora biti tudi dobro organiziran
in pomembno je, da ima praktičen
panj. Začutili smo, da g. Srečko zares
uživa ob delu z in opazovanju čebel.
Pokazal nam je sestavne dele čebelnjaka in pripomočke, ki mu olajšajo delo. Nekatere izmed pomagal
je patentiral kar sam ob pomoči dobrega prijatelja in družine. V
zadnjih letih pa so se
v njegovi družini lotili
tudi izdelovanja 100%
organskih in naravnih
krem za vse tipe kože
in za vse starosti.
Kremice so združene
pod blagovno znamko
Apidonum (apis = lat.,
čebela; donum = darilo). Čebelam se torej
zahvaljujemo za njihove darove, gospodu Srečku pa za topel sprejem in darilca, ki nam
jih je poklonil ob odhodu. Najdete ga na Rojah v Šmartnu pri Litiji.
Športno društvo Maister
Sabina Sterle (članica društva)

ŠD MAISTER ORGANIZIRAL
OTROŠKI ŽIV ŽAV
Člani športnega društva Maister smo «simpatizerji gibanja in narave», pri tem pa črpamo navdih in motivacijo iz želje po druženju,
aktivno in ustvarjalno preživetem prostem času, predvsem pa nas
povezujejo prijateljske vezi.
Slednje smo ponovno dokazali v nedeljo dne 7.6.2015 z organizacijo otroškega ŽIV ŽAV-a na športnem igrišču na Veliki Štangi. Za vse
člane kot tudi nečlane ŠD Maister, predvsem pa za naše najmlajše,
so bile na voljo športne aktivnosti, in sicer igre z žogo, družabne
igre, pri čemer pa so največ navdušenja požela napihljiva otroška
igrala Firefly (tobogan Spyderman in grad Mija). Glede na čudovit
sončen dan smo se pod nadstreškom tamkajšnje brunarice ohladili
v senci s pomočjo zadostne količine pijače ter podprli s prigrizki.
Poleg tega je podjetje AB Sport, Anel Blaževič s.p. darovalo ŠD Maister odbojkarsko žogo, za kar se iskreno zahvaljujemo. Glede na
prelepo naravo in čudovito druženje je bil dogodek pravo doživetje
za vse nas, zaradi česar bo postal tradicionalen.

Dijaki Gimnazije Litija na sedmem Znanstivalu
Od 5. do 7. junija je v organizaciji Hiše eksperimentov v Ljubljani
potekal sedmi Znanstival. Med številnimi sodelujočimi so se dogodka udeležili tudi dijaki
naše šole. Sodelovali
so v Vrtu eksperimentov na Stritarjevi ulici,
kjer so mimoidočim,
med katerimi je bilo
ogromno tujih turistov,
na stojnici predstavljali
svoj fizikalni sef, ki so
ga izdelali v letošnjem
šolskem letu. Vreme je
bilo lepo, sončno, celo
prevroče, obiskovalcev
in zanimanja za naravoslovje pa nepričakovano veliko. Čestitke dijakom za njihov čas, trud in dobro voljo, s katero so prispevali k
pestrosti Znanstivala. 
Damjan Štrus, prof.

Okvirni letni plan ŠD Maister za leto 2015 ter tudi vse ostale aktualne novice si lahko ogledate na facebook strani društva, pri čemer smo odprti za nove in atraktivne predloge ter ideje. V primeru
kakršnihkoli vprašanj pa lahko pišete tudi na elektronski naslov
Športnega društva Maister, sd.maister@gmail.com ali se obrnete
na predstavnike upravnega odbora društva, ki ga sestavljata Mario
Japić (031-611-418) in Luka Sterle (031-507-050).
Toplo vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite!
Športno društvo Maister
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PLESNA
SREČANJA JSKD
Mladi plesalci sodobnega
plesa GŠ Litija –Šmartno
so se letos po nekaj letih premora zopet udeležili plesnih revij, ki
jih vsako leto organizira JSKD- in njihove območne enote. Prvo, območno srečanje z naslovom PLESNI BAZAR je potekalo 17. aprila
2015 v Kulturnem centru Na stavbah v Litiji in na njem smo se
predstavili z dvema koreografijama (mlajša skupina: Prepletanja,
starejša skupina: Skrivnostne sence spoznanja, koreografija in
mentorstvo Žužana Bartha). Ker je to na nek način izbirno tekmovanje, ima vsako območno srečanje svojega selektorja, ki pa ima
poleg izbiranja t.i. plesnih
miniatur tudi nalogo svetovati in pomagati mentorjem pri odpravljanju napak
in izboljšavah. Nastopilo je
kar veliko skupin iz Litije in
širše okolice, kar je pohvale
vredno, saj je to znak, da se
pri nas veliko pleše.
Po območnem srečanju se
lahko udeležijo naslednjega
nivoja, to je regijskega srečanja le izbrane miniature.
Tokrat se je selektorica odločila iz res velike množice koreografij izbrati le 3, od tega obe naši
in plesno skupino Face iz OŠ Litija.
Regijsko srečanje pod imenom PREPLESAVANJA je potekalo v Zagorju ob Savi - KC Delavski dom, 29. maja 2015. Tu so se vse, z različnih območnih srečanj izbrane skupine zopet morale dokazovati
in odplesati najbolje kar se da. Skupine so si bile po starosti zelo
različne, od pripravnic preko srednješolcev do skupin s posebnimi
potrebami (litijske Face in ljubljansko društvo Barka), a je bilo ravno
to za vse udeležence zanimivo. Srečali so se plesalci iz Grosuplja,
Ljubljane, Trbovelj, Vnanjih Goric, Zagorja in Litije.
Nastop plesalcev iz Litije je bil zelo uspešen, naša glasbena šola
pa se lahko po vrnitvi pohvali s prejetim SREBRNIM PRIZNANJEM,
ki je vsem nastopajočim izredna spodbuda za nadaljnje uspešno
ustvarjanje na plesnem področju. 
Žužana Bartha

REPUBLIŠKA REVIJA BALETNIH ŠOL IN
DRUŠTEV - JESENICE, 16. MAJ 2015
Baletni oddelek glasbene šole Litija – Šmartno se vsako leto že
tradicionalno udeleži republiške revije baletnih šol in društev, ki
vsako leto poteka v drugem kraju. Organizator DBUS (Društvo baletnih umetnikov Slovenije)
se vedno zelo potrudi, da
zadovolji tako gledalce
kot udeležence, organizacija je res odlična in način, ko potujemo naokoli,
je enkratna ideja širjenja
ljubezni do baletne umetnosti. Prepotovali smo že
vso Slovenijo od Portoroža do Lendave. Letos je
bila revija devetič, tokrat smo bili na skrajnem severozahodu, na
Jesenicah. Tega prestižnega srečanja se je letos udeležilo 15 šol in
društev z 19. Koreografijami, kot poslastica pa so se nazadnje predstavili še mladi poklicni ustvarjalci, ki so se
kot otroci pred leti
prvič predstavili ravno
na teh revijah.
Naše plesalke in plesalec (prav ste prebrali-plesalec) starejših
razredov so se letos
predstavili z romantično koreografijo, ki je zahtevala izreden čut za glasbo in sposobnost
interakcij z njo, poleg tega je bila tudi tehnično in koreografsko
precej zahtevna (koreografija Žužana Bartha). Naš Jurij Širok se je
uspešno spopadel z zahtevno vlogo spremljevalca. Bučen aplavz na
koncu je bila nagrada za naš trud in dober znak, da smo na pravi
poti. 
Žužana Bartha

NOVO NOVO NOVO
• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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DRUŠT
RUBRIKA
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Sonce in “sončni” ljudje
na pohodu Od cerkvice do
cerkvice na Polšniku
Že kar nekaj let smo čakali takšno lepo vremensko
napoved in dočakali jutro brez oblačka. Prevroče ni bilo, saj nas je
hladil veterček in sence je po naši poti tudi dovolj. Dan smo pričeli
sladko ter s kavico ali čajem, poskusili pa smo lahko tudi domač bezgov sirup (Gostilna Juvan Polšnik). Zapeli so pevci MoPZ Polšnik,
malo smo poklepetali in pohod po naši prijetni poti se je pričel. Za
Ostrež je zapisano tudi, da je »divja gora« in zato se je je mogoče
marsikdo ustrašil in na žalost obšel ta vzpon do cerkvice. Tam so
z umirjeno glasbo pohodnike pričakali mladi instrumentalisti Salzburške glasbene akademije Mozarteum in navdušili vse poslušalce.
Gora nudi čudovit razgled po Sloveniji in je vedno vredna obiska.
Do travniške planote na Stranskem vrhu vodi prijetna pot po obronkih gozdov, preko travnikov in tam zelena, travnata površina nudi
prostor za kratek počitek. Da je bil postanek še bolj zanimiv so
poskrbeli gostje, člani
Srbskega umetniškega društva Vidovdan iz
Ljubljane, ki so zaplesali v srbskih nošah in
nam predstavili delo
društva. Prava paša
za oči! So res izvrstni
in dosegajo najvišja mesta in priznanja na slovenskih in evropskih
tekmovanjih. Ob 13. uri je mašo na Glinjeku daroval župnik iz župnije Kisovec, g. Janez Mrak, zapeli pa so pevci Mešanega pevskega
zbora Kranjska gora. Pevci iz Gorenjske so se nam na zaključni prireditvi predstavili v slovenskih narodnih nošah in še enkrat ubrano
zapeli. Ob koncu ni manjkalo plesa in prepevanja. Še enkrat smo
predstavili vse nastopajoče, za dobro glasbo pa je poskrbel ansambel Zimzelen. Na ogled je bila tudi razstava Ex tempore Polšnik
2015, ki jo je pripravilo Društvo LILA Litija v sodelovanju s KD Pavle
Voje Polšnik. Obiskovalci so lahko občudovali bonsaje ter se posladkali z domačimi dobrotami. Sodelovanje domačinov pri izvedbi takšne prireditve je ključnega pomena in zavedamo se, da bomo lahko le s tovrstno organizacijo tudi v prihodnjih letih izpeljali prireditev
na tako visokem nivoju. In ker želimo narediti nekaj dobrega za naš
kraj, vsak prispeva delček svojega talenta, znanja in dela k uspešni
izvedbi. Hvala ga. Lidiji Vozel, višji medicinski sestri za strokovno
pomoč. Hvala vsem lastnikom zemljišč, ki pokosijo in odstopijo svoja zemljišča, da lahko pohodnike popeljemo po našem lepem kraju:
Koširjevim in Renkovim iz Prevega, Zorčevim na Stranskem vrhu,
Sladičevim pod Glinjekom in Razpotnikovim ter Repovževim na Glinjeku. Hvala za trud in sodelovanje vsem našim pridnim gospodinjam, ki vsako leto priskočite na pomoč pri peki domačih dobrot za
jutranjo pogostitev pohodnikov. Sodelovalo je preko 60 domačinov,
ki so prostovoljno opravljali svoje delo. HVALA VSEM.
Vsako leto nam s sponzorskim prispevkom pomagajo: MIZARSTVO
KOS, Jože Kos, s.p., POLŠNIK, TESARSTVO BUČAR, Anton Bučar,
s.p. POLŠNIK, TERRA-IN, d.o.o. POLŠNIK, Uroš Ribič, TESARSTVO
HRIBAR, Roman Hribar, s.p., POLŠNIK DOBRA VILA ŠUMNIK, GOLOBINEK, d.o.o., POLŠNIK (Vesna Golobinek), ELEKTROMONTAŽA
REPOVŽ, Drago Repovž, s.p., POLŠNIK, OBČINA LITIJA (po razpisu),
GOSTILNA JUVAN, Ana Majcen, s.p., POLŠNIK, OKREPČEVALNICA
KUHLA SPODNJI LOG, PAPIRNICA MAAR LITIJA, HOFER TISK LITIJA, TRGOVINA IN BIFE MA-LA POLŠNIK. VELIK HVALA VSEM.
Preživeli smo lep dan v družbi sončnih ljudi in verjamem, da bo
naslednje leto še boljše, saj se bomo srečali že dvajsetič. NASNIDENJE NA 20. POHODU 2016!

