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VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

iz uredništva
Počitnice so v polnem teku. Sončnih dni tudi ne manjka. Kdor želi, lahko tudi aktivno preživi počitniške dneve, saj je v našem okolju pestra
izbira vseh mogočih aktivnostih za mladino in starejšo populacijo. Pred
nami je tudi tradicionalna prireditev »Slovo poletju«, na katero vas že
sedaj vabimo tudi preko našega pisanega medija.
Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.08.2015 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.

UREJENO KROŽIŠČE NA
LJUBLJANSKI CESTI
Učenci vpisani v knjigo najboljših dosežkov

Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z
osnovnimi in glasbeno šolo iz občine Litija organizira vpis učencev
v Zlato knjigo in Knjigo najboljših
dosežkov.
Letošnja, že 36. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo
najboljših dosežkov, je bila v sredo,
24. 6. 2015, ob 19. uri, v prostorih
Osnovne šole Litija, ki je pripravila
tudi kulturni program.
(Več na drugi strani)

Učenci vpisani v Zlato knjigo

Podjetje Agrolit d.o.o. je ob sodelovanju JP KSP Litija
uredilo in ocvetličilo krožišče pri trgovskem centru HOFER-TUŠ. Agrolit d.o.o. bo tudi v prihodnje vzdrževalo
krožišče in poskrbelo, da bo lepo urejeno in ocvetličeno v vsakem letnem času.

KONCERT V SPOMIN NA DIRIGENTA
CARLOSA KLEIBERJA
Deseto leto teče, kar je mala vasica v Zasavskem hribovju,
Konjšica, pristala na svetovnem zemljevidu glasbe.
Tudi letos je KUŠD Konjšica v povezavi s KS Konjšica prvo nedeljo v mesecu juliju organiziral koncert v spomin temu velikemu
maestru, Carlosu Kleiberju.

Vabljeni na FESTIVAL
SLOVO POLETJU
ČETRTEK, 27. avgust:

DALMATINSKI VEČER - ĐANI STIPANIČEV s spremljevalno skupino in Klapa MALI GRAD

23. VAŠKI DAN
z naslovom

»Naj zgodba o Vačah sije – skozi fotografije!«
Od 9.00 ure dalje si boste obiskovalci v prostorih POŠ
Vače lahko ogledali bogato kulinarično razstavo, razstavo
ročnih del, zeliščarsko razstavo, razstavo klekljanih izdelkov
ter pestro etnološko razstavo.

Ploščad pred Športno dvorano v Litji (v primeru
dežja v Športni dvorani Litija), ob 20. uri.

Ob 14.00 uri se bo v prireditvenem šotoru nasproti gasilskega doma na Vačah odvijal bogat etnološko-kulturni program, ki ga bodo popestrili številni sodelujoči iz društev in
organizacij v naši okolici.

MERILNO MESTO – ARSO
Agencija Republike Slovenije za okolje je nadgradila sistem za spremljanje
in analiziranje stanja vodnega okolja v državi, katerega cilj je posodobitev
mreže merilnih mest, ki
so namenjena spremljanju padavin po celotni
Sloveniji. V ta namen se
je na desnem bregu reke
Save, tik ob litijskem
mostu, postavila lesena
hišica in izvedel vkop električnih in
telekomunikacijskih
vodov.

Miro in Milena Breskvar
se iskreno

Veselilo nas je, da so bili tudi letos z nami člani komorne zasedbe orkestra Slovenske vojske v sodelovanju z akademijo za
glasbo.
Monika Fele

vas v nedeljo 23.8.2015
vljudno vabi na

PETEK, 28. avgust:

RAZLIČNOST GLASBE POVEZUJE – irska glasba z
skupino NOREIA in plesalkami, rock s skupino
MAGRATEJA in Pihalnim orkestrom Litija

V 10-ih letih smo na Konjšici gostili že mnogo velikih imen, med
drugim:
• Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije,
• Orleki,
• Kvartet dunajskih filharmonikov,
• Schumannov godalni kvartet Bavarskega državnega orkestra
• Pihalni orkester Litija,
• Glasbena šola Litija-Šmartno,
• Glasbena šola Zagorje,
• Člani KUD Moravče in
• Orkester Slovenske vojske.

Društvo žena in deklet Vače

ZAHVALJUJEVA

požrtvovalnim sosedom in vsem gasilskim enotam, ki so uspešno pogasili
požar na stanovanjski hiši v Kresniš
kem vrhu.

Za okusno hrano in pijačo bo ves dan poskrbljeno. V pozno
popoldanskih in večernih urah pa vas bo zabaval Ansambel
Viža.
Prisrčno vabljeni! 
Društvo žena in deklet Vače
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(Nadaljevanje s 1. strani)

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
V zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli v zadnjih štirih letih šolanja povprečno oceno,
ki ni nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ eno oceno 3 v posameznem
razredu, ter učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji oz. višji stopnji
in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.
Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisanim v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov,
podelil diplome in knjižne nagrade.
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma
skupin po posameznih šolah:
Osnovna /
glasbena šola
OŠ LITIJA
OŠ LITIJA – PPP
OŠ GRADEC
OŠ GABROVKA – DOLE
GŠ LITIJA-ŠMARTNO
SKUPAJ:
Z – znanje, Š - šport

Št.
vpisanih
v ZK
10
0
16
1
7
34

Št. vpisanih v KND
Posamezniki

Skupine

Skupno št. vpisov
v KND

9 (6 Z in 3 Š)
6 (4 Z, 2 Š)
8 (7 Z in 1 Š)
5 (5 Š)
4 (4 Z)
32 (21 Z in 11 Š)

4 (4 Š)
1 (1 Š)
2 (2 Š)
2 (2 Š)
0
9 (9 Š)

13 (6 Z in 7 Š)
7 (4 Z, 3 Š)
10 (7 Z, 3 Š)
7 (7 Š)
4 (4 Z)
41 (21 Z in 20 Š)

SUBVENCIONIRANJE VARSTVA
PREDŠOLSKIH OTROK
V ŠOLSKEM LETU 2015/16
V OBČINI LITIJA

Št. vseh
vpisov
23
7
26
8
11
75

V soboto 20. junija je po
Sloveniji med 18.00 in
24.00 potekala poletna
muzejska noč. Temu dogodku so se pridružili v Mestnem muzeju Litija in v novih prostorih v Stari sodniji
pripravili zanimiv in pester
program.
(Več o dogodku
na 6. strani)
Istočasno so se akciji pridružili v Društvu za razvoj
podeželja LAZ in brezplačno
odprli vrata stalne razstave
savskih prodnikov v gasilskem domu na Bregu pri
Litiji. Dogodek so popestrila zanimiva predavanja ter
kulturne skupine s petjem in
igranjem.

PRIČETEK SANACIJE PLAZU TRINKAVS

Od 1.9.2015 dalje bodo cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine
Litija znašale mesečno na otroka:

Občinski svet Občine Litija je na svoji 5. redni seji dne
10.6.2015 sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o
subvencioniranem varstvu otrok. Edina sprememba je ta,
da se omenjeni Pravilnik podaljša še za naslednje šolsko
leto 2015/2016.
Na podlagi sprejetega pravilnika so do subvencioniranja
upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
-	da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija,
- da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
-	da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo
otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
-	da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na
območju Občine Litije (Ur.list RS, št. 107/11) v rednem
razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem
otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa
jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen
v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko
varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
-	da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata
status dijaka oziroma študenta,
-	da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih
mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča
staršev oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km.
Pod naselje stalnega prebivališča se po tem pravilniku
upošteva območje šolskega okoliša.
Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o dejanskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko plačujejo zasebno varstvo (zasebni vzgojitelj,
varuh predšolskih otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev prejeli 100 EUR
mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki pa takega varstva
ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa bodo prejeli
50 EUR mesečne subvencije. Subvencije ni mogoče uveljavljati med šolskim letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne
glede na to, če je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj
za sprejem v vrtec in če so starši od vrtca med šolskim
letom po 1.9.2013 dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v
vrtec.
Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko
leto 2015/2016 uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja
na spletni strani občine www.litija.si oziroma na Občini
Litija, Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o šolanju za tekoče šolsko
leto, v primeru, da imata starša status dijaka oziroma
študenta. K vlogi je potrebno predložiti tudi ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu
otroka.
Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto
2015/16 in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo
oddali popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje. Za vse informacije v zvezi s subvencijo se upravičenci lahko obrnete na Občino Litija, občinska uprava tel. 01/8963-438
- Karmen Merela.

CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE
VZGOJE V OBČINI LITIJA

- v Vrtcu Litija:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE

CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program
- oddelek prvega starostnega obdobja

426,21

- oddelek drugega starostnega
obdobja

335,22

- kombinirani oddelek

352,78

2. Posebni programi
- razvojni oddelek

Pričela se je sanacija plazu TRINKAVS na Sp. Logu za katerega je Ministrstvo za okolje odobrilo občini Litija znesek v
višini 157.000,00 EUR, sama občina pa bo iz proračunskih
sredstev namenila še cca 41.000,00 lastnih sredstev. Saniral
se bo tisti del plazu, ki je bil aktiviran v letu 2014.

809,89

- v Vrtcu Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE

CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program
- kombinirani oddelek

360,94

- v Vrtcu Polhek Polšnik:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE

CENA PROGRAMA
(v EUR)

1. Dnevni program
- kombinirani oddelek

360,49

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov znaša:
Vrtec Litija 1,95 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka
0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17
EUR in popoldanske malice 0,35 EUR).
Vrtec Čebelica 1,45 EUR (v tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,17 EUR, kosila
0,64 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).

OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA
MALA GOBA –PREŽENSKE NJIVE
Prebivalci naselja Preženske njive v KS Dole so imeli dolga
leta težave z oskrbo s pitno vodo, saj vodovodni sistem ni
bil prilagojen povečanemu številu odjemalcev. V letošnjem
letu je upravljalec vodovodnega sistema JP KSP pristopilo k
obnovi vodovodnega sistema v sklopu katerega so bile zamenjane vodovodne cevi in zgrajeni novi vodomerni jaški.
Istočasno je bilo vzpostavljeno tudi hidrantno omrežje.

Vrtec Polhek Polšnik 1,91 EUR (v tem znesku znaša vrednost
zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 EUR, kosila 1,15 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR).
Na podlagi sprejetih določil Občinskega sveta bo Občina
Litija še naprej nudila staršem subvencijo za koriščenje rezervacije v primeru najmanj enomesečne odsotnosti zaradi
bolezni med letom ter v času poletnih počitnic julija in avgusta pa od enega do največ dveh mesecev. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je že
vključen v vrtec. Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih
razredih je naslednji:
DOHODKOVNI
RAZRED

PLAČILO
STARŠEV
V ODSTOTKU
OD CENE
PROGRAMA

PRISPEVEK
STARŠEV ZA
REZERVACIJO
V EUR
(DNEVNO)

1. plačilni razred
2. plačilni razred
3. plačilni razred
4. plačilni razred
5. plačilni razred
6. plačilni razred
7. plačilni razred
8. plačilni razred
9. plačilni razred

0%
10%
20%
30%
35%
43%
53%
66%
77%

0,00
1,20
2,20
3,20
3,80
4,60
5,60
7,00
8,20
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SRCE SLOVENIJE INFO
WWW.RAZVOJ.SI
WWW.SRCE-SLOVENIJE.SI
INFO@RAZVOJ.SI

Vabljeni na brezplačni posvet
v Energetsko pisarno JUB-a
in Srca Slovenije!
Vsi, ki prenavljate svoje stanovanjske enote, lahko pridobite vrsto
koristnih brezplačnih nasvetov o načinih energijsko varčne gradnje
in kakovostne prenove objektov. Izvedeli boste, kateri gradbeni materiali so primerni za gradnjo energijsko varčnih hiš, kako izolirati
objekte ali namestiti okna, izbrati primerno toplotno črpalko ali
kako pridobiti subvencije EKO sklada. V dodatno podporo in pomoč
vam bodo še predavanja ter izobraževanja, na voljo pa vam bodo
tudi individualna posvetovanja z našimi strokovnjaki.
Energetska pisarna JUB-a in Srca Slovenije deluje v prostorih JUB
Design Studia v Dolu pri Ljubljani vsako drugo sredo med 16. in
18. uro. Obiskovalcem nudi svetovanja o fasadnih ovojih. Svetovali vam bodo priznani JUB-ovi strokovnjaki. Vsi obiskovalci Energetske pisarne prejmejo 10 % popust na gotovinski nakup izdelkov
v JUB-ovi trgovini.
Enkrat mesečno potekajo brezplačna predavanja in svetovanja
s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki
jih izvaja izkušen energetski svetovalec Simon Brlek. Termini predavanj do konca letošnjega leta:
• Sreda, 26. avgust, ob 17. uri: TOPLOTNE ČRPALKE
• Sreda, 23. september, ob 17. uri: OGREVANJE IN STROJNE
INŠTALACIJE
• Sreda, 21. oktober, ob 17. uri: ZRAKOTESNOST IN PREZRAČEVANJE
• Sreda, 18. november, ob 17. uri: GRADNJA ENERGIJSKO
UČINKOVITIH OBJEKTOV

Storitve Energetske pisarne zagotavljata podjetje JUB in Razvojni
center Srca Slovenije.
Več informacij: www.srce-slovenije.si/okolje, www.jub.si

POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI NA GOLIŠČAH

AVSTRIJSKO-SLOVENSKO PRIJATELJSTVO

Danes bom na začetku napisal nekaj žalostnega in na zaključku
nekaj veselega.
V Gradcu je 3. julija umrla mag. Ivanka Gruber, ena od ustanoviteljic in od vsega začetka predsednica društva Avstrijsko-slovensko
prijateljstvo, Gradec. Neskončno marljiva, srčna, iniciativna in vedno pripravljena na sodelovanje, je skozi skoraj četrt stoletja spletla številne vezi med Gradcem in Mariborom, GEOSS-om in drugod
po Sloveniji in Avstriji. Spoznali smo jo, ko je njihovo društvo k nam
prišlo na izlet in so bili navdušeni nad našim doživetim vodenjem,
ker so še globlje začutili slovenstvo in mednarodno prijateljstvo. Ko
smo ji predlagali sodelovanje v projektu Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu – Vranov let v svobodo, je bila prva, ki ni skrivala
navdušenja in je v Štajerski deželni knjižnici, v Gradcu, s prijatelji
pripravila v mesecu maju 2013 ganljiv in srčen sprejem na najvišji
ravni, kar si lahko poiščete na spletnih straneh: http://www.vranovlet.si/ . Vsako leto smo se udeležili gala plesa ob praznovanju
novega leta, v Gradcu, kjer smo prijateljevali dolgo v noč in spoznavali nove prijatelje
slovenske, avstrijske in
drugih narodnosti.
Locutio – prva slovenska
literarna on–line revija,
katere urednik je Marjan
Pungartnik, pogosto v
svojih prispevkih govori
o kulturnih in povezovalnih prireditvah in vlogi
Ivanke Gruber pri vsem
tem. Za svojo prizadevnost in srčnost je dobila
številna najvišja državna
in mednarodna priznanja. Od nje smo se poNa desni je Ivanka, v ospredju je moja slovili 13. julija v Gradcu.
žena Anka in v ozadju Ivankin mož in In obljubljeni vedri del
oboževalec Ludwig.
zgodbe: Poznali in družili smo se s čudovito osebo, katere prisotnost nas je osrečevala.
Hvala za to srečo!
Imejmo se radi in pokažimo to drug drugemu in sebi, predno nas
objame groba hlad! 
Zvonček Norček

Lipa spomina

Lipo v parku zasadili smo v spomin državnosti,
visoko nam je zrasla, od daleč zgleda krasna.
A Lipa je kot naša družba, v dva vrhova se razrašča.
Kadar postojim pred njo, postane mi pri src hudo.
Najraje bi se povzpel na njo, veje prepletel močno,
da bi skupaj se vrhova zarasla, sanje nam uresničila,
da v senci nje glave se zbistre, da v senci nje podamo si roke
V DOBROBIT SLOVENIJE.
Spominsko slovesnost je spremljal bogat kulturni program, v katerem so bili vključeni mešani pevski zbor »Miha Vahen« iz Jevnice
pod vodstvom Natalije ŠUSTER, in recitatorke.
Ob tej priliki je predsednik zveze združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB Mirko KAPLJA izročil priznanje občanom, ki ohranjajo in
negujejo pridobitve NOB.
Srečanja so se udeležili številni občani Jevnice, Kresnic, občani Litije in Šmartnega pri Litiji ter župan Franci ROKAVEC.
Po končanem uradnem delu se je nadaljevalo tovariško srečanje.
Ciril Golouh

V spomin Mariji Smrkolj
1927-2015

Marija Smrkolj iz Ribč je bila izjemna oseba, mati, kmetica, legendarna krvodajalka, skratka društveno in javno povezovalna
oseba.
Rodila se je 25.4.1927 v naselju Prekar pod Sv. Miklavžem. Kot
17 letno dekle so jo Nemci leta 1944 izselili v delovno taborišče
v Nemčijo, od koder se je meseca maja 1945 vrnila v domovino.
Dogodki v II. svetovni vojni so v Mariji še bolj utrdili prepričanje,
da je pomagati ljudem, ko so v stiski in potrebni pomoči najbolj
plemenito dejanje človeka. S takim spoznanjem se je aktivno
vključila v delo krajevne organizacije Rdečega križa, v kateri je
s svojim delom in odnosom do človeka bila vedno svetel vzgled
vsem generacijam.
Marija svojega dela v organizaciji RK, kljub obveznostim v svoji
družini, ni nikoli omejevala na čas, temveč je prevzeti nalogi
namenila toliko časa kot je bilo potrebno. Poleg aktivnega dela
v krajevni organizaciji RK, je Marijo Smrkolj odlikovalo še eno
plemenito delo v skrbi za sočloveka in ohranjanje njegovega
zdravja, to je darovanje krvi.
Svojo kri je darovala več kot 270 krat, od tega 215 krat za krvno
plazmo. Vse to je storila z željo, da pomaga posameznikom, da
se jim povrne zdravje ali, da se ohranijo pri življenju.
Spoštovana gospa Marija Smrkolj je bila tudi izjemna kmetica,
ki se ni ustrašila nobenega fizičnega ali drugega dela, bila je
ponosna na svoj stan in se je bila vedno pripravljena boriti in
izpostaviti za zagovarjanje kmečkih pravic. Delovala je v mnogih
kmetijskih organizacijah, še zlasti v Kmetijski zadrugi Litija, Slovenski kmečki zvezi in SLS. Posebno področje in skrb za delo je
namenila aktivu oz. Društvo kmetic Litija, vse od svojega začetka delovanja v sredini 70 let prejšnjega stoletja.
Marija Smrkolj je bila dejavna tudi v drugih organizacijah: Gasilskemu društvo v Ribčah, Zvezi združenih borcev in vedno je
bila prisotna na raznih akcijah in drugih srečanjih v Krajevni
skupnosti Ribče.
Glede na izjemen prispevek Marije Smrkolj v družbi kot celoti,
je bila leta 2009 lahka odločitev Občinskega sveta občine Litija,
da se ji podeli najvišje priznanje občine in sicer Zlata plaketa
Občine Litija. Za nesebičen in human prispevek na področju
krvodajalstva pa ji je Območno združenje Rdečega križa Litija
podelilo naziv Častne članice Rdečega križa.
Med nami ni več pogumne in srčne Marije Smrkolj, ki je s svojim
delom lahko vzor vsem mladim prostovoljcem, predvsem nam
je vsem dala vzgled, da ni sreča v prejemanju, temveč v dajanju,
v dobroti, v pomoči drugemu. Gospa Marija nam je dala vzgled v
spoštovanju do dela, do življenja in medsebojnega spoštovanja.
Za vsa ta dejanja v imenu Občine Litija izrekam gospe Mariji
Smrkolj vso zahvalo in globoko spoštovanje za plemenito opravljeno delo, vsem nam boste ostali v trajnem spominu in vzor
izjemne litijske občanke.
ŽUPAN OBČINE LITIJA
Franci Rokavec