BABICE IN DEDKI MED VNUKINJAMI IN VNUKI
V petek 29/5-2015 ob 9.30 uri
je Kolektiv vrtca »Medvedek«
povabil Babice in Dedke na prijetno druženje z vnukinjami in
vnuki. Na travnatem igrišču so
se otroci iz posameznih oddelkov predstavili z domiselnimi
izvirnimi prikazi, ki izvirajo iz
vsakodnevnega življenja.
Prijetno je bilo druženje, priNajmlajši gradijo hišo
jetno je bilo videti sproščeno,
razigrano našo »Bodočnost«, (rod, ki bo zamenjal dedke in babica) brezskrbne in veselo nasmejana majhna drobcena
lička naših najmlajših, naši
vnuki, ki danes še brezskrbno živijo, čeprav imajo mnogi
starši nepremagljive težave.
Na drugi strani »arene«, pa
so bile zadovoljne babice in
dedki, ki so ob vsakem na- Dedki in babice na predstavitvi
vnukov in vnukinj
stopu navijali in ploskali nastopajočim. Vsi, ki pa so imeli fotoaparata, pa so hoteli vsak po
svojih močeh napraviti čimveč posnetkov teh prečudovitih otrok.
Ob zaključku hvala vsem vzgojiteljicam, vodstvu vrtca za ta
prečudovit nepozaben trenutek, ki smo
ga doživeli ob
nastopu najmlajših.
Ciril Golouh

Otroci po
zaključku
predstavitve

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

V soboto, dne 16.5.2015 je močno deževalo.
Kljub dežju pohodniki Planinske sekcije DU nismo
ostali doma. Po programu pohodov smo se odpravili na Primorsko Vodil nas je Lojze Hauptman.
Primorsko obiskujemo že deset let, to pomeni, da je bil ta pohod že
deseti pod Lojzetovim skrbno pripravljenem vodstvom. Vsakokrat
nas je vodil po drugi poti, vedno pa je bil zaključek pohoda v Dutovljah na kmečkem turizmu pri Srečku in Vlasti. Z njima smo postali
že stari prijatelji.
Ko smo se peljali proti Primorski, je dež čisto ponehal. Naredil se
je lep sončen dan, primeren za pohod dolg 3 – 4 ure. Možna je bila
tudi krajša varianta. Na Trstelju smo zapustili avtobus in se podali
na Bricovo pot. Kmalu smo prišli na vrh Stol, kjer se nam je nudil
lep razgled na eni strani na morje, na drugi pa po Primorski. Obiskali smo še vrh Stolovec, vrh Vrtovka, Renški vrh, Veliki vrh, Fajti
hrib in končno prišli na Cerje, kjer stoji lep velik spomenik braniteljem slovenske zemlje v prvi svetovni vojni. Uživali smo v lepem
vremenu in v lepi naravi. Na Cerju nas je čakal avtobus.
Odpeljali smo se v Dutovlje, kjer smo se odžejali in najedli ter zapeli
nekaj pesmi in tako v zadovoljstvo vseh zaključili naš pohod.
Lojzetu in gostiteljema smo se zahvalili za trud, skrb in prijaznost
z željo, da bi se naslednje leto zopet srečali, da bi Lojze našel še
kakšno novo pot z zaključkom v Dutovljah. 
Nuša Rozman

V JESENI ŽIVLJENJA NAM POJE POMLAD na Vačah

Društvo upokojencev Litija je v soboto, 23. maja 2015, organiziralo že 17. REVIJO ZASAVSKO POSAVSKIH UPOKOJENSKIH PEVSKIH
ZBOROV, V JESENI ŽIVLJENJA NAM POJE POMLAD. Praviloma se
prireditev odvija na GEOSSu, tokrat pa nam jo je vreme tako zagodlo, da smo bili prisiljeni prireditev preseliti v dvorano Podružnične
šole Vače, za kar smo šoli, Krajevni skupnosti ter Anki in Zvonetu
Kolenc, ki sta poskrbela za ozvočenje, zelo hvaležni. Prireditev je
nevšečnostim navkljub stekla in uspela, v zadovoljstvo vseh nastopajočih in ne nazadnje organizatorjev.

V uvodu so nas s pesmijo pozdravili domači pevci z obljubo, da
se nam prihodnje leto pridružijo tudi v revijskem programu, kjer
je nastopilo 8 zborov iz Senovega, Sevnice, Hrastnika, Trbovelj in
Litije. Strokovna spremljevalka je bila tudi letos Helena Vidic, ki je
presodila, da bo našo Zasavsko Posavsko regijo v letu 2015 v Cankarjevem domu zastopal Mešani pevski zbor iz Senovega.
Velika popestritev naši prireditvi je bila pevsko folklorna skupina
Zorecvit, prva in edina ukrajinska skupina v Sloveniji, ki je del svoje
bogate ukrajinske kulture prinesla prav v središče Slovenije.
Revija se je zaključila s prijetnim druženjem v gostišču Vrabec v
Spodnji Slivni s sloganom: Vse je dobro, kar se dobro konča in
hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali.

Na Polšniku gostili EX TEMPORE 2015
V soboto, 30. maja smo na Polšniku gostili likovnike Društva LILA
Litija. Društvo letos praznuje 15-letnico delovanja in v veliko čast
nam je bilo, da so si za obletnico izbrali naš kraj. Slikarji so se
zbrali v dvorani na Polšniku in se od tam podali po različnih točkah
ter ustvarjali. Čudovit sončen dan je omogočal 26 likovnikom iz
občin Litija, Naklo in Trbovlje, da so navdihi kar
vreli iz njih. Predsednica
društva ga. Joža Ocepek
je poskrbela za odlično
organizacijo in tako so
nastale čudovite slike,
ki smo jih lahko občudovali 7. junija na pohodu
Od cerkvice do cerkvice, razstavljena pa bodo
tudi v avli Občine Litija ob občinskem prazniku. (od 15.6.-29.6.).
Otvoritev razstave bo v avli Občine Litija, v ponedeljek, 15.6.2015
ob 18. uri, kjer bo prepeval tudi MoPZ Polšnik. Slikali in risali so domačini in člani društva LILA: Marko BEGIČ, Darja BERNIK, Miroslav
DEBELAK, Gabrijela HAUPTMAN, Jelka JANTOL, Danijela KUNC,
Aleksander LAVRENČIČ, Marjeta MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK,
Uroš RIBIČ, Darja SMOLEJ, Marija SMOLEJ, Pavel SMOLEJ, Hermina
VOJE, Mira VOJE, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC. Članice društva Tabor Podbrezje in Dobrava - Naklo: Ronka KOZJEK, Barbara POGAČNIK,
Dana ŠEMROV. Člani društva RELIK Trbovlje: Dragi BENČIČ, Majda
DRNOVŠEK, Jože POTOKAR - Cvrčo, Emil ŠKRBEC.

Mateja Sladič-Vozelj

PRIMORSKA – BRICOVA POT –
16.5.2015

PEVKE ŽE PZ MAVRICA GOSTJE MERCATORJA

480,00 EUR
Opel Corsa Eco 1.0 i 12V

2.700,00 EUR
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy

Letnik: 7/1998, tehnični pregled 07/2015, prev. Letnik: 2004, prevoženo 146431 km, srebrna
158335 km, rdeča barva, bencinski motor, kovinska barva, bencinski motor, 1598 ccm,
973 ccm, 40 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
74 kW, ročni menjalnik (5 pr.) KLIMA

5.350,00 EUR

Pokličite za ceno!

Fiat Punto Evo Active SX 1.3 Multijet 16V Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy (v okvari)

Letnik: 2011, tehnični pr: 10/2015, prevoženo Letnik: 2004, prevoženo 152000 km, srebrna
127395 km, bela barva, diesel motor, 1248 ccm, kovinska barva, diesel motor, 1686 ccm, 74
55 kW, ročni menjalnik (5 pr.), tempomat, KLIMA kW, ročni menjalnik (5 pr.), v celoti ali po delih

NA ZALOGI TUDI: Opel

Astra 1.4 Turbo DRIVE,
srebrna kovinska barva,
novo vozilo, pokličite za
ceno; Opel Mokka 4x4 1.7
CDTi Cosmo Start Stop,
svetlo siva kovinska barva, novo vozilo, pokličite
za ceno; Opel Corsa Enjoy 1.4 16V, rjava kovinska barva, novo vozilo,
1.580,00 EUR
pokličite za ceno; Opel
Peugeot 206 X-Line 1.1
Insignia 2.0 CDTI, temno
Letnik: 2003, prev. 149582 km, srebrna kovinska barva,
zelena kovinska barva,
bencinski motor, 1124 ccm, 44 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
novo vozilo, pokličite za
ceno; Opel Meriva 1.4
Turbo DRIVE, srebrna kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Mokka
1.6 Enjoy Start Stop POKLIČITE ZA ZALOGO VOZIL temno modra kovinska barva,
novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Edition Start
Stop, bela barva, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Astra 1.6 CDTI DRIVE, srebrna
kovinska barva, novo vozilo, pokličite za ceno; ter še nekaj testnih vozil.