Dne 25/6-2015 ob 11. uri je bila ob prazniku »Dneva državnosti«
Samostojne Slovenije na Goliščah nad Jevnico slovesnost in hkrati
spomin na dogodke, ki so se dogodili 30/11-1944.
Pozdravni govor je imel predsednik ZB Jevnica za ohranjanje vrednot NOB Jože GODEC. V svojem govoru je dejal, da tega dne praznujemo »Dan državnosti Samostojne Slovenije, ob tej priliki pa se
tudi spominjamo na tragičen dogodek, ki se je pripetil 30/11-1944,
ko so okupatorjevi vojaki in sodelavci okupatorja obkolili vas GOLIŠČE in se znesli nad nemočnimi domačini, predvsem otroki in
ženskami. KONČARJEVO mamo s šestimi otroki so spravili na hlev,
pokrili s slamo, polili s petrolejem in zažgali, pri KRMELOVIH pa so
zajeli Micko in Jožefo ter sosedo LAJEVEC, katere so prav tako spravili na hlev, pokrili s slamo, polili z bencinom in zažgali. Obe družini sta bili izdani od domačih izdajalcev ker so pomagali aktivistom
NOB. Ob zaključku je poudaril, da teh dogodkov ne smemo nikdar
pozabiti, obujati moramo spomine na te tragične dogodke in seznanjati mladi rod o trpljenju prebivalcev tega kraja, ki so ga doživljal
med drugo svetovno vojno predvsem po zaslugi domačih izdajalcev.
Slavnostni govornik, predsednik združenja ZB Litija -Šmartno za ohranjanja vrednot NOB Mirko Kaplja je orisal požrtvovalna dejanja krajanov tega območja, ki so med NOB omogočili prehajanje borcev NOB
preko reke Save, tako iz smeri Štajerske kot v obratni smeri Dolenjske.
Tako je bilo na tem območju prepeljanih na tisoče Borcev iz Ožbalta
pri Mariboru do Metlike- ubežnikov, ranjencev, aktivistov, iz Dolenjske
pa hrana, sanitetni material in borce operativnih enot. Ljudje so v vseh
teh krajih aktivno sodelovali v akcijah pri prehodih, in kljub temu, da je
bilo v teh akcijah vključeni nešteto ljudi ni prišlo do izdajstva.
V svojem govoru je tudi poudaril, da letos praznujemo 24 let Samostojne Slovenije katero smo si izborili leta 1991 in tako se je
uresničile stoletne želje po svoji državi.
Toda danes se sprašujemo, kako je našemu vodstvu uspelo v 24 letih
uničiti vse pridobitve, ki so jih naši starši, dedje, delovni ljudi ustvarili
od leta 1945 to se pravi od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve. Danes smo priča dobesedno uničenju tekstilne industrije,
prehrambene industrije, vključno z tovarno sladkorja, tobačno tovarno, gradbene operative, zaprtje rudnikov, TET Trbovlje, prodaje najboljših hotelov ob morju, sedaj so na vrsti banke, zdravstvo, SPIZ, in
še bi našteval. Med zgrešenimi osamosvojitvenimi grehi, ki jih bomo
drago plačali so še odškodnine izbrisanih, hrvaški in bosanski varčevalci Ljubljanske banke. Prodali smo mlekarno, žito, tovarno sladkorja, Aerodrom Ljubljana, skratka to so politiki obljubili in se zavezali
Bruslu. Gradili smo 50 let, ti vrli politiki so vse zapravili v 24. letih.
In kako je opisal preprost rudar iz Zagorja, ki danes nima več rudnika ker so ga zaprli Maks MARINČIČ našo samostojnost.

MEDIACIJA – nov postopek reševanja
sporov
V Sloveniji se je že leta 2001, torej pred več kot 10 leti, predvsem
zaradi nakopičenih sodnih zaostankov, začela uvajati novo metoda
reševanja sporov, sicer » uvožena« iz ZDA, kjer je bila tedaj uspešno uveljavljena že več kot 20 let in sicer MEDIACIJA.
Mediacija je postopek, kjer mediator, kot nevtralna in nepristranska oseba s pomočjo določenih tehnik, pomaga pri iskanju sporazumne rešitve spora. Za začetek mediacije je potrebno soglasje
obeh strank, ki so prišle v spor ali nesoglasje.
Postopek mediacije se začne pred začetkom sodnega postopka,
torej, ko ena od strank spozna, da bo morala vložiti tožbo proti
drugi stranki. Tedaj se slednja stranka lahko odloči, da poišče mediatorja, ki bo pozval nasprotno stranko, če soglaša z mediacijo. Če
druga stranka soglaša z mediacijo, se ta postopek začne.
Po novi zakonodaji iz leta 2010 pa tudi sodišča tekom sodnega
postopka, praviloma takoj po odgovoru na tožbo, pošlje strankam
vabilo za začetek mediacijskega postopka. Če obe stranki podasta
soglasje za mediacijo, se redni sodni postopek prekine za tri mesece ter začne mediacijski postopek. V tem postopku lahko pride do
sporazumne rešitve zadeve ali pa se postopek zaključi, ker stranki
nista dosegli sporazuma. Postopek se naprej nadaljuje po pravilih
sodnega postopka.
Mediacijska srečanja so strogo zaupna, znan je samo rezultat, torej
sporazum, ki ga stranki s pomočjo mediatorja in svojih odvetnikov,
oblikujeta sami. Izvršljivost je zagotovljena z overitvijo sporazuma
po sodniku. V pred sodnih mediacijah pa po notarju.
Prednosti uspešne mediacije so hitrost postopka, cena ter lasten,
torej po strankah samih oblikovan sporazum. Bistveno je, da nobena stranka ne zmaga ali propade v celoti, obe stranki sta zmagovalca. Mediacija je končana v roku 3-6 mesecev, cenovno pa zelo
ugodna, saj ni plačila stroškov sestave tožb in plačila sodnih taks.
Mediacija se lahko uporablja na vseh področjih. Tako poznamo šolsko, družinsko, civilno, gospodarsko, delovno mediacijo ter vse vrste mediacij v občinah in krajevnih skupnostih, zbornicah, društvih
in še bi lahko naštevali.
Jolanda Pavliha,
univ.dipl.pravnica, mediatorka, 041/745-527

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

AKCIJA DO 20.8.2015
NA TEKOČINE ZA STEKLA IN
MOTORNA OLJA –20%
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ŠOLST VO inRUBRIKA
V ZGOJA
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MEDNARODNI LIKOVNI EX TEMPORE

VOKALNA SKUPINA UČENCEV OŠ LITIJA

V vokalni skupini je letos prepevalo 6 učenk; Aida
Ahmetović, Ema Bohinc, Lana Smolnikar, Anuša Strle,
Laura Gomboc, Liza Kralj, na cajonu pa jih je spremljal
učenec Jan Zupančič. Vokalčki so se skupaj z mentorjema Sandro Rihter in Viljemom Gučkom skozi celo
leto pripravljali na nastope na šolskih in izvenšolskih prireditvah.
Nastopili so na proslavi ob otvoritvi nove šole, v prazničnem decembru v Litiji ter na proslavi ob Dnevu samostojnosti, na kulturni
prireditvi Kultura, srce šole v mesecu februarju, na državnem in
meddržavnem tekmovanju v hitrem računanju v mesecu marcu in
maju, nastopili so v šolski knjižnici ob obisku nemške pisateljice in
na koncertu Učiteljskega pevskega zbora OŠ Litija. Svoje delovanje
so zaključili z nastopi v mesecu juniju na Zaključnem popoldnevu,
valeti in vpisu v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov. Pri prepevanju sta
se jim tudi letos pridružili dve učenki iz OŠ Gradec in Gimnazije
Litija in tako obogatili njihovo prepevanje in glasbeno ustvarjanje.
Prepevanje in muziciranje z mladimi,spremljanje njihovega napredka in druženje z njimi jim je vedno znova v veselje in izziv, uspešni
nastopi in navdušenje poslušalcev pa nagrada za trud, ki ga člani
vokalne skupine vlagajo v delo. 
Sandra Rihter

PESNIŠKA ZBIRKA UČENKE NEŽE MUSAR
- SREDI NIČESAR
Konec meseca maja je izšla pesniška zbirka Neže Musar Sredi ničesar. V zbirki se sonči 18 čudovitih pesmi in 7 prevodov. Iz verzov je
čutiti avtoričina razmišljanja o resnici, o smrti, o iskrenosti, o sebi
in o odnosu posameznika do družbe.
In kdo je Neža? To je devetošolka Osnovne šole Litija. Je dekle, ki je
pred vstopom v šolo prebirala knjige in jih do danes ni izpustila iz
rok. Je dekle, ki ne ostane neopažena. Je radovedna, razmišljujoča
in čuteča najstnica, ki pusti svoj pečat.
Ko boste prebrali zbirko, bo pečat pustila tudi na vas. Pesmi si boste želeli prebirati znova in znova.
Pesniška zbirka je opremljena z ilustracijami Maše Cvetežar, šestošolke z neizmerno željo po pisanju, risanju in plesu.
Izdajo Nežine prve pesniške zbirke sta omogočili Osnovna šola Litija in Društvo Sožitje Litija in Šmartno.  Barbara Babnik Mravlja

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
Zbrala in uredila Petra Pavlica

ZAKLJUČEK PROJEKTA
»PROSTOVOLJSTVO DIJAKOV GIMNAZIJE
LITIJA V OŠ LITIJA, PODRUŽNICO
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM«
V sredini šolskega leta 2014/2015 se je na OŠ Litija, Podružnici s
prilagojenim programom začel izvajati projekt z naslovom »Prostovoljstvo dijakov Gimnazije Litija v OŠ Litija, Podružnico s prilagojenim programom«. V projektu je sodelovalo devet dijakov 3. in 4. letnika Gimnazije Litija in sicer Lara Krafogel, Ema Kovič, Alja Svetič,
Rok Retar, Ema Krebs, Maja Strmljan, Lea Rihter, Neja Breskvar ter
Tajda Hančič. Projekt je vodila Barbara Klanšek.
Dijaki so se vključili v delo v
oddelku podaljšanega bivanja
nižjega izobrazbenega standarda, v katerega so vključeni
učenci od 1. do 9. razreda in
sicer vsak dan, od ponedeljka
do petka, od 14. do 15.ure.
Glede na njihove želje v zvezi z
vsebino dela, ki so jih predstavili na uvodnem srečanju in razgovoru
z mentorico, so dijaki izvajali individualno učno pomoč in druženje
z učenci OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Dijaki so
se dela lotili odgovorno, učencem so pomagali pri domačih nalogah, pripravi na preverjanje in ocenjevanje znanja, urejanju šolskih
potrebščin, pri delu in igri so uporabljali didaktične pripomočke in s
tem učencem še bolj popestrili njihovo druženje. Pri svojem delu so
bili zelo uspešni in učenci so se njihovega vsakodnevnega prihoda
zelo veselili. Ob zaključku so jim v zahvalo pripravili drobna darila.
Projekt je bil uspešno izveden in vsi se veselijo nadaljevanja v prihodnjem šolskem letu. 
Barbara Klanšek

6. maja 2015, je Osnovna šola Jurija Vege
Moravče, organizirala že 19. mednarodni
likovni ex tempore, katerega sta se skupaj
z učenci Osnovne šole Litija, udeležila tudi
učenca Podružnice s prilagojenim programom Marija Pirc in Janez Černe. Učenca
je spremljala mentorica Barbara Klanšek.
Letošnja tema »Voda v vseh oblikah« na
katero so ustvarjali je bila zelo široka in
je nudila pester izbor motivov. Učenci so
s svojo nadarjenostjo in izvirnostjo zopet
presenetili in nastali so čudoviti likovni izdelki. Prav posebej pa je prepričal učenec
Podružnice s prilagojenim programom, Janez Černe, saj je za svoj
izdelek prejel zlato priznanje. Vsa nastala dela so bila razstavljena
na gradu Tuštanj.
Barbara Klanšek

ATLETSKI MITING V MARIBORU

Dne 3.6.2015 so se zgodaj zjutraj odpravili proti Mariboru na najmočnejše tekmovanje v sezoni. Barve Osnovne šole Litija so branili
Jernej Felkl, Kevin Cvetko, Sandi Glušič in Lana Kuč, sami šprinterji
na 100 metrov.
V kombiju je,
kljub dejstvu, da
se odpravljamo
na najpomembnejšo tekmo v
sezoni, vladalo
dobro razpoloženje. Po prihodu v Maribor je
sledila otvoritvena prireditev
in slavnostni mimohod ekip tako, da je bilo tekmovanje uradno odprto. Prvi je
na razgret tartan stopil Jernej Felkl in v močni konkurenci dosegel odlično 6. mesto. Za njim sta sledila Sandi Glušič na odličnem
4. mestu in Kevin Cvetko, ki si je 2. mesto priboril v samem finišu. Kot zadnja je na razbeljeni tartan stopila Lana Kuč in dosegla
odlično 5. mesto v ženski konkurenci. Ekipa je na res šampionski
način zaključila tekmovalno sezono. S trenerkama Vanjo in Sašo si
zaslužijo čestitke za vrhunske uvrstitve, se pa že veselijo prihajajoče tekmovalne sezone. 
Igor Mihailović

ORFFOVA SKUPINA POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA NA OŠ LITIJA

Tudi v letošnjem letu so učenci PPVI 3 nadaljevali z glasbenim
ustvarjanjem v Orffovi skupini. Skozi celo šolsko leto so se pripravljali na nastope in vsakič navdušili občinstvo. K sodelovanju so
povabili učitelje Alenko Vidgaj, Matjaža Bizilja in Vilija Gučka, ki
so z igranjem na harmoniko, klarinet in kitaro še obogatili njihovo
igranje na Orffove instrumente. Predstavili so se na prireditvi ob
otvoritvi nove šole, kjer so zaigrali venček ljudskih pesmi, na roditeljskem sestanku v decembru ter ob obisku dijakov z Gimnazije Litija, na Občinski pevski reviji v Litiji in na republiški reviji Zapojmo,
zaplešimo, zaigrajmo v Novem mestu pa so združili moči s pevskim
zborčkom OŠPP. Za svoje nastope so bili pohvaljeni, predvsem je
bila pohvaljena vključitev zvočne slike z lastnimi instrumenti pri izvedbi skladbice Mrzel veter tebe žene, čistost izvedbe in doživetost
igranja.
Zadnjič so se predstavili na zaključnem popoldnevu 3.6., ker so
predstavljali Podružnico s prilagojenim programom in z nastopom
prepričali in ganili obiskovalce.
Z delom in ustvarjanjem bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Sandra Rihter

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

Obisk OŠ Antuna Mihanovića iz Hrvaške
v OŠ Gradec

Pred tremi leti smo imeli strokovno ekskurzijo v Posavje in del Hrvaške, kjer smo si ogledali Galerijo Antuna Augustinčića, frančiškanski samostan z bogato knjižnico ter sarkofage, ob zaključku pa
doživeli topel sprejem v OŠ Antuna Mihanovića iz Klanjca.
V mesecu maju je ravnateljica iz omenjene šole zaprosila za obisk v
OŠ Gradec in za kolegialne hospitacije pri nekaterih predmetih. 22.
junija so kolegi in kolegice prispeli v OŠ Gradec. Sprejeli smo jih
ob harmoniki, ki jo je igral učenecUrban Kotar. Ravnateljica Tatjana
Gombač jim je zaželela dobrodošlico, učenci 4. a razreda so jim
zaigrali kratko igrico.
Četrto šolsko uro so nekateri gostje odšli v razrede in prisostvovali
različnim uram razredne ter predmetne stopnje, drugi so se
pridružili specialnim pedagogom in knjižničarki, tudi ravnateljici
sta si izmenjali svoje poglede in organizacijo dela na šoli. Po končani uri so gostje in nekateri domači učitelji ob kosilu izmenjavali
izkušnje s šolskega področja. Po treh urah druženja niso skrivali
navdušenja nad urejenostjo šole in pedagoškim delom učiteljev.
Ob slovesu so nas povabili k obisku svoje šolo in izrazili željo po
tesnejšemu sodelovanju.
Po zaključku dogajanja na naši šoli jih je profesorica Manca Poglajen odpeljala na ogled Ljubljane in njenih značilnosti. Začetek
ogleda je bil na ljubljanskem gradu s kratko razlago srednjeveškega
mesta, nato smo se sprehodili skozi Gornji Trg in Stari trg do Mestne hiše , kjer smo si ogledali likovno razstavo ene od ljubljanskih
šol ter Narcisov vodnjak. Pot smo nadaljevali mimo Plečnikovih arkad do Prešernovega spomenika, kjer smo zaključili druženje ob
branju Zdravljice v hrvaščini.
Glede na osebna opažanja na šolstvo in smer njegovega razvoja,
bi dejal, da smo si kljub nekdanji skupni državi in sistemu, v času
samostojnih držav oboji (naši gostje in gostitelji) postavili dokaj
različne temelje, na katerih gradimo in ustvarjamo šolski prostor.
Srečko Somrak, učitelj športa

Žusterna 2015

V letni šoli v naravi je letovalo 47 učencev 5. razreda, opravili smo
testiranje za bronasti, srebrni in zlati delfinček in dosegli 6 zlatih,
25 srebrnih in 16 bronastih. Vreme je bilo prav poletno in dnevi dolgi, zato smo lahko dodobra izkoristili prav vsak trenutek za šport in

Ob zaključku šolskega leta
Šolsko leto 2014/15 se zaključuje in ob tej priložnosti je prav, da
pohvalimo učence, ki so s svojim znanjem, talentom ter trudom
med šolskim letom dosegali dosežke na različnih področjih. Učenci,
ki so vpisani v knjigo najboljših dosežkov:
Zlata priznanja s tekmovanj:
• Eva Ostanek iz 9. razreda je osvojila tri zlata priznanja: iz znanja angleščine, sladkorne bolezni ter zlato priznanje in posebno
nagrado za avtorsko skladbo na Glasbeni olimpijadi;
•S
 aša Razpotnik (8. r) iz znanja angleščine;
• Eva Zagoričnik in Lea Bernik (8. r) iz logike;
• Ž ana Brilej (9. r) iz znanja sladkorne bolezni;
•M
 itja Juvan (7. r) iz znanja računalništva;
•S
 antana Bojić (9. r) priznanje na mednarodnem likovnem
natečaju.