V torek, 19. maja 2015, je pred trgovino Mercatorja pod nadvozom
potekala promocijska akcija SOSED SOSEDU, kamor je bila povabljena tudi Mavrica. Pevke so svoj nastop vzele zelo resno in pripravile celo posebno besedilo za to priložnost, a žal je bilo poslušalcev
le za vzorec. Očitno v
Litiji tovrstnih promocijskih nastopov še nismo vešči, saj reklame
praktično ni bilo. Zadostovalo bi morda že
malo ozvočene glasbe,
ki bi gotovo privabila
gledalce.
Nekoliko bolje je bilo
pred novim Mercatorjevim centrom, kamor so se pevke podale na lastno pobudo, pa so
jih bili organizatorji veseli. Sodeloval so tudi otroci iz novega vrtca
Ribica, organizatorji pa so podelili tudi nagrade po zbiranju žetonov
v mesecu aprilu. DU Litija zasedla 3. mesto.
Organizatorjem se zahvaljujemo za povabilo k sodelovanju in jim
želimo uspešno poslovanje. 
Iva Slabe

NAPOVEDNIK
Sobota, 11.7.2015 PEŠ POT PO GOLTEH
Sobota, 25.7.2015 GALETOVEC – POKLJUKA - KOPRIVNIK
PRVA POLOVICA JULIJA – IZLET V KAMNIK – TUNJICE - SNOVIK
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

DRUŠ T VA / DO G O DK I

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

Zagotavljamo podporno okolje za
podjetnike v Osrednjeslovenski regiji
Razvojni center Srca Slovenije skupaj s podjetjem Data d.o.o. zagotavlja podporno okolje za podjetništvo v Osrednjeslovenski
regiji v okviru mreže Javne agencije SPIRIT. Postopki registracij in
osnovno svetovanje za podjetnike se izvajajo na VEM točkah v Liti
ji, Mengšu in v Ljubljani.
VEM točka Litija je od junija dalje odprta ob ponedeljkih, tor
kih in četrtkih od 8:00 do 16:00, ob sredah od 8:00 do 17:00
in ob petkih od 8:00 do 15:00. VEM točka v Mengšu še naprej
deluje ob sredah od 9:00 do 17:00.
Potencialni podjetniki, mikro, mala in srednja podjetja se bodo od
junija dalje lahko udeležili brezplačnih informativno-promocijskih in
tematskih delavnic za podjetnike začetnike ter mikro, mala in srednja (MSP) podjetja s področja ustanavljanja podjetij, oblikovanja
poslovne ideje, izvajanja poslovnih procesov, pridobivanja razvojnih sredstev in drugih aktualnih vsebin. Načrtovane so tudi delavnice na temo socialnega podjetništva za potencialne ustanovitelje
socialnih podjetij. Več informacij o delavnicah bo objavljenih v
kratkem na poslovnem portalu Srca Slovenije: http://www.
srce-slovenije.si/podjetnistvo
Na litijski in mengeški točki, ki podjetnikom in potencialnim podjetnikom omogočajo vse storitve na enem mestu, so podjetniški
svetovalci v letu 2014 opravili 448 postopkov z uporabo aplikacije
eVEM in tako zasedli 5. mesto med vsemi VEM točkami v Slo
veniji, ki delujejo v mreži Javne agencije SPIRIT ter 29. mesto med
vsemi 139 VEM točkami v Sloveniji.

IZLET NA AVSTRIJSKO ŠTAJERSKO

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Litija-Šmartno je v skladu z letnim programom v
soboto, 23. 5. 2015, organiziralo izlet na Avstrijsko
Štajersko. Zanimanje je bilo izredno veliko, saj je
bilo že v dveh urah vse zasedeno (58 udeležencev).
Na poti v tujino smo se ustavili v Mariboru, kjer so nas sprejeli predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor. Predsednik, g. Tone Korošec nam je predstavil aktivnosti v času
vojne za Slovenijo. Po pogostitvi in ogledu muzejske zbirke orožja
in opreme smo si ogledali tudi park generala Maistra. Druženje je
bilo za vse zelo prijetno, radi se ga bomo spominjali. Ob slovesu pa
smo jim v zahvalo izročili knjigo „Litijski obrazi” s posvetilom. Od
njih pa smo prejeli
zbornik „Neuklonljivi Maribor”, ki
je bil na pobudo
tega združenja izdan ob 20-letnici
osamosvojitvene
vojne.
Pot smo nadaljevali, po krajšem
postanku v Šentilju, proti Gradcu in
se ustavili na gradu Herberstein na Avstrijskem štajerskem. Čeprav
nas je vseskozi spremljalo deževno vreme, smo si z zanimanjem
ogledali znameniti grad. Vodič po gradu je poudaril, da je znamenitost gradu v tem, da ni na vzpetini, temveč v dolini na skali in obdan
z reko Bistrico. V delu gradu še občasno živijo potomci lastnikov gradu. Notranjost gradu je zelo lepo urejena in vzdrževana. V njej je originalna oprema, sistem ogrevanja gradu pa je bil urejen iz hodnikov.
Vsak prostor v gradu je imel svoj namen (otroška soba, salon, ženska
soba, jedilnica itd). Razstavljen je tudi dragocen porcelan iz Kitajske.
Gradu in njegovi okolici pa daje še poseben čar odprt živalski vrt
z več kot 600 živalmi in 100 različnimi vrstami ptic iz petih celin.
V okviru grajskega posestva je tudi botanični vrt z znamenitimi 21
kaskadami, vrtnicami in zeliščnim vrtom. Res je bilo kaj videti.
Žal pa se nismo zapeljali po znani štajerski cesti cvetja in obiskali
rezbarja ter si ogledali pravi mali »Minimundus« Avstrijske
Štajerske, to predvsem zaradi vremenskih razmer ni bilo izvedljivo.
Tokrat z vremenom res nismo imeli sreče, zato smo na povratku v
znani gostilni na slovenski strani z veseljem okusili domačo hrano.
Izlet je izvedla Turistična agencija Rudi Tours iz Šmartna. V času
vožnje je vodička predstavila kraje mimo katerih smo potovali ter
zgodovinski razvoj Avstro Ogrske monarhije. 
Karlo LEMUT

PO GLASBENIH SLEDEH Z OSVEŽENO ZASEDBO
Artenigma je mlada glasbena skupina iz Litije, ki je na glasbeni
sceni vse od leta 2011. Skozi leta je skupina nabirala izkušnje z
nastopanjem po Sloveniji. Med drugim so nastopali na Zagorski
noči, Noči v Bitnjah, festivalu Fronta, festivalu Štuor, na Vinterojdru z reparjem Trkajem in celo na festivalu Vransko Summer night.
Od vsega začetka skupino sestavljajo kitarist Miha Medvešek, bas
kitarist Mirko Medvešek, bobnar Domen Malis in pevka Barbara
Osolnik, v zadnjem letu in pol pa je skupina zamenjala del zasedbe.
Po odhodu Štefana Kokalja je na
mesto kitarista stopil Benjamin Flisek, Patricijo Selan za mikrofonom
pa je pred kratkim zamenjala Ema
Krebs. Pred odhodom Patricije so
glasbeniki izdali svojo najnovejšo
pesem Sled, vizualno podobo videu pa je dodala Barbara. Na domačem koncertu Raj mladosti 2015 so publiki uradno predstavili
novo pevko Emo, ki je v glasbenih vodah že od malih nog, zanjo
pa pravijo, da je v band prinesla novo, svežo energijo in jih povzdignila v popolnoma nove dimenzije. Obetavno skupino lahko vidite
20.6.2015 na Festivalu litijskih glasbenih skupin, ki se bo odvijal na
gradu Ponoviče. (Foto: Anže Malis) 
Lara Krafogel

Junij 2015

20 let stega Litija 1 – Pojoči volkovi
“Če v svojem življenju obupaš nad skromnim začetkom, se spomni,
da je tudi hrast, tisto veliko in močno drevo, začel kot majhen želod, ki je ležal na
tleh.” Robert Baden-Powell
Smo že dvajsetletni
“hrast”, ki širi veje
in korenine, da lahko kljubuje viharjem
današnjega časa.
Mnogo je bilo že narejenega, doživeteFoto: Samo Škrabanja
ga, rečenega; nekaj
utrinkov smo si ogledali na dan obletnice ustanovitve stega 9. 1.,
ko smo med množico fotografij uzrli svoj obraz, stare prijateljice in
prijatelje ter se spomnili dogodivščin ...
Hvaležni smo našim
vizionarskim ustanoviteljem, ki so si
upali začeti (oz. ponovno nadaljevati)
nekaj svežega in aktualnega, predstaviti mladini skavtstvo
Foto: Gregor Požun
in njegove čare.
Vsako leto konec maja zaključimo skavtsko leto s srečanjem vseh
aktivnih skavtinj in skavtov, letos pa smo povabili tudi nekdanje.
Skupaj smo se podali na pot preživetja na Sitarjevec, preizkusili
v različnih izzivih,
igrali z različnimi
družabnimi igrami
ter predvsem uživali. Obiskal nas je
tudi skavtski duh,
ki je preveril kako
pristni skavti smo.
Več utrinkov o
omenjenih dogodkih in informacij
o nas je na naši Foto: Gregor Požun
spletni strani http://litija1.skavt.net/ in Facebook-u pod imenom
Skavtski steg Litija 1.

Firenze, 100 KM DEL PASSATORE 2015 –
ultramarathon 100 km

Živimo v času, ko ljudje hitimo drug mimo drugega in skorajda
ne opazimo, kaj se okrog nas dogaja. In zamujamo življenje. Pa
vendar…
Mala skupina tekaških navdušencev, je ujela čas, ki je bil tri dni
samo njihov. Čarobna Toskana je jemala dih spremljevalni ekipi,
medtem, ko sta Suzana in Mija spet pogumno stali na startu 100 km ultramaratona v
družbi jeklenih elitnikov. V soparnem popoldnevu sta premagovali dolg vzpon, sprejemali večerni mraz in vztrajno tekli proti cilju v
družbi tisočerih kresničk, ki so tisto noč še
posebej svetile. Menda za vsakega junaka
posebej. Lepo je bilo videti ljudi v vaseh, ki
so celo noč bedeli, ter z aplavzom vzpodbujali utrujene in neprespane tekače.
Suzana in Mija se nista nič pritoževali, kot
bi ne imeli krize. Ko je Mija stekla naprej, se
je Suzani del poti pridružila Sara (42 km),
zadnji konec pa ji je družbo delal Marjan
(15 km). Spremljevalna ekipa je vrhunsko
odigrala zelo pomembno vlogo, saj sta obe
pritekli v CILJ. Sicer rezultat res ni pomemben, a preprosto sta obe RAZTURALI.
Suzana in Mija se zahvaljujeta celi ekipi
(Sara, Kristina, Špela, Marjan, Dejan, Mihael in mojster Bane). In seveda HVALA vsem,
ki ste doma lepo spančkali in bili v mislih z
nama. 
Suzana in Mija

NOVO V LITIJI
Celovit sistem za čiščenje
in vzdrževanje vašega doma

VORWERK-PARNAD
• PREDSTAVITVE
• POTROŠNI MATERIAL
• PRODAJA
Informacije:
Robert Jaklič
GSM: 040 365 536
E-mail: jaklic.robert@gmail.com
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15 let - LILA
Osrednja prireditev prvega dela praznovanja
15 letnice društva LILA je bila 22. maja ob
18. uri v ŠMELCU. Hkrati je bilo odprtih šest
razstav: likovne razstave - LILA, MALA LILA,
CICI LILA, kiparska razstava READY MADE (park Šmelc), fotografska razstava LILA
(avla Občine Liti
ja) in LIKOVNA
UST VARJALNICA
2014 (Knjižnica Litija).
Sto ljubiteljskih li
kovnikov od štirih
let starosti naprej,
LILA
je razstavilo več
kot 200 izdelkov. Obletnica je bila tudi zelo LILA, saj so ustvarjalci
prejeli majice (sponzorja PGM Hotič in TDM Litija). O delu v društvu
je spregovorila predsednica Joža Ocepek, pozdrave je izrekel župan
Franci Rokavec, razMALA LILA
stave pa sta predstavili Joža Ocepek
in mentorica mladih likovnikov Danijela Kunc. Glasbo
pa sta obletnici dodala Medgeneracijsko glasbeno društvo Litija in Perkakšns.
Prireditev je zahte
vala veliko ustvarjalnega in fizičnega dela. Večina likovnikov je aktivno ustvarjala
od lanskega oktobra. Posebna zahvala pa gre obema mentorjema: mag. Zora- CICI LILA
nu Pozniču, ak.
kiparju in likovni
pedagoginji Dani
jeli Kunc ter so
mentoricama Aniti
Vozelj in Joži Ocepek. Zahvaljujemo
se tudi vodstvu
ŠMELCA, da smo
tam lahko razstavljali.
Drugi del praznovanja bo v decembru, ko bo izšel še LILIN
zbornik.

Zlata paleta

V projektu Zlata palete sta bili organizirani še dve razstavi. 29.
maja je bila v Trbovljah odprta razstava Moderno slikarstvo, iz
društva LILA razstavljajo Danijela Kunc, Gabrijela Hauptman
in Marijana Šuštaršič. Od 19. 6. Dalje pa je v Nazarjih razstava
Fotografija in kiparstvo. Na njej sodelujeta Sonja Perme (2 fo
tografiji) in Jože Loc.
Predsednica LILA: Joža Ocepek
ZLDS bo v nedeljo, 5. julija v Polzeli izvedla še V. Tabor lju
biteljskih slikarjev in fotografov Slovenije. Pridružite se nam!
Likovne delavnice v Vrtcu Medvedek
V šolskem letu 2014/2015 je LILA izvedla v vseh oddelkih vrtca
Medvedek 3 likovne delavnice. Zadnja - likovna razstava, je potekala v maju. Uživali smo vsi, malčki in odrasli.
Ex tempore POLŠNIK 2015, enodnevno srečanje in ustvarjanje
ljubiteljskih slikarjev, je bilo soboto, 30. maja na Polšniku. Veseli
smo udeležbe kolegov iz Gorenjske in Trbovelj. Zahvaljujemo se
tudi domačinom za pomoč in dobrodošlico.

Razstave

Zadnja razstava pred zasluženimi počitnicami - PRAZNIKU V POZ
DRAV, bo v ponedeljek, 15. junija ob 18. uri v avli občine Litija. To
je tradicionalna likovna razstava ob prazniku občine Litija, prinaša
pa 30 slik in fotografij iz polšniškega ex tempora. Zapeli bodo tudi
pevci MPZ Polšnik.
Slikali in risali so - Domačini in člani društva LILA: Marko BEGIČ, Darja BERNIK, Miroslav DEBELAK, Gabrijela HAUPTMAN, Jelka
JANTOL, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ, Marjeta MLAKAR
AGREŽ, Joža OCEPEK, Uroš RIBIČ, Darja SMOLEJ, Marija SMOLEJ,
Pavel SMOLEJ, Hermina VOJE, Mira VOJE, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC.
Članice društva Tabor- Podbrezje in Dobrava- Naklo: Ronka KOZJEK, Barbara POGAČNIK, Dana ŠEMROV. Člani društva RELIK Tr
bovlje: Dragi BENČIČ, Majda DRNOVŠEK, Jože POTOKAR - Cvrčo,
Emil ŠKRBEC.
Fotografirala sta člana društva LILA: Lojze FLISEK in Rosana
MAČEK. Likovna delavnica OI JSKD na temo KVADRAT IN KROG,
KOCKA IN KROGLA bo za ljubiteljske likovnike organizirana v sre
do, 17. junija ob 18. uri v ŠMELCU v Litiji.
Predsednica LILA: Joža Ocepek

DRUŠT VA /RUBRIKA
ŠPORT
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OLMN LITIJA NA TRAVI
SPOMINSKA SLOVESNOST OB 70 LETNICI
ZMAGE NAD NACIFAŠIZMOM TER KONCU
2. SVETOVNE VOJNE
V petek 8. maja ob 18. uri je bila na Trgu svobode pri spomeniku
žrtvam 2. svetovne vojne spominska slovesnost ob 70. letnici konca 2. svetovne vojne, ki jo je organizirala »Knjižnica Litija.
8. maja 1945 je v Litijo vkorakal »Dolenjski odred in osvobodil
NAŠE MESTO. Med občani Litije je takrat zavladalo nepopisno veselje, radost in navdušenje nad osvoboditeljem. Osvoboditelje je
prišel pozdravit tudi komandant 7. korpusa. ki je prav takrat osvobajal mesto Ljubljana Franc POGLAJEN Kranjc, rojak Litije katerega
doprsni kip danes stoji v parku pred lekarno Litija.
To je bil veličasten dogodek katerega mnogi niso dočakali, danes
pa o tem mnogo premalo ve naša mladina, vnuki naših borcev, ki
so dali za svobodo največ in najdragocenejše to je življenje. Uvodni
govornik na slovesnosti je bil predsednik zveze združenj borcev za
ohranjanje vrednot NOB Mirko KAPLA, ki je vse prisotne seznanil z
bolečo in trpko resnico, žrtvami, ki so jo plačali občani Litije med
okupacijo naše domovine.
Na območju občine je bilo aktivno vključenih (žena, mož, očetov,
bratov in sester) v partizanski boj 758 občanov, na terenu je sodelovalo 2700 aktivistov OF, 252 občanov je dalo največ kar so imeli »svoja življenja, 1250 občanov je bilo izseljenih, v izseljeništvu,
ujetništvu in talcev je padlo 279 naših občanov, izseljene so bile
cele vasi, uničenih in požganih je bilo 414 domačij. To je bil naš
davek naš prispevek k tej svobodi.
Zato danes nima nihče pravice postavljati pregrad v nedogled prenašati to obtoževanje na mlajše generacije, na generacije, ki se je
rodila med in takoj po 2. svetovni vojni.
Več kot 2500 let je med nami neko civilizacijsko izročilo, ki ga je
takrat izrekla in zapustila »Antigona«.
Takrat sta v vojni padla njena sinova Polinej in Eteoklom. Polinejevo truplo, ki je bil na premagani strani naj bi vrgli zverinam, da ga
raztrgajo, Eteoklonovo truplo pa naj bi pokopali z vsemi častmi.
Antigona se je kljub grožnjam temu uprla in dejala »oba sta moja
sinova, »mrtva sta oba enaka in se odločila, da pokoplje oba sinova
z vsemi častmi.
Ko jo je kralj »Kreon« vprašal zakaj je to storila, mu je le ta odgovorila »ne da sovražim, zato sem da ljubim.«
To sporočilo je med
nami že 2500 let,
vendar mnogih v današnjem času ni doseglo.
Danes ko stojimo pred
tem veličastnem spomenikom na katerem
so spisana imena borcev in bork ki so dali
največ kar so imelisvoja življenja in na Predsednik zveze združenj borcev za ohranjanje
drugi strani spomenik vrednot NOB Mirko Kaplja, ki je imel pozdravni
iz
osamosvojitvene govor.
vojne si ob tej obletnici zaželimo, da bi zaživeli bolj svobodno, da
bi bili srečnejši, da ne bi prevladovalo sovraštvo, pač pa ljubezen je
zaključil svoj govor Mirko KAPLA.
Slavnostni govornik je bil znani pisatelj Tone PARTLJIČ, ki je v svojem pisateljskem duhu orisal medvojne in povojne dogodke in požel buren aplavz
prisotnih.
V bogatem kulturnem programu so
sodelovali godba
na pihala Litije,
pevski zbor »Miha
Vahen iz Jevnice,
učenci osnovnih
šol iz Litije, praRecitatorji- učenci osnovne šole Gradec
porščaki Združenj
borcev za ohranjanje vrednot NOB, policijsko veteranskega društva
»Sever«. Na prireditvi pa so prisostvovali številni občani mesta Litija
in okoliških krajevnih skupnosti.
Program je povezovala Andreja ŠTUHEC.
Ciril Golouh

1. MDJ TEK: Gibaj z mano
No pa ga imamo tudi mi, prvi tek seveda. V soboto,
6. junija je Mladinsko društvo Jevnica pod vodstvom
Dina Turkića in Tee Rozina organiziralo Prvi jevniški
tek z sloganom: Gibaj z mano, z namenom povezati vse generacije
v gibanju na prostem. Dogodek je vključeval tek na 10 in 5 km ter
pogostitev z najboljšo kuharsko zasedbo društva. Uspelo nam je
zbrati kar lepo število tekačev, zaradi
česar je dogodek
resnično uspel. Bili
smo v družbi tako
rekreativnih tekačev, maratoncev,
polmaratoncev in
celo ultramaratoncev, ki so vsak s svojim edinstvenim tekaškim slogom pripomogli
k dinamičnem vzdušju. Posebne zahvale za pomoč pri sodelovanje
gredo Športnemu društvu Jevnica ter Bar-Bar-u, za prijetno ohladitev med tekom. Se vidimo drugo leto! 
Dino Turkić, MDJ