učenje. Izdelali smo legionarsko pokrivalo in plovila iz papirja, vsak
dan pisali dnevnik in se poučili o naravi obmorskega sveta, ogledali
smo si mesto Koper in uživali ob druženju s prijatelji.
Andrejka Setničar, vodja aktiva športa

Miprostovoljci.si v Domu Tisje

Tudi v tem šolskem letu smo v skupini prostovoljcev na OŠ Gradec
organizirali celoletne obiske v Domu Tisje. Vključeni smo bili v projekt Generacije generacijam ter pripravljali delavnice za varovance

Ostali dosežki posameznih učencev in ekip pod vodstvom
zunanjih mentorjev:
• T iana Grošelj, Lara Paš, Sara Strmec, Saša Primožič in Brina
Koleša so dosegle 1. mesto na mednarodnem tekmovanju v
ritmični gimnastiki
• J an Rovšek je sodeloval v ekipi, ki je trikrat dosegla 1. mesto na
mednarodnem tekmovanju v dvoranskem nogometu;
•M
 atic Šifrer je dosegel 2. mesto na državnem tekmovanju in 2.
mesto na mednarodnem tekmovanju v karateju.
Devetošolci so osnovnošolsko izobraževanje zaključili 15. 6. s tradicionalno valeto. Ostali učenci in učitelji pa smo si na zadnji šolski dan 24. 6. 2015 v Kulturnem centru Litija ogledali muzikal pod
vodstvom mentorice Ane Tori z naslovom Pod svobodnim soncem,
avtorsko delo Eve Ostanek, ki je s tem glasbenim delom vsekakor
upravičila svoj status kulturnice.
Vsem dobitnikom iskreno čestitamo.
Hkrati se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnem zaključku šolskega leta. 
Vodstvo OŠ Gradec

doma, kjer smo jih vodili skozi zaposlitev in jim nudili pomoč pri
ustvarjanju ter sodbude za sodelovanje. Ob prijetnih druženjih so
se spletale prijateljske vezi, v delavnicah smo družno uživali in se
veselili simpatičnih izdelkov. Zadnje srečanje je bilo prav posebno
prijetno, saj smo varovance pospremili v park in z njimi preživeli
sproščeno urico na prostem.
Aleksandra Krnc, mentorica skupine prostovoljcev

ŠOL ST VO i n VZG OJA / M LA DI
Litijski gimnazijci ponovno
uspešno opravili maturo

VRTEC ČEBELICA

ZAKLJUČEK VRTCA ČEBELICA v Gabrovki
»VELIKI NEMARNI ŠKORNJI«

Tudi letos imamo zlate maturante – tokrat 5
Za dijake 4. letnika Gimnazije Litija se končno lahko
začnejo počitnice, saj so uspešno opravili zrelostni izpit. K spomladanskemu roku mature je pristopilo 72 dijakov. Maturo je opravilo
71 dijakov ali 98,6%. Republiško povprečje pa je bilo letos 95,2%.
25 dijakov je maturo opravilo z odličnim uspehom, 17 s prav dobrim, 26 z dobrim in 3 z zadostnim. Povprečno število doseženih
točk je 20,39, republiško povprečje pa 20,12.

se zabavali s tekmovanjem med sobami. V nedeljo dopoldne smo
predstavili spoznanja dela v skupinah in podelili pohvale. Na taboru
so se poleg dijakov učili tudi profesorji in postali navdušeni nad
družabno igro Jungle speed.

TUDI OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI ZNAMO
UŽIVATI ŽIVLJENJE

Zlati maturanti z ravnateljico in razredniki
Še posebej smo ponosni na 5 zlatih maturantov: Polono Blaznik,
Jana Burgarja, Matjaža Cirarja, Lučko Guna in Neli Mlinar. Jan
Starc pa je na državnem nivoju dosegel najboljši rezultat pri sociologiji. Vsem maturantom iskreno čestitamo.
Kolektiv Gimnazije Litija

LITIJSKI TEK
Pri organizaciji letošnjega Litijskega teka, ki je potekal na dan občinskega praznika, so prvič sodelovali tudi prostovoljci Gimnazije
Litija. Dijaki pa teka niso le organizirali, ampak so se ga tudi aktivno udeležili (skupaj 16 tekačev). Med srednješolci je prvo mesto

osvojil Miha Dobravec, s
časom 11:34, kar je tudi
absolutni rekord teka.
Drugo mesto je zasedel
Maks Ritonja, tretje pa
Enej Zrimšek. Najhitrejša
dijakinja Gimnazije Litija
je bila s 3. mestom Kristina Hauptman. Teka na
10 km sta se kot predstavnika profesorjev udeležila Jan Maver in Mitja Strmec. Za vse
tekače z naše gimnazije je bila značilna enotna podoba, ki jo je
oblikoval g. Jože Hofer. Najlepša hvala! Naslednje leto nas bo gotovo teklo še več. 
Jasna C. Kovač, prof.

Robotika na gimnaziji Litija
Letošnje leto je bilo pri informatiki prav posebno, saj smo se prvič preizkusili v programiranju robotov. Zbrano ekipo dvanajstih
navdušencev smo sestavljali dijaki drugih letnikov, programirali pa
smo Lego robotke EV3, ki so naprednejši od njihovih predhodnikov Lego Mindstorm. Izračunali smo svetlost podlage in robotku
napisali ukaz, naj
prešteje število
črt na beli podlagi. Profesorica
nam je pokazala
tudi svoj program za robota,
ki sledi črni črti.
V kompletu je
bilo tudi več senzorjev, ki smo jih
lahko uporabili
pri naši nalogi. Sami smo si zamislili potek naloge, sestavili robota
tako, da je ustrezal zamišljeni ideji, in s programom RobotC napisali ukaze, ki smo jih preurejali, dokler robot ni popolno izvršil naloge.
Svoje lego ljubljenčke smo predstavili tudi profesorici matematike
in ji sprogramirali poseben program za njenega robota: beži pred
matematiko :). 
Nastja Krneta, 2. b

KOLPA 2015
V petek, 19. junija, ko so bile redne šolske obveznosti že za nami,
smo se odpravili proti Kolpi, v dom CŠOD Radenci ob Kolpi. Tabor
je vedno priložnost za športne aktivnosti, vsako leto pa ima skupno
rdečo nit. Letošnja tema je bila Jugoslavija. Ogledali smo si enega
najboljših jugoslovanskih filmov, Maratonci tečejo častni krog, ki
nas je svojim obešenjaškim humorjem presenetil, saj nismo vajini takšnih filmov. Sobotno dopoldne je vedno rezervirano za delo
v delavnicah. V štirih skupinah smo spoznali značilnosti pionirske
organizacije, primerjali življenje v Jugoslaviji in Sloveniji, spoznali
geografske in turistične zanimivosti bivše Juge in poslušali jugoslovanski rock ter ugotovili, da so bile popularne pesmi bolj družbeno
kritične kot danes. Sobotno popoldne je spremljalo sonce, zato
nas niti hladna voda ni odvrnila od kopanja in veslanja v kanujih.
Druženje ob tabornem ognju nam je preprečilo vreme, zato smo
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Vsak odnos, še posebej lep, pristen, dobrosrčen, prijateljski, se
lahko na koncu nekega nepozabnega obdobja vtisne v globok spomin in največje spoštovanje. Takšni občutki naju bodo povezovali
vse življenje. Ob zaključku srednješolskega izobraževanja na Gimnaziji Litija in najinega desetletnega profesionalnega sodelovanja,
ki je preraslo skoraj v družinsko vez, sva se odločila prepotovati
sedanje države bivše Jugoslavije.
Še preden sva začela z izletom, sva morala zaradi same logistike
potovanja kar prek informacijskih povezav urediti nekaj formalnosti, ki se drugim zdijo samoumevno lahke (najem
sobe s posebnimi prilagoditvami, prilagojeno
vozilo za prevoz, gibanje
z invalidskim vozičkom
po mestu, vstopnice za
invalide na stadionu…).
Malo naju je bilo strah,
saj sva se podajala v neznano izkušnjo, vendar se je izkazal za nepotrebnega, ker so bila
mesta, ki sva jih obiskala, prijazna invalidom in ljudje zelo prilagodljivi ter ustrežljivi.
Na poti sva si ogledala Jasenovac in bivše koncentracijsko taborišče v tem mestu, nekaj sakralnih objektov (mošeje, pravoslavne in
katoliške cerkve), si postanke lepšala z balkanskimi mesnimi specialitetami in po osmih urah prispela v Zenico (federacija Bosna in
Hercegovina), industrijsko mesto ob reki Bosni.
Prebivala sva v hotelu Zenica, skupaj z rokometnima reprezentancama Belorusije in Bosne ter nogometaši reprezentance Izraela.
Prav zadnja reprezentanca naju je še posebej fascinirala. Kjerkoli
nastopa, ima zaradi znanih dogodkov na OI v Műnchnu najstrožje varnostne ukrepe. Na vsakem koraku tako v hotelu kot izven
njega jih je spremljala njihova specialna policija, pa tudi specialne
enote vojske in policije Bosne in Hercegovine. Zenica je gostila nogometno tekmo med reprezentancama Bosne in Izraela, ki sva si
jo ogledala tudi midva. Vse mesto živi za šport in na dan tekme so
ulice in trge zasedli navijači obeh ekip. Po tridnevnem potepanju
po državah bivše Jugoslavije in neizmerno lepih doživetjih sva se
mimo Doboja (Republika Srpska), Slavonskega Broda in Zagreba
vrnila v domovino.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem zaposlenim na OŠ Litija, OŠ Litija s prilagojenim programom in Gimnaziji Litija za vse
znanje, podporo, vključenost v dejavnosti, ekskurzije, letovanja ...
Najino desetletno obdobje nama je prineslo veliko veselja in motivacije za prihodnost. 
Amir Alibabić in Mito Kos
Tomaž Zupan, 3. a

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
OŠ GABROVKA-DOLE:
Z ZNANJEM DO POKLICA
V ponedeljek, 22. 6. 2015, in torek, 23. 6. 2015,
sta potekali zaključni prireditvi na OŠ Gabrovka-Dole. Rdeča nit prireditve so bili poklici, saj smo
v letošnjem šolskem letu veliko
pozornosti namenili poklicnemu
usmerjanju, kar je bila tudi tema
šolskega parlamenta. Z zaključno
prireditvijo smo obeležili dan državnosti ter se obenem spomnili
dogodkov, ki smo jih skupaj soustvarjali v šolskem letu 2014/15.
Učenci 3. razreda ter najboljši
učenci 6. razreda so ob zaključku
triletja prejeli knjižno nagrado, vsi pa smo zaploskali mnogim nastopajočim, ki so se izkazali z recitacijami, smešnimi skeči, glasbenimi in gledališkimi točkami.