PRIČETEK SEZONE ODBOJKE NA MIVKI 2015
Ker nas vreme že kar lepo poletno razvaja smo v društvu že odprli
sezono igranja odbojke na mivki 2015 v Jevnici. Vsi, ki bi jo želeli
igrati lahko kličete na 040/427-741 ali nam pišete na mail mdj@
jevnica-mladina.org. Se vidmo na pesku! 
Kolektiv MDJ

KOZJI PASTIR SREDI VAČ!
Ko se pelješ skozi Vače, zagledaš, kako v vrsti kozice prečkajo cesto! Stopiš na zavoro in zagledaš še pastirja, ki za kozami stopa
sklonjen, z nahrbtnikom, palico in klobukom.
Je to mogoče!? V dobi računalnikov – pravi
pastir z Gasparijeve razglednice (sl.1)?! To, da
srečaš človeka s psi na vrvici, ni nič posebnega, ampak to …! Potem stopiš iz avtomobila in
v pastirju prepoznaš Zvončka norčka. Vprašal
sem ga, če na njegovi kmetiji ni trave, da žene koze na pašo?
To se mi je večkrat zgodilo in zato bom kar tu odgovoril!
Družinsko gledališče Kolenc ima maja in junija veliko zabavnih dogodkov. Iz cele Slovenije prihajajo sem šolski in vrtčevski otroci na
PASTIRSKI DAN in na druge dogodivščine. Skoraj tako je napeto,
kot decembra, ko spremljamo dobre može. Kakšen dan gostimo
kar tri avtobuse mladih pastircev, ki še bolj
navdušeni odidejo, kot so prišli.
Spoznajo življenje pastircev v železni dobi,
ko jih palček v sušilnici lanu (sl.2) vzpodbudi, da rešijo detektivsko nalogo na spomeniku - situli na Kleniku. Božajo kače, krastače, močerade,
miške, ščurke, ježe
(sl. 3) … živali – pač živali, ki so jih pastirci srečevali v naravi. Kurimo ogenj na
jasi sredi gozda, pečemo jabolka, v culi
dobimo pastirsko malico, se igramo pastirske igre, pojemo pastirske pesmi. Brez
pravega pastirca s kozami pač ne gre
(sl. 4), če naj bo to pravi pastirski dan! Krmijo
kozice z vejami in ugotavljajo, katero grmovje
najraje jedo, jih molzejo in mleko lahko tudi
poskusijo. Fotosafari navdušuje učitelje in
učence. Fotografije potem objavijo na spletnih
straneh svoje šole. Naučijo se najpomembnejšo stvar na svetu. To je – se ve – čarovnija, pri
kateri se izpolnijo vse želje (http://www.vace.
si/NOVO2007.htm). Od kar so na Vačah – oziroma na Slivni – izračunali središče Slovenije, pri nas ne moreš mimo nje! Zato kozice s
pastircem vsak dan pridemo na Vače na PASTIRSKI DAN.
Rad imam to pastirsko življenje in vse nas! Zvonček norček

OLMN Litija na travi za sezono 2014/
2015 je zaključena. Prvak lige je med 22
ekipami iz štirih občin zasluženo postalo moštvo Potepuhi SO ZL, čeprav so tudi ostale ekipe pokazale
velik napredek pri sami kvaliteti ekipe ter v organizacijskem pogledu nasploh. Tako se lahko posamezna srečanja igrajo v nočnem času, saj so nekatera Športna društva že poskrbela za razsvetljavo. Ostala pa se zelo trudijo okoli urejanja same travnate
podlage za igranje in objektov pri igriščih. Tudi v veteranski kategoriji, kjer liga šteje 9 moštev, gre pohvala prav vsem, še posebej
pa tistim, ki vztrajajo v tej kategoriji od samega začetka. Srečanja so bilo skoraj do konca negotova, predvsem v II. ligi, saj so
bile ekipe z vrha razpredelnice, kakor tudi začelja, zelo izenačene.
Napredovanje v višji rang si je zagotovilo moštvo Sobrače. V veteranski ligi pa je prvo mesto osvojila ekipa ZL vet. Mane bar.
Vodje ekip z vodjo
tekmovanja g. Matjažem Aškercem
sooblikujejo ligo in
vsako leto izberejo
organizatorja tradicionalnega zaključnega turnirja. Letos
je bil ta dogodek
organiziran v ŠRC
Reka 12. in 13. 6.
pod okriljem ŠD
Dolina. Na turnirju
je nastopilo trinajst ekip. Tekmovanje je ob zelo lepem vremenu spremljalo ogromno število gledalcev, ki so videli zelo zanimiva ter izenačena srečanja. Zmagovalec je postalo moštvo FrapeBar&Saletrans,
ki je bilo v finalu boljše od domačinov ekipe Omahen transport.
Tudi v naslednji sezoni 2015/ 2016, ki se začne v začetku meseca septembra, vabimo prav vse simpatizerje in navijače ekip, da
OLMN Litija na travi spremljate ter si zelo zanimiva srečanja tudi
ogledate. Še več informacij pa dobite na uradni spletni strani lige
www. OLMN. si. Športni pozdrav!
Mito Kos

DELOVEN IN USPEŠEN MESEC MAJ
V PGD POLŠNIK
V zadnjih dveh mesecih smo bili polšniški gasilci
zelo aktivni in pridni. S številnimi ekipami smo se
udeležili kar treh tekmovanj in pridno osvajali visoka mesta. V Ribčah je 9. maja potekalo tekmovanje v gasilski orientaciji, kjer se
je udeležilo 6 ekip našega društva. Pionirke in pionirji so osvojili
2. mesto in se bodo 13. 6. potegovali za pokal na regijskem tekmovanju. Člansko tekmovanje je
potekalo 24.5. v Jevnici, kjer smo
osvojili dva 5. mesta, veterani pa
so zasedli odlično 2. mesto, kar
jih je popeljalo na regijsko tekmovanje. Seveda nismo manjkali na
mladinskem tekmovanju na Savi,
kjer sta tekmovali dve ekipi. Ekipa
pionirjev je zasedla 1. mesto in bo
naše društvo prav tako zastopala
na regijskem tekmovanju. Mladinci pa so zasedli 4. mesto. Seveda
člani PGD Polšnik nismo manjkali na paradi Gasilske zveze Litija
ob 60-letnici, katere se je skupaj udeležilo 258 gasilcev iz 12-ih
društev GZ Litija. Hvala vsem mladim, ki se z veseljem udeležujete
vaj in tekmovanj, kljub vsem obveznostim, ki jih imate. Hvala Katarini Juvan, ki naše pionirje popelje do zmagovalcev, Tjaši Povše in
Igorju Poznajelšku za pomoč pri mentorstvu ter hvala staršem, da
nam zaupate otroke in jih podpirate.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Tišler Lara, predstavnica za delo z mladino

litija@centro-merkur.si

Velika izbira perila znamk:

LISCA, KOMET, GALEB, TRIUMPH,
SKINY, JOCKEY
Ženske in moške
konfekcije:
TOP TEKSTIL,
KENNY'S, LERROS,
GELCO,
majice BARBI ...

Moške in ženske kopalke
tudi po znižanih
cenah:
LISCA, KOMET,
TRIUMPH ...
Odpiralni čas:

PON - PET od 8.00 do 20.00
SOB od 8.00 do 13.00

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC
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NK Litija z novo celostno
grafično podobo in pogled
na zaključek sezone

V NK Litija smo se že pred časom odločili za novo celostno grafično podobo kluba. Od logotipa, predlog
dopisov, štampiljke, namiznih zastavic, zastav, članskih izkaznic in
vse kar sodi v nogometni marketing. Stari logotip ni bil pripravljen
v vektorski obliki, hkrati je bilo potrebno popraviti dizajn in logotip
povezati z občino Litijo oz. značilnostmi našega kraja. Zato je padla
odločitev, da je v logotipu prisotna vaška situla, kot simbol občine.
Sedaj bo NK Litija bolj prepoznavna, saj bo tudi na opremi nova
celostna podoba kluba.

KONČANA JE NOGOMETNA
SEZONA 2014/2015
V vikendu 6. in 7. junija je bilo v Športnem parku
Kresnice veselo.
V soboto 6.6. je bil v Športnem parku Kresnice zaključek tekmovalne sezone 2014/15, katerega so se ga udeležili
cicibani z ekipami U-8, U-9 in starši. V medsebojni tekmi so se
pomerili cicibani U-8 in mamice, in v skupini U-9 cicibani z očeti.
Tekme so bile zanimive, rezultat pa ni bil pomemben. Po končanih
tekmah je bil piknik z glasbo in bilo je veselo vse do večera.

PREGLED PO SELEKCIJAH IZTEKAJOČE
SE SEZONE
V času pisanja tega prispevka so praktično vse selekcije zaključile
s svojimi ligaškimi nastopi, razen U13, ki ima še en krog in U11,
ki ima še eno zaostalo tekmo. Člani so se čez celo leto držali na
sredini lestvice in sezono zaključili s 7. mestom v RLL, kar je veliko
bolje od prejšnje sezone. Kadeti in mladinci so presenetili z nastopanjem v 1. MNZ in praktično vse do konca držali boj za 1. mesto
z ekipo Bele Krajine. Odločal je prav zadnji krog za naslov prvaka
in preboj v zgodovinske kvalifikacije za 2. SKL in 2. SML. Litija je v
zadnjem krogu zgrešila, saj je potrebovala zmago in remi, iztržila pa
zgolj remi in zgodovinske kvalifikacije so se izmaknile in splavale po
vodi. Prisotno je razočaranje, hkrati pa velik cilj za naprej, da sledimo tej poti. U-15 je uspelo ostati v ligi, kar je bil cilj pred sezono.
Bilo je težko, a fantje so na igrišču dali vse od sebe in na vseh tekmah pustili za sabo 4 ekipe. Tudi U-13 je krojila sredino lestvice in
tako kot člani zaključili na 7. mestu. U-11, U-9 in U-8 pa so pokazali
veliko znanja, ki ga osvajajo na treningih. Naj spomnimo, da se pri
teh selekcijah rezultati ne vodijo, saj je v prvi vrsti namen igranje
nogometa in učenje le tega brez rezultatskega pristopa. Veseli nas
tudi prisotnost vadečih ONŠ Šmartno pri Litiji na tekmovanjih U-9
in U-8, s katerimi večamo bazo najmlajših.
V tem času tudi sestavljamo strokovni kader za naslednjo sezono
in plan treningov po novih selekcijah, ki bodo trajali do sobote, 20.
Junija. Na ta dan bo tudi zaključek sezone NK Litija in 2. Videmškov
memorial, na katerega že sedaj vabimo vse športne navdušence
NK Litija. V soboto, 13. Junija se bo NK Litija predstavil tudi na
festivalu skupnosti.
Sestavlja se tudi članska ekipa za naslednjo sezono in prijava ostalih selekcij mladinskega pogona. Več o tem bomo lahko poročali v
naslednjem mesecu.

IGRIŠČI NK LITIJA IN ŽELJA PO UMETNI TRAVI
Še vedno pa vemo, da je edina rešitev na pomožnem igrišču umetna trava in razsvetljava, kar bi omogočilo nemotene treninge v zimskem delu. Seveda pa že vse zgoraj naštete opravljene stvari, klub
težko opravlja s sredstvi, ki jih pridobi od občine in sponzorjev ter
donatorjev. To so ogromne površine in ogromni stroški, zato je iz
dneva v dan težje, ker se vsepovsod finančne situacije zaostrujejo,
a vseeno sta v vodstvu NK Litija volja in želja močnejši ter tako
premagujemo tudi najtežje ovire.

FINANCIRANJE MLADINSKEGA POGONA
Odločili smo se za sodelovanje z opremljevalcem športne opreme
Joma in že kupili prve komplete dresov in trenirk za selekcijo U-15.
Na opremi je že predstavljena nova celostna grafična podoba kluba. Prav tako bo to sedaj sledilo za ostale selekcije.

SPONZORJI IN DONATORJI
Redni donatorji in sponzorji: Projektiranje, svetovanje Ivan Matijević, studio IM s.p., Zavarovalnica Maribor d.d., Ostrešje d.o.o.,
Predilnica Litija d.o.o., Foto format d.o.o, PE Litija, Mollier d.o.o.
Celje, JUB d.o.o., MONT – VAR d.o.o.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

Torek, 23.06.2015 ob 17.uri

V nedeljo 7.6. se je v Športnem parku Kresnice odvijal turnir cicibanov U-9 na katerem so sodelovale ekipe: Litje, Brinja, Ivančne Gorice in domačih Kresnic. Po zanimivih tekmah ob bučnem navijanju
velikega števila gledalcev predvsem, staršev je 1. mesto osvojila
ekipa Ivančne Gorice. 2. mesto ekipa Litje, 3. mesto ekipa Brinj in
4. mesto domačini Kresnic.
V soboto 6.7 je bila članska tekma 22. kroga Regionalne lige med
NK Kresnicami in ekipo Brinja iz Grosuplja, ki zaseda 2.mesto v ligi.
Po zanimivi, borbeni in taktično dobro vodeni igri so premagali z
rezultatom 2:1. Tako NK Cockta Kresnice na končni lestvici zaseda
5. mesto. Gole za domače je dosegel Jakopič Jaka. Pri ocenjevanju
Fair playa pa ekipa NK Kresnice zaseda 1. mesto in bo za nagrado
prejela 10 žog, ki jih podeljuje MNZ Ljubljana.

ZAHVALA

Dnevi v življenju, so kot listi v praznem zvezku, zapolnimo jih sami.
Pravijo, da se enkrat živi, a meni je ta možnost ponujena že drugič.
Največja zahvala za to gre, Urošu Kranjcu, Marjanu Nadu, Alešu Vrtarič, Branetu Škarja, Mihi Škarja, Dr. Klemenu Lipovšku in njegovi
ekipi, celotnemu osebju UKC LJ (dr. Noč in dr Gričar), Pgd Senožeti in
Jevnica, Veteranom NK Jevnica (se opravičujem če koga nisem omenil), ki so mi v trenutku, ko naj bi se moje življenje končalo, ponudili
pravo strokovno pomoč in mi tako omogočili ''drugo rojstvo'' brez
posledic.
Vsem skupaj, in vsakemu posebej se zahvaljujem, za takojšnji odziv
na klic na pomoč v mojem imenu in imenu mojih domačih.

Damjan Kovač

za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

12. Državno prvenstvo v
tradicionalnem karateju 2015
V novi sezoni, ki je pred nami, bodo ekipe prenovljene. Nekaj igralcev bo odšlo, nekateri se vračajo (mladinci, ki so igrali za NK Litijo
in so prestari za mladinsko ligo, se vračajo v matični klub). Pred
nami je prestopni rok, ki bo trajal do konca avgusta. Vodstvo kluba
si prizadeva, da bi igralo čim več domačih igralcev, ker je očitek,
da za klub igrajo večinoma Ljubljančani. Statistika pa kaže, da je
v sedanjem članskem moštvu 8. domačih igralcev, kar je več kot
polovica. Ker pa živimo v globalnem svetu, se tudi v Kresnicah ne
moremo zapirati v ozke lokalne meje.
Vsem, ki so sodelovali v tej tekmovalni sezoni tako igralci, trenerji, starši in navijači, se jim vodstvo kluba zahvaljuje za opravljeno
delo.
Vabimo vse otroke željnega športnega tekmovanja, da se nam pridružijo in tekmujejo za nogometni klub Kresnice in se v Pepelnakovi nogometni šoli naučijo veščin nogometa. Isto velja za vse, ki bi
želeli dobro namerno pomagati klubu, in skrbeti za razvoj nogometa v našem okolju, da se nam pridružijo.
Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki so nam
pomagali v tej tekmovalni sezoni.
NK Kresnice

8. BIG FOX CUP SLOVENIA
Tkd klub Šmartno – Litija se je kot vsako leto udeležil
tradicionalnega turnirja Big Fox Cup v Mariboru, katerega se je udeležilo 151 zelo kvalitetnih tekmovalcev iz 8 držav. Tkd klub Šmartno – Litija je zastopalo 6 borcev, žal
med njimi ni bilo Domna Pirca, saj je bilo tekmovanje namenjeno
izključno kadetom ter
juniorjem. To tekmovanje je bilo v znamenju 2. ter 3. mest, saj
sta Tai Cerar in Pia
Smrekar osvojila bronasto medaljo; Luka
Bajc, Aleksandra Rozina, Sara Rozina ter
Tadej Pirc pa so zasedli 2. mesto. Tekmovanje se je generalno
gledano dobro zaključilo, žal pa Tadeju Pirc v zadnjih sekundah ni
uspelo obdržati vodstva, ki ga je imel celo borbo. Razen za njega,
je bilo to za ostale zadnje tekmovanje pred počitnicami, saj Tadeja
čaka z bratom Domnom še reprezentančni G-rang turnir v Avstriji,
ki je za njiju veliko bolj pomemben.

AVSTRIJA OPEN

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

Ob izidu OBČANA bo sezona 2014/2015 že zaključena in vrstni red ekip bo znan. Člani so v
prvem delu lestvice na katerem mestu pa bom
napisal v naslednji številki. Mlajše selekcije so že
končale s turnirji in se pripravljajo na nogometni
tabor JEVNICA 2015, ki bo potekal od 24.6. do
27.6.2015. O udeležbi in utrinkih tabora bo več napisano v naslednjem občanu.
Omeniti pa moram tudi občinski derbi med Jevnico in Litijo, ki je na
tribune jevniškega stadiona zopet privabil veliko število gledalcev,
ki so videli zelo zanimivo nogometno predstavo, ki so jo malo pred
koncem tekme v svojo prid odločili domači nogometaši. In zopet se
je pokazalo, da so tekme z bližnjimi klubi veliko bolj obiskane, kot
pa če v goste pride ekipa iz bolj oddaljenih krajev.
Ženska ekipa se je uvrstila v drugo polovico lestvice, kar pomeni,
da igra za uvrstitev od 5 mesta naprej. Kljub velikim kadrovskim
težavam, je naša pomlajena ekipa uspešno zastopala barve kluba,
za kar jim moramo tudi čestitati.
Ob zaključku sezone se UO NK Jevnica zahvaljuje navijačem in simpatizerjem kluba za pomoč pri izvedbi domačih tekem.
Na koncu pa še novica, ki se je razpletla z zelo srečnim koncem. Po
koncu veteranske tekme, je naš nogometaš Damjan Kovač doživel
zastoj srca in se pred nami zgrudil. Le hitra reakcija in pomoč prisotnih nogometašev je botrovala, da je še vedno med nami. Zato se
vsem udeležencem za to tudi zahvaljuje:

To tekmovanje je eno izmed največjih tekmovanj v Evropi, katerega
se udeleži zelo veliko reprezentanc, saj je točkovan za evropsko
rang lestvico. Tega turnirja sta se z reprezentanco udeležila Domen
ter Tadej Pirc, na katerega sta se pripravljala že kar nekaj časa.
Tadej je imel borbo v soboto. V prvi borbi je premagal reprezentanta Italije, v drugi pa je izgubil z že znanim tekmovalcem iz Hrvaške.
Domen pa je imel borbe v nedeljo. Prvo borbo je že v prvi rundi
premagal tekmovalca iz Srbije, drugo borbo pa je izgubil s tekmovalcem iz Anglije. Treba je poudariti, da je bil njegov drugi nasprotnik, ki ga je izločil iz tekmovanja, 5. na olimpijskih igrah, kar je bil
samo plus pri pridobivanju samozavesti Domna za naslednje borbe.
S tem sta brata Pirc zaključila naporno sezono. Zavedata se, da se
jima že po enem mesecu počitnic spet bližajo priprave s klubskim
trenerjem Francijem Šircelj ter reprezentanco.