Naj bodo dnevi poletni kar se da razigrani, da si naberemo moči za
nove izzive, dotlej pa: »Do jeseni – adijo!«
Barbara Težak

Letošnjo zaključno prireditev smo povezali s prednostnim področjem naravoslovja in vključitvijo v projekt
»Veliki nemarni škornji«. Vsebina projekta je izhajala iz zgodbe »Veliki nemarni škornji«. Otroci so se zelo vživeli v dogajanje zgodbe.
Preizkusili so se
kot ilustratorji knjige in kot
reševalci nastalega problema.
Na vsakem koraku so opazili
nepravilnosti in
onesnaženost
narave ter zato
krivili škornje.
Zato naj nam
ne bo vseeno,
kako ravnamo z
naravo, našim planetom in kakšnega puščamo našim zanamcem.
Ne bodimo tudi mi tisti veliki nemarni škornji, ampak bodimo našim
otrokom vzgled. Verjemite, posnemali nas bodo.
Z izvajanjem projekta smo sledili zelo pomembnemu cilju; razvoj
moralnih vrednot in dvig ekološke zavesti.
Rdeča nit zaključne prireditve so bili veliki nemarni škornji, ki je bila
plod sodelovanja vseh treh oddelkov vrtca. Otroci so prek igre, plesa in znanja iz ekologije povezali zgodbo v eno zaključeno celoto.
Slavnostno so se s svojim nastopom poslovili od vrtca tudi otroci,
ki v jeseni odhajajo v 1. razred. 
Marinka Lenart

UTRIP POLETJA - počitniški program
Mladinskega centra Litija

V mesecu juliju in avgustu smo v MC-ju pripravili
bogat počitniški program, večdnevnih delavnic o različnih temah,
kjer bo vsak našel kaj zase.
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 in nahrbtnike.
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 brezplačne. 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

ŠPORTNI
TENIS
TOREK
NOGOMET/
10.00–11.00
B
KOŠARKA
otroci do 15 otroci
do let, igrišče
11.00–12.00 otroci
do 15
A
15 let
Rozmanov
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
mladi
mladi NOGOMET/
NOGOMET/
nad 15
18.00–19.00 nad 15
KOŠARKA
KOŠARKA
let
let
mladi nad
mladi nad 15
15 let,
let, igrišče ODBOJKA igrišče
19.00–20.00
na
mladi
na Dobravi
Dobravi
nad 15
let
20.00–21.00
9.00–10.00

TENIS

PET
TENIS

otroci
do 15
let

TENIS
mladi
nad 15
let

Odbojka se bo igrala na igrišču 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.

Mladinska izmenjava
OUTDOOR SKILLS FOR URBAN KIDS, 9. – 16.7.2015, Litija
Mladinski center Litija od 9. do 16. julija gosti mednarodno mladinsko izmenjavo z naslovom Outdoor skills for uban kids. V okolici Litije bodo mladi iz 4 držav, Slovenije, Madžarske, Romunije
in Estonije, odkrivali skrivnosti preživetja v naravi. Postavljanje in
pospravljanje šotorišča, spanje v šotorih, taborni ogenj, osnove
orientacije in pohodništva, orientacijski pohod, nabiranje užitnih
gozdnih plodov… so glavne aktivnosti izmenjave. Mladi se bodo pri
tem naučili nekaj že pozabljenih veščin, se spoznali s kmetijstvom,
glavna pa so tu doživetja, ki jih lahko ponudijo samo dolgi poletni
dnevi, preživeti v neokrnjeni naravi.
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Obujanje spominov
ob premieri filma
V četrtek, 11. junija 2015, smo v obnov
ljenih prostorih nekdanje osnovne šole
(stara sodnija) predvajali nov dokumentarni film Zgodovina litijskega športa, ki ga je izdelal ATV Signal
Litija v sodelovanju z Mestnim muzejem Litija.
Pozdravni nagovor sta podala Dušan Hauptman in Mirko Kaplja,
dolgoletna litijska športnika oz. športna delavca, ki sta z zbranimi
delila nekaj osebnih izkušenj s športom, kot predstavnik ATV pa
nam je z nekaj tehničnimi podatki postregel Vladimir Jakopič. Sledil je ogled polurnega dokumentarnega filma, v katerem je Helena
Hauptman na kratko predstavila zgodovino športa v Litiji, Milan
Gernedel, Ivo Baus in Janez Ponebšek pa so nam z osebnim pričevanjem približali športno dogajanje neposredno po vojni vse tja do
60. let prejšnjega stoletja in nas nasmejali z marsikatero zabavno
anekdoto.
Dokumentarni film Zgodovina litijskega športa je prvi takšen poskus celostnega prikaza zgodovine športa v Litiji in predstavlja pomemben mejnik v litijskem zgodovinopisju.
Kljub soparni vročini smo z občani Občine Litija preživeli zelo prijeten večer ob obujanju spominom ne le na povojni šport, temveč
tudi na preživete trenutke v nekdanjih prostorih Osnovne šole Litija, ki smo jo mnogi od nas obiskovali.

Večer se je zaključil z ogledom slovenske filmske klasike Tistega lepega dne. Gre za slovenski celovečerec iz leta 1962, ki se tematsko
navezuje na priključitev Primorske Italiji leta 1920.
Število obiskovalcev Poletne muzejske noči se vsako leto povečuje,
kar kaže na potrebo in zanimanje litijanov po takšnih dogodkih –
letos smo našteli skupaj 100 obiskovalcev. Zato že toplo povabljeni vsi, da se udeležite naslednje Poletne muzejske noči 2016, ko
bomo zopet pripravili zanimiv kulturni program.
Hvala vsem obiskovalcem in sodelujočim za zares prijeten večer!
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.

RST OBLAČIL
VSEH V

NESIHA KERANOVIĆ s.p.

Ljubljanska 15, 1270 Litija
(v objektu JERNEJ d.o.o., PC Litija)
GSM: 040 654 785
• IZDELAVA OBLAČIL
• IZDELAVA DELOVNIH OBLEK
• PRODAJA VEČ VRST ZADRG NA METRE
• IZBIRA VEČ VRST GUMBOV
• TRAKOVI ZA ZAVESA
• PRODAJA METERSKEGA BLAGA

(Nadaljevanje s 1. strani)

Poletna muzejska noč 2015
Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih
muzejev in galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi zavodi in
ustanove, ki izvajajo programe iz področja kulturne dediščine,
umetnosti, kulture, zgodovine. Povezovalni projekt, prilagojen na
urbano območje, je bil že od začetka zasnovan tako, da predstavlja
ustanove in njihove vsebine kot prostore sproščenega preživljanja
prostega časa. Ideja se je porodila iz poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje na privlačen način predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem.
Mestni muzej Litija že vrsto let sodeluje pri tem projektu in tudi
letos smo pripravili bogat kulturni program, ki se je pričel ob 18. uri
z arheološko delavnico za otroke z naslovom Na dvorišču prazgodovinske vasi, ki jo je pripravila skupina Stik iz Ljubljane. Otroci so

se učili izdelovanja prazgodovinskega orodja, iz gline so ustvarjali
posode in “palačinke” ter izvedeli marsikaj zanimivega o življenju
takratnih ljudi.
Program smo nadaljevali s predavanjem o invazivnih rastlinskih vrstah v Sloveniji, kjer nas je Matej Šuštaršič poučil o tej pogosto nevidni grožnji našemu okolju, obiskovalci pa so si na to temo ogledali
še razstavo. Na koncu se je med predavalcem in slušatelji razvila
zanimiva razprava o problematiki invazivnih rastlinskih in živalskih
vrstah – spregovorili pa smo tudi o vsem dobro znanem škodljivcu – portugalskem lazarju, ki ga srečujemo na domačih vrtovih.
Dotaknili smo se teme pitne vode v litijski občini, slovenske lesne
industrije in še marsičesa.
Zatem smo se preselili v sosednji prostor, kjer se nahaja razstava
o pomembnih litijskih obletnicah v letošnjem letu. Gre za 130 let
ustanovitve litijske podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (v okviru
katere so nekoč delovali Litijska požarna bramba, Bralno društvo
in Litijsko pevsko društvo), 110 let delovanja praznuje Planinsko
društvo Litija, 70 let mineva od konca druge svetovne vojne, 50 let
odkar so zaprli rudnik Sitarjevec, Mestni muzej Litija pa obeležuje
10 let svojih razstav. Ob tej priložnosti je kustodinja Helena Hauptman izvedla tudi predavanje s projekcijo.
Tudi Moška in ženska vokalna skupina Lipa z inštrumentalistoma
Gašperjem Šinkovcem in Stančijem Škarjo sta tokrat sodelovali na
dogodku in večer popestrili z bogatim glasbenim programom.

DEL. ČAS: Pon., Sreda, Petek od 8.00 –15.00 ure
Torek, Četrtek od 13.00 –19.00 ure
Sobota od 8.00 –13.00 ure
Nova kulturno-družabna prireditev v KS Jevnica

Kresniške Poljane so organizirale
»Pollanski večer«
V Krajevni skupnosti Jevnica sicer ne primanjkuje kulturnih dogodkov, a vendarle se kulturi posveča in jo ustvarja razmeroma majhno
število kulturnih entuziastov. Tudi sicer je čutiti, da ljudje ne dihajo
s krajem tako, kot smo bili tega vajeni desetletja prej. Da bi premaknili razmere iz ne ravno zavidljive točke, so v KUD Jevnica prišli na
idejo, da bi poskusili oblikovati kulturno-zabavo prireditev, katere
prizorišče bi prestavili v Kresniške Poljane, na njej pa naj bi se predstavili predvsem mladi domači kulturni ustvarjalci. Poleg kulturnega naj bi prireditev imela tudi družabnostni del, saj se krajani – kot
so zapisali organizatorji v promocijski letak -med sabo vse premalo
srečujejo, se pogovarjajo in skupaj rešujejo krajevne probleme. Takšen dogodek pa naj bi spletal nove, ustvarjalnejše vezi med njimi.
Omenjena zamisel je naletela med krajani Kresniških Poljan na
veliko podporo. Odzvali so se poljanski obrtniki, podjetniki in tudi
nekateri posamezniki, ki so donirali in s tem omogočili, da se je
dogodek tudi stroškovno pokril. Organizatorjem, ki so pripravili prireditev 6. junija, pa je obilno priskočilo na pomoč tudi lepo vreme.
V kulturnem programu, ki se je odvijal v zvočno prijaznem okolju
poljanske cerkve, so poleg obeh domačih pevskih zborov nastopili
še trije posamezniki in ena skupina. Na sintesajzerju se je predstavila Anja Vrtačnik, na klasični kitari Jošt Gombač in v solo petju
Vesna Mlakar, afriške ritme pa je prikazala bobnarska skupina pod
vodstvom Isshiake Sanouja.

Nastop bobnarjev je bil nedvomno atrakcija
»Pollanskega večera.
Družabni del se je nato odvijal pred cerkvijo, ob imenitnem golažu,
ki so ga pripravili poljanski kuharski ljubitelji.
Glede na to, da je »Pollanski večer« uspel tako vsebinsko kot organizacijsko, organizatorji napovedujejo tudi že naslednjega, čez leto
dni. Idej jim ne manjka, upajo pa tudi, da bodo ugodne ocene še
povečale število podpornikov in tistih, ki bodo pripravljeni sodelovati organizacijsko ali kako drugače. 
J. K.

DATUM

URA

PET

24.7.

17.00
19.00

ČET

27.8.

20.00

PET

28.8.

20.00

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

KUHARSKA DELAVNICA – PRIDELKI IZ VRTA
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE, JARO PAVLIHA
FESTIVAL SLOVO POLETJU – Dalmatinski večer ĐANI STIPANIČEV
s spremljevalno skupino in KLAPA MALI GRAD
FESTIVAL SLOVO POLETJU – RAZLIČNOST GLASBE POVEZUJE – irska glasba z skupino NOREIA
in plesalkami, rock s skupino MAGRATEJA in Pihalnim orkestrom Litija

MC LITIJA
MC LITIJA
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
DVORANO V LITIJI
PLOŠČAD PRED ŠPORTNO
DVORANO V LITIJI

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

VODNA ZABAVA V VRTCU MEDVEDEK

Na igrišču vrtca Medvedek se je v petek, 3. 7. 2015,
dopoldan odvijala prava vodna zabava. Udeležili so
se je otroci iz vrtca Medvedek in obeh gostujočih enot, Najdihojce in Ribice. Takoj po zajtrku so
otroci smuknili v kopalke, se zaščitili pred soncem,
vzeli brisače in odhiteli na igrišče. Tam jih je že čakal bazen z vodo,
kjer so lahko napolnili svoje vodne brizge, za polne vodne balone pa smo poskrbele vzgojiteljice. Prav vse otroke je škropljenje,
pokanje balončkov in polivanje spravilo v dobro voljo, še posebej
všeč pa jim je bilo,
da so lahko škropili tudi vzgojitelje in
vzgojitelja. Za največ vznemirjenja in
krikov navdušenja je
poskrbela cev za za
livanje, ki je ohladila še tako razgrete
udeležence zabave.
Ko smo se že malo
utrudili in naveličali
vodnih dogodivščin,
smo se obrisali, posušili in v senci drevesnih krošenj pojedli lubenico, ki je bila kot nalašč za osvežitev po pestrem dopoldnevu.
Zaključili smo ga z ustvarjanjem in umirjeno igro v senčnih kotičkih
medvedkovega igrišča. 
Kolektiv vrtca Medvedek

POLETNI POZDRAV

Šolsko leto se je zaključilo in šolarji so že na počitnicah, prav tako
pa tudi otroci v vrtcu nestrpno pričakujejo poletne aktivnosti. V
imenu kolektiva vsem staršem in otrokom želim brezskrbne počitniške dni, polne zanimivih doživetij.
Otrokom, ki jeseni odhajajo v šolo, želim veliko uspeha in poguma
za vse izzive, ki jih čakajo. Staršem se za sodelovanje iskreno zahvaljujem in želim vse dobro v nadaljnjem odraščanju otrok.
Z vsemi, ki še ostajate z nami, pa bomo v novem letu stopali po poti
novih dogodivščin. Veselimo se jih skupaj!
Liljana Plaskan, ravnateljica

Vrtcu Mala cvetka:

hvala, ker ste pazili name
V imenu hčere Nike Aline se zahvaljujemo celotnemu kolektivu Katoliškega vrtca Mala cvetka v Kresnicah. S celotno ekipo je bila
Nika več kot zadovoljna in se bo s težavo poslovila ob vstopu v šolo.
V vrtec smo prišli po naključju s prvo hčerko Laro Allegro. Po izteku
porodniške v mesecu maju 2007 nismo dobili prostora v javnem
vrtcu, zato smo iskali alternativo. Na srečo smo dobili informacijo,
da je v Kresnicah župnik odprl katoliški vrtec, naslednji teden smo
bili že na uvajanju. Septembra smo dobili možnost, da Laro prepišemo v Litijo, vendar smo bili vsi tako zadovoljni z vrtcem, da smo
ostali v Kresnicah. Iz Litije do Kresnic je tudi kar nekaj vožnje in
tako smo otroka kasneje oddali in hitreje prišli do vrtca iz Ljubljane.
Vrtec Mala cvetka ima dodano vrednost, spoštujemo javne vrtce,
vendar smo tu našli nekaj več. Kolektiv je manjši in toliko bolj dostopnejši. Vsako jutro in popoldne ima starš direkten stik z vzgojiteljico ali vzgojiteljem. Osebje vrtca je fleksibilno in vedno se je
dalo vse dogovoriti brez slabe volje. Vrtec ima velik vrt, kjer so
otroci veliko časa na svežem zraku in tako tudi bolj zdravi. Imeli
smo izjemno malo bolniških dni pri obeh hčerah.
Ko je prišla Lara v šolo, učiteljice niso mogle prehvaliti njene prijaznosti, olikanosti in organiziranosti.
Pri vrtcu smo šli skozi veliko faz. Od tiste začetne, ko smo se skupaj
borili za subvencije do tistih prijetnejših, ko smo starši imeli piknike, ko smo skupaj belili prostore, ko so naši otroci nastopali na
prireditvah. Vrtec je v vseh teh letih postal profesionalen, vendar je
obdržal svojo začetno preprostost in dostopnost. Ta vrtec je luksuz,
vendar ne po ceni, saj so plačilni razredi določeni na enak način kot
v javnem vrtcu, temveč po kvaliteti.
Še enkrat ena velika hvala vsem, ki ste v teh letih poskrbeli za našo
lepo izkušnjo vrtca. 
Družina Lambergar