V soboto, 09.5.2015, se je v Športni dovrani Litija odvijalo 12. Državno prvenstvo v tradicionalnem karateju, ki sta ga uspešno in brezhibno organizirala Karate klub Kensei iz
Litije in Slovenska Zveza Tradicionalnega Karateja. Na tekmovanju
se je pomerilo kar 225 tekmovalcev in ekip vseh starosti v 42 kategorijah štirih disciplin (kata posamično, katah ekipno, borba in
En-Bu).
Celodnevno tekmovanje je potekalo v izredno dobrem vzdušju, za
kar so zaslužni tako organizatorji tekmovanja kot tudi tekmovalci,
trenerji, sodniki, gosti in številni gledalci. Za še dodatno pozitivno
vzdušje so poskrbele tudi plesalke in duo plesalk plesnega športnega društva NLP
iz Litije, ki so na
svečani otvoritvi
ob dobri glasbi prikazale visok nivo
plesnega znanja in
spretnosti.
V skupni razvrstitvi je zmagal klub
KK Miki iz Jesenic,
tesno za petami
pa so se na skup
no drugo mesto
uvrstili tekmovalci domačega kluba KK Kensei. Tokrat je na domačem terenu nastopila skoraj popolna ekipa tekmovalcev KK Kensei,
saj je nastopilo kar 32 članov kluba, ki so nastopili tako v katah kot
borbah. KK Kensei se je tudi predstavil z dvanajstimi ekipami (trije
člani), ki so nastopili v ekipnem tekmovanju v katah in tremi ekipami dvojic, ki so v posebni disciplini En-Bu (prikaz borbe). Na tekmi
so sodili trije člani KK Kensei: Matic Logar, Jan Marko in Gorazd
Praprotnik, ki je bil v vlogi vrhovnega sodnika.
Zahvaljujemo se vsem članom in simpatizerjem KK Kensei, ki so
pomagali pri organizaciji velike tekme. Seveda pa tudi čestitamo
vsem tekmovalcem za izjemni uspeh. 
KK Kensei
Rezultati:
1. mesto – državni prvaki: Damjan Šifrer (kata posamezno, člani/
članice D); Damjan Šifrer (kihon ippon borba, člani/članice D);
Katja Markovič, Lovro Mandelj (En-Bu, člani/članice A); Urša
Poglajen, Tanja Jesenšek, Neža Verbajs (kata ekipno, člani/članice D)
2. mesto – državni podprvaki: Matic Šifrer (kata posamezno,
mlajši dečki B); Žiga Jerič (kata posamezno, kadeti D); Matic Lo
gar (kata posamezno, člani A); Boštjan Zore (kata posamezno,
člani/članice D); Boštjan Zore (kihon ippon borba, člani/članice
D); Toni Povše (kata posamezno, starejši člani/članice B); Gian
Povše, Nina Bajrić (En-Bu, člani/članice A); Nina Požun, Žan Zu
pančič, Zala Zidar (kata ekipno, starejše dečki/deklice D); Žiga
Jerič, Tilen Utenkar, Rok Požun (kata ekipno, člani/članice D)
3. mesto – bronasta medalja: Gal Utenkar (kihon ippon borba,
mlajši dečki D); Nina Požun (kata posamezno, mlajše deklice D);
Pia Utenkar ((kihon ippon borba, mlajše deklice D); Nina Bajrić
(jiyu ippon borba, starejše deklice A); Tilen Utenkar (kata posamezno, kadeti D); Matic Mandelj (borba, kadeti A); Lovro Mandelj
(Ko-Go borba, člani B); Lovro Mandelj (kata posamezno, člani A);
Katja Markovič (kata posamezno,starejši člani/članice B); Žiga
Jerič (kihon ippon borba, člani/članice D); Urša Poglajen (kihon
ippon borba, člani/članice D); Vita Anžel-Lara, Alex Anžel-Lara,
Irenej Tomažič (kata ekipno, starejše dečki/deklice D); Boštjan
Zore, Damjan Šifrer, Pia Utenkar (kata ekipno, člani/članice D)
4.mesto: Rok Požun (kata posamezno, kadeti D); Urša Poglajen
(kata posamezno, člani/članice D); Tamara Povše Dietiker (kata
posamezno,starejši člani/članice B); Gian Povše, Nina Bajrič,
Matic Mandelj (kata ekipno, člani/članice A); Haris Hatkić, Mark
Rožič, Tilen Šifrer (kata ekipno, starejše dečki/deklice D).

Ljubil si zemljo,
ljubil si dom
sedaj pa brez tebe
prazen je dom.

Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancov je zasula že lopata!
Odprta noč in dan so groba vrata;
al dneva ne pove nobena pratka.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 96. letu je tiho odšla

V 90. letu nas je zapustil dragi oče, dedek in pradedek

ANGELCA CELESTINA

JANEZ JANČAR

4.4.1919 – 3.5.2015
iz Male Gobe 8, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Hvala osebni zdravnici dr. Sabini Kokot in ostalemu osebju ZD Litija,
ki ste ji lajšali zadnja leta življenja, sosedom za pomoč pri pogrebnih
storitvah, gospodu župniku za poslovilni obred, pevcem iz Polšnika za
zapete pesmi in gospodu Oblaku za poslovilne besede.

Z A H VA L A
V 92. letu nas je zapustila

ZOFIJA CERAR

28.4.1925 – 18.5.2015

rojena Kovič

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala gospodu župniku, pevcem,
pogrebcem, g. Setničarju, g. Lemutu, dr. Kokotovi in pa patronažni
sestri Vanji.

Hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za izraženo sožalje in lepe misli.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Nečaka Nevenka in Tone ter ostalo sorodstvo

Vsi njegovi

Žalujoči: sin Cveto, hčerka Angelca in sin Janko z družinami

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

V SPOMIN
18. junija je minilo pet let odkar je zatisnila utrujene oči

Z A H VA L A

Z A H VA L A

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

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustil naš dragi mož,
oče, sin, brat in stric

JANEZ BEBAR
1941 – 2015
iz Cirkuš

SONJA PLANINŠEK

ALEKSANDER JUVAN
1962 – 2015
iz Zg. Hotiča

1928 – 2010

Spominja se te nečakinja Boža.

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

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
vsem ostalim, ki ste nam pomagali v teh težkih trenutkih. Zahvaljujemo se za podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala g. župnikoma Trnovcu in Cirarju za lepo opravljen
obred, govorniku, pevcem, pogrebcem in vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
sovaščanom, sodelavcem, Kimiju Trzin, KGZ Litija, OŠ Gradec, Gimnaziji
Litija, Vrtcu Taček in NK Litija za darovano cvetje, sveče, denarno
pomoč, svete maše in izrečena sožalja. Še posebej pa se zahvaljujemo
sosedom Juvančičevim. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen
obred, gospodu Matjažu Juvančiču za poslovilni govor, pogrebcem
PGD Hotič, hotiškim pevcem, KS Hotič, trobentaču in vsem, ki ste
našega Sandija v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi

Vse življenje si garal,
gorja obilo si prestal,
a nikoli nisi se predal.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Z A H VA L A
V SPOMIN

Mnogo prezgodaj nas je zapustil in odšel v večnost
naš dragi brat, stric in svak

Mineva žalostno leto odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, oče, ata, brat, svak in tast

ALOJZ MESOJEDEC
30.7.1942 – 8.5.2015
Sitarjevška cesta 14, Litija

MARJAN JERANT
23.5.1952 – 26.6.2014
iz Golišč

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo,
postojite ob njegovem preranem grobu
in mu prižgete svečko spomina.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob
strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prineseno cvetje in
sveče, za darovane svete maše, za pisna in ustna izrečena sožalja. Prav
posebno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti v večnost. Posebna zahvala pogrebni službi Vrhovec, g. Acu
Simončiču za vso pomoč pri organizaciji pogreba, g. Milanu Povšetu
in g. Marjanu Poglajnu za besede slovesa, gospodu župniku Stanislavu Škufci za lep pogrebni obred, pogrebcem, pevskemu zboru Polšnik,
Obrtni zbornici Litija, sodelavcem Agroobnove, Sadjarskemu društvu
Litija in Vinogradniškemu društvu Štuc Šmartno pri Litiji.
Zahvaljujemo se tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej omenili, pa ste
nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob strani.

Vsi njegovi
V maju je na tisoče rož pokrivalo zemljo,
ko dobra mama je vzela slovo.
(A.J.)

Z A H VA L A
V soboto, 16. maja 2015 nas je zapustila

FRANČIŠKA ČERNE
rojena Bratun
1925 – 2015
iz Golišč 90

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Iskrena hvala gospodu župniku Štefanu Pavliju za lepo opravljen obred in Jožetu Godcu
za poslovilne besede, pevcem, trobentaču, KSP Litija in Domu Tisje za
oskrbo.
Vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

Pride čas, ki mine,
pride trenutek žalosti,
ki nikoli več ne izgine.

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

V SPOMIN
Z A H VA L A
V 85. letu starosti nas je za vedno zapustila draga mama,
stara mama, sestra in teta

4. junija je minilo
15 let odkar je za
vedno utihnil tvoj
pozdrav »O, MAMI«.

3. junija je minilo
8 let odkar so se
za vedno ustavile
tvoje garaške roke.

15. julija mineva 10 let odkar nas je zapustila draga mati,
žena, sestra, teta ter snaha

ANA LOKAR
1930 – 2015
iz Kresnic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete
maše in darove za cerkev. Zahvala osebju ambulante dr. Ptičar in urgentni ekipi ZD Litija. Iskrena hvala pevcem za zapete žalostinke, trobentaču in ostalim pogrebcem, ge. Almiri Jelnikar za čutne besede slovesa,
gospodu župniku in gospodu Stanetu Lemutu za lepo opravljen obred,
DU Kresnice in Društvu za vrednote NOV. Posebna hvala vsem, ki ste se
poslovili od naše mame in jo pospremili k večnemu počitku.
Sin Jelko z družino in hčerka Anka

V SPOMIN

Marija Možina

in

ROBIJU
1977 – 2000

BRANKU
HOČEVAR

1938 – 2007

Namesto, da bi pestovala svojega prvega vnuka,
se te spominjamo z bolečino v srcu;
dala si nam največ kar si lahko - svojo brezpogojno ljubezen.

Hvala vsem, ki jima podarjate cvetje in prižigate sveče,
ali se ju kakorkoli spominjate.
Vajini vsi, ki vaju pogrešamo.

Vsi njeni

OBVE ST IL A / K R I ŽANKA

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

Junij 2015 13

nagradna križanka

Z A H VA L A
V 84. letu je prestopila prag večnosti naša draga

FRANČIŠKA TOMC
rojena Jesenšek
21.11.1931 – 1.6.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala patronažnima sestrama Mateji in Tini, g. župniku
Stanislavu Škufci za lepo opravljen obred, g. Meserku za besede slovesa, pogrebcem, cerkvenim pevcem in pevcem Lipe, ter vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostajata za vedno z nami

Podarite odvečne knjige, priročnike. Pokličite, pridem z veseljem, jih odpeljem in ohranim.
Tel.: 030/996-225
KUPIM razne stare predmete,
odlikovanja, medalje, značke,
bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare razglednice, kipce,
slike, nakit, kovance, knjige in
druge starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več. Tel.:
051/740-430.
PRODAM zazidljivo parcelo v
Litiji, cca 500 m od železniške
postaje. Informacije na GSM:
041 683 945.
Zanima me, ali se kdo iz Litije
in Šmartna pri Litiji oz. okoliških
krajev vsakodnevno vozi v Ivančno Gorico in bi lahko v dogovoru vozil zraven eno osebo. Inf.:
041/954-766, iz Šmartnega pri
Litiji.
PRODAM PVC cisterne, 1000 L,
oprane, cena 80,00 EUR 1 kos.
Dostava po dogovoru. GSM:
068/179-895

Draga moja
IVAN in SONJA
JAKLIČ

Z A H VA L A
V 59. letu starosti se je od nas za vedno poslovila

RESNIK VIDA
iz Tep pri Polšniku

S hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, uslužbencem ZD Litija in znancem, ki ste nam pomagali v teh
težkih trenutkih, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala gospodu župniku za lep pogrebni
obred, pevcem za lepo petje, prijateljici za ganljiv govor ter vsem, ki ste
bili v mislih z nami.

Žalujoči: Vsi njeni
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

Čas hitro beži,
dnevi in leta hitijo
ure, minute, sekunde
pa vsakodnevno blestijo.
Opozorijo me,
da ustavim se.
Malo razmislim
in madonca – pa saj
to je že zlata poroka,
presenečeno ugotovim.
Ob tako častitljivem jubileju,
vama iskreno iz srca želim,
še naprej zdravo in vse dobro
na vajini skupni poti.
Zaključil bom enostavno,
hvala obema za vse,
kar sta v življenju dajala,
se žrtvovala, odrekala,
ter tako postala zmagovalca
na poti z oznako 50 let.
(05.06.1965 – 05.06.2015)
Robert

OZNAKA
ITALIJE

Zapustila nas je naša draga teta

FRANČIŠKA ULČAR
8. 3. 1924 – 23. 5. 2015
iz Širmanskega Hriba 11

Jože Vizlar številka: 175

ODEBELITEV

VELEMOLEKULA

OČIVIDNOST

SATANSKA
ŽENSKA

NADALJE
VANJE
GESLA

ROČ,
DRŽAJ

IZBRANA
DRUŽBA
IGRALKA
PARLOV

ANTON
KOVAČ

SOLMIZA
CIJSKI ZLOG

Gsm: 041 344 292
KEMIJSKI
SIMBOL ZA
DUŠIK

RADARSKI
OPERATERJI

PEKOČA
ZAČIMBNA
RASTLINA

IGRALKA
RINA

ZADNJI DEL
GLAVE

ČLANICA
MOPED
ŠOVA
VODOPIVEC
ODPADEK
PRI
TESANJU

ROBERT
JAMNIK

NEMŠKA
SMUČARKA
MARTINA

IZMEČEK
OGNJENIKA

ARHITEKT ALVAR

GLAVNA
GREDA
ANTIČNIH
ZGRADB

REDKA
MEHKA
KOVINA

ALUMINIJ
SOVRAŠTVO
AVSTRIJA

TERITORIJAL.
OBRAMBA

STRANKA

PRIPRAVA ZA
OJAČITEV

PRIPRAVA ZA
VPREGO VOLOV
RUSKI
SKLADATELJ
ANATOL

VZOR,
IDOL

ANTON KOVAČ
PEVKA
VERBOTEN

ORIENTALSKO
GOSTIŠČE

LADO
REMEC

DROZG,
DRESKAČ
KAVNI
NADOMESTEK

PISATELJ
CANKAR

KALCIJ

IZRAELSKI
POLITIK
ŠAMIR

ROČAJ,
DRŽALO

ČARGO IVAN

EDO
JAMNIK

RASTLINA
ZA OLJE IN
PLATNO

ANA V
DALMACIJI
SKLADATELJ
MIRSKI

POMNILNIK
RAČUNALNIKA

REKA SKOZI
MÜNCHEN

HARI OLLI

VALJEVO
VLADO
TERČON

ZNAMKA
KOZMETIKE

VELIKA
POKRITA
DVORANA

8. ČRKA
ABECEDE

NADALJE
VANJE
GESLA

Težje besede: ARHITRAV, POLIMER, DITA, AALTO,
AVON, LJADOV
Izžrebanci križanke iz meseca MAJA 2015 prejmejo
Bon za 2 pizzi. Nagrade prispeva Gostilna in pizzerija
Kovač. Bone prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.

Z A H VA L A

sestavil:

1. Magda Bolte, Polšnik 34a, Polšnik
2. Jože Nejedly, Prisojna 2, Litija
3. Vika Vozelj, Sava 46, Sava

GOBNIK 2015
Zadnjo soboto v maju smo se prvič zbrali vaščani Gobnika in medse povabili lastnike vikendov in zidanic. Prijetno druženje je trajalo pozno v
noč. Dogovorili smo se, da se naslednje leto, zadnjo soboto v maju, zopet
dobimo. 
Jože Kos

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
darovali cvetje, sveče in svete maše
ter izrekli sožalje.

Vsi njeni

AKCIJa v mesecu
JUNIJU / JULIJU !
 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 ...

REKA KI Z
INGODO
TVORI ŠILKO

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2015 na naslov ured
ništva.
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli reklamno
majico. Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, Litija.
Nagrade prispeva Dajmox d.o.o.

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 preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Ugodno prodam zazidljivo parcelo z gradbenim dovoljenjem v Litiji (Praprošče) na sončni legi. Možnost takojš
njega pričetka gradnje. Za več info pokličite na:
041 651 802 ali 031 693 330.

NOVO! NOVO!
NA GRAŠKI
DOBRAVI!!!
( pri trgovini
Mercator )

Frizerstvo Meta
Marjetka Groboljšek s. p.
Prvomajska ulica 1
1270 litija

041 827 362
Ponedeljek, petek: 8. do 12. ure
in 16. do 20. ure
Torek, četrtek: 8. do 14. ure
Sreda: 14. do 20. ure
Sobota po dogovoru.

ENA KARTICA = SKUPNE UGODNOSTI
• u godnosti pri partnerjih
Mozaika podjetnih
• ugodnosti pri območnih
obrtno-podjetniških zbornicah
• ugodnosti pri članih - mreža
popustov jaz-TEBI
• plačilo na obroke, enostavno in
poceni
• brez menjave banke in poslovnih računov
• brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

IMATE TEŽAVE Z DRSENJEM PO STOPNICAH,
DRUGIH TALNIH POVRŠINAH?
MI VAM PONUJAMO REŠITEV! PROTIZDRSNI TRAKOVI ZA VSE
VRSTE STOPNIC IN PROTIZDRSNA ZAŠČITA ZA TALNE POVRŠINE
Zdrsi in posledično padci se lahko
zgodijo zaradi več vzrokov:
a.) Vremenskih razmer na zunanjih talnih
površinah (dež, led, sneg)
b.) Gladkih talnih površin
c.) Nesreče zaradi onesnaženih tal
(mastna tla, mokra tla, prašna tla,
umazanija na tleh…)
INFORMACIJE O PROTIZDRSNIH TRAKOVIH:
• Z ADOSTUJEJO IN PRESEGAJO NORMATIVE IN
KRITERIJE EU DIREKTIVE O VARNOSTI JAVNIH IN
OSTALIH POVRŠIN
• ENOSTAVNI ZA VZDRŽEVANJE (NOV TIP)
• ODPORNI NA SNEG, DEŽ, VROČINO, MRAZ IN VODO
•Š
 IRINA IN DOLŽINA TRAKOV PO VAŠI ŽELJI OZ.
NASVETU
ZDRSI NA STOPNICAH SO PO STATISTIČNIH PODATKIH
NEVARNOST, KI VAM V VELIKO LAHKO SPREMENIJO
POTEK VAŠEGA ZDRAVJA (ZLOMI, ZVINI, DRUGE TELESNE
POŠKODBE), ZATO NE OKLEVAJTE IN NAS POKLIČITE.

Vzporedno nudimo tudi drug nabor storitev:
• adaptacije
• zaključna gradbena dela
• vzdrževanje objektov
• okna in vrata
• nadstreški
IZVEDBO LAHKO OPRAVITE PREKO NAŠEGA
IZVAJALCA, LAHKO PA Z NAŠIMI NAVODILI
OPRAVITE TUDI SAMI.

INFORMATIVNI CENIK: Z IZVEDBO CENA T/M STOPNICE OD 3,5 € DALJE

Tel: 031 804 088, 031 311 259 ali mail: info@gz-top.si

VAREN KORAK d.o.o.
V oglarski deželi ženske
prižigajo kope
Dole, 16. in 25. maj 2015
- Sobota, ki vremensko ni
obetala nič kaj sončnega,
se je razjasnila v lep, majski dan. Že tradicionalnega pohoda po Oglarski deželi, se je
letos udeležilo nekoliko manj pohodnikov,
kot je bilo to običajno za pretekla leta. Na
Berinjeku se je okoli 9. ure zbralo nekaj pohodnikov, mnogi so povedali, da se tega pohoda udeležujejo že vrsto let. Anton Lavrič,
predsednik oglarjev, je tisti dan pripravil zares mogočno kopo, ki pa jo
je že po tradiciji morala prižgati ženska, saj ona prinaša srečo. Ob kopišču si je bilo mogoče ogledati tudi predelavo lesa v sekance.
Drugo kopo pa je v ponedeljek na Medvedovi domačiji prižgala evrop
ska komisarka za promet Violeta Bulc. Ker je že stara znanka v teh
krajih, saj je sodelovala pri projektu, ki sta ga leta 2000 začela Jože
Prah z Zavoda za gozdove in nekdanji predsednik KS Dušan Mak, je v
svojem govoru izpostavila dobro zgodbo o uspehu, ki jo oglarji tega kraja živijo. V ta projekt so bili vključeni številni posamezniki, ki so danes
združeni v društvo oglarjev.
Letno skuhajo od 140 do 150
ton oglja, katerega največ
prodajo gostincem. Slovensko oglje, ki ga kuhajo
na številnih domačijah na Dolah, ima velike prednosti zaradi kvalitete, ker se kuha iz trdih listavcev po tradicionalni metodi, in to dva do tri tedne.
Oglarjenje so v to deželo prinesli Italijani pred več
kot sto leti, tradicijo pa ohranjajo številni oglarji
še danes. 
Jožica Vrtačnik