ŠOL ST VO / DRU Š T VA
OB KONCU ŠOLSKEGA
LETA 2014/2015
Za nami je prvo šolsko leto, ki smo
ga preživeli v novih prostorih, ki so končno, prvič po 60 letih obstoja šole, namenjeni le delu mladih glasbenikov in njihovih učiteljev.
Vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa tako uživamo v
zelo dobrih delovnih pogojih,
ki nam omogočajo večjo odprtost šole za različna sodelovanja na
krajevnem in regijskem področju. Našemu dobremu počutju in
ustvarjalnemu okolju so seveda primerni tudi naši rezultati.
Uspehom mladih glasbenikov in njihovih mentorjev v mesecu januarju in februarju so se tako pridružili še
drugi žlahtni dosežki.
Naš instrumentalni trio, ki ga sestavljajo
flavtistki Meta Trdin in Janja Končar ter
kitarist Ivan Nikonov, je v mesecu marcu na Tekmovanju mladih glasbenikov
Republike Slovenije v Tolminu v 1. b kategoriji discipline komorne skupine s pihali
osvojil zlato plaketo. Mladi glasbeniki so
se v aprilu udeležili še Mednarodnega
glasbenega tekmovanja in festivala solistov ter komornih skupin Svirel v Štanjelu in osvojili srebrno priznanje, njihova mentorja sta Mira Kranjec in Rado Černe. Tekmovanja
Svirel se je udeležil tudi trobentač Erik Setničar, pod mentorstvom
Slavča Gorgieva in ob klavirski spremljavi Tilna Bajca je prejel zlato
priznanje kot najboljši tekmovalec v svoji kategoriji.
V mesecu marcu sta učenki naše šole Eva Ostanek in Nina Baš
uspešno opravili sprejemni preizkus na Konservatoriju za glasbo
in balet v Ljubljani, za zahtevni izpit sta ju pripravili Janja Galičič
(klavir) in Polonca Demšar (solfeggio).
Naši učenci so z uspehi izven domačega okolja nadaljevali tudi v
maju, pianist Jurij Cvikl se je pod mentorstvom Olene Novosel
udeležil Mednarodnega glasbenega tekmovanja »Tomaž Holmar« v
Udinah in osvojil tretjo nagrado, plesalke pod mentorstvom Žužane Bartha pa so na Regijski plesni reviji Osrednje Slovenije v Zagorju prejele dve srebrni priznanji v kategoriji sodobnega plesa.
V maju smo v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje organizirali
koncert organistov in pevcev, ki je izjemno izzvenel v lepem okolju
župnijske cerkve Sv. Martina v Trbovljah.
V drugi polovici šolskega leta 2014/2015 smo izvedli vse že tradicionalne koncerte naše šole, tako smo marčevski javni nastop posvetili našim najmlajšim učencem, kot je ob izteku vsakega šolskega
leta že v navadi, pa smo pripravili zaključni koncert orkestrov in
komornih skupin, koncert najboljših učencev, nekaj absolventskih
večerov in koncert učencev 1. razredov instrumentalnih oddelkov..
Zadnji mesec pouka smo začeli še z enim izjemnim dogodkom,
naša učenka Eva Ostanek je po literarni predlogi F. S. Finžgarja
napisala glasbo za musical »Pod svobodnim soncem«, premierna
uprizoritev je bila v naši dvorani 5. junija 2015.
Učenci Glasbene šole Litija - Šmartno so tudi v šolskem letu
2014/2015 sooblikovali številne kulturne prireditve na področju
obeh občin ustanoviteljic in s tem
prispevali k širjenju
kvalitetne glasbene
poustvarjalnosti.
Vsi našteti dogodki
in uspehi, na katere
smo zelo ponosni,
ponovno pričajo o
kvalitetnem in visoko profesionalnem
delu, ki našo šolo povsem enakopravno postavlja ob bok drugim
slovenskim glasbenim šolam. Ob tem naj se ponovno zahvalim
vsem učiteljem, ki pri svojem delu z učenci ne štejejo dodatnih ur
za vaje, saj je velik uspeh naše šole rezultat predanega dela in
velikega sodelovanja.
Ravnateljica Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

Julij 2015

Uspešna izvedba prireditve
Poletna muzejska noč
Obiskovalci prireditve Poletne muzejske
noč na Bregu pri so bili navdušeni nad programom.
Na sobotni večer, 20. junija je bilo na Bregu pri Litiji zelo živahno. Vrata stalne razstave zbirke savskih prodnikov, ki se
nahaja v gasilskem domu na Bregu pri Litiji so bila odprta za
vsakega obiskovalca. Zbirka je bila namreč vključena v vseslovenski projekt Poletne muzejske noči.

Ob tej priliki je Društvo Laz organiziralo večerni dogodek med 18.
in 24. uro, ki je bil v prvi vrsti namenjen domačinom. A žal je bilo
med obiskovalci prireditve prav teh najmanj. Nad pestrostjo in
raznolikostjo programa so bili obiskovalci Poletne muzejske noči
navdušeni.
Na otroškem igrišču poleg gasilskega doma so najmlajši pod mentorstvom predstavnic društva U3 iz Litije ustvarjali z akrilnimi barvami s katerimi so poslikavali prodnike. S pomočjo geologinje Maje
Simončič so spoznavali in ločevali sedimentne kamnine in izvajali
preproste kemijske
preizkuse. Odrasli
obiskovalci, pa so
prisluhnili predstavitvam v prostorih
zbirke. Kustosinja
Litijskega muzeja
ga. Helena Hauptman je predstavila promet po
reki Savi nekoč, g. Jože Sinigoj, lokalni rodoslovec, je razkril kam
sežejo korenine družine Jug iz Brega pri Litiji. Sodeč po njegovih
raziskavah sežejo tja v začetek 17. stoletja. Ob predstavitvah so
obiskovalci izvedeli veliko o bogastvu prodnikov, dediščini povezani
z življenjem ob Savi in na Bregu pri Litiji.
V drugem del večera so v teatru pod zvezdami program obogatili
člani Okteta Valvazor, citrarki iz društva upokojencev Litija ter domač Ženski pevski zbor Laz. Skupaj so prepevali še pozno v noč
oz. v jutro. Prireditev v organizaciji Društva Laz je kljub nenadni
ohladitvi lepo uspela in tako, kot je rekla podžupanja občine Litija,
Lijana Lovše, bi si želeli, da bodo prostovoljci društva vztrajali s
prireditvijo še vrsto let. Hvala lepa vsem sodelujočim.
Za društvo LAZ, Mojca Hauptman
Foto: Anton Lopatič

DO POČITNIC JE MLADINA
V PGD GABROVKA AKTIVNO
SODELOVALA NA VEČ PODROČJIH

Poletje je prineslo tako zelo pričakovane počitnice
za vse otroke in s tem smo za nekaj časa postavili na stran tudi
gasilske vaje.
V letošnjem šolskem letu smo se udeležili cele vrste tekmovanj,
srečanj in natečajev v raznoraznih gasilskih disciplinah.
Naši nadobudni mladi gasilci so začeli šolsko leto z likovnim ustvarjanjem. Natečaja se je udeležilo veliko število otrok, ki so ustvarili zanimive in seveda zelo umetniške izdelke. Temu primerna so
bila seveda tudi priznanja. V oktobru smo se pomerili v Gasilskem
kvizu, ki je bil tokrat za nas poseben, saj smo ga gostili v našem
društvu. V sodelovanju z OŠ Gabrovka so otroci, kot vsako leto, tudi
to zimo osvajali preventivne značke in tako krepili svoje poznavanje
gasilstva.
Pomlad smo ponovno začeli s pripravami za Gasilski kviz. Vsak petek in še kdaj vmes smo se dobivali pri gasilnem domu in pridno
vadili. Po kvizu kmalu je sledilo Regijsko srečanje Društvo mladi
gasilec (DMG), nato pa še za Tekmovanje v gasilski orientaciji in
Tekmovanje v gasilsko – športnih disciplinah.
Mladi gasilci so se na vseh tekmovanjih odlično odrezali.Letos so
se otroci ponovno izkazali in na tekmovanjih pokazali, kaj vse obvladajo. Najbolj nam je šla od rok (seveda tudi noge in bistre glave
so sodelovale) orientacija. Na občinsem tekmovanju smo dosegli
odlična mesta, se s 6 ekipami udeležili regijskega tekmovanja in od
tam odnesli kar 4 pokale, kar pomeni, da je ena ekipa zmagala, dve
pa sta bili drugi in vse tako so se tri ekipe so se uvrstile na državno
tekmovanje. Izvrstno pa so se odrezali otroci na Tekmovanju v gasilsko – športnih disciplinah, kjer smo pometli s konkurenco. Tega
tekmovanja smo se udeležili z dvema ekipama in obe ekipi sta se
uvrstili na regijsko tekmovanje (mladinke kot prvouvrščene in pionirji kot drugouvrščrni). Vse ostale ekipe so se prav tako odrezale
izvrstno, nekajkrat je zmanjkalo le nekaj sekund, točk, sreče do
boljše uvrstitve, a vsi tekmovalci so se veselili na vsakem tekmovanju, saj vedo, da je važno sodelovati.
Državno Tekmovanje v gasilski orientaciji in regijsko Tekmovanje v
gasilsko – športnih disciplinah bosta potekala v jeseni, torej se bojo
počitnice za nekatere mlade gasilce odvijale tudi v duhu gasilskih
vaj, na katerih se bomo pripravljali na jesenske nastope.

Otroci pa niso bili aktivni le na tekmovanjih. Glasbeno so popestrili gasilsko veselico, z zabavnim programom sodelovali na proslavi
ob 60 letnici GZ Litija, se družili na kostanjevem pikniku, ki je bil
namenjen le njim in aktivno sodelovali na Občnem zboru in Zboru
mladih.
Za tako uspešno in zabavno sezono so zaslužni: otroci, ki so pridno
hodili na vaje in z veseljem krepili vse svoje spektre veščin in znanj
o gasilstvu, mentorji,ki so predajali svoja znanja na mlajše generacije, starši otrok, s katerimi smo uspešno sodelovali, OŠ Gabrovka,
ki tudi v času pouka spodbuja otroke za gasilstvo in vsi ostali, ki
ste kakorkoli pripomogli, da so se pisale te lepe zgodbe gasilske
mladine v šolskem letu 2014/2015.
Se vidimo še v večjem številu in s še več energije ob koncu poletja.
Na pomoč!
Klara Hostnik

NOVO NOVO NOVO

TOREK, 11.8.2015, ob 16.uri
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• demontaža in montaža gum
• prodaja vseh vrst pnevmatik
• poseben popust za redne
stranke!
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DRUŠT
RUBRIKA
VA
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dom tisje
LETNA IZLETA ZA STANOVALCE
Z VOZIČKI DO KRZNARJA

V mesecu maju že tradicionalno organiziramo izlet
za gibalno ovirane stanovalce. Letos se je prijavilo
rekordnih 73 stanovalcev na vozičkih. Bili smo pred zahtevno nalogo – pridobiti prav toliko spremljevalcev za vodenje invalidskih
vozičkov… 25-im delavcem Doma Tisje se je pridružilo 29 svojcev, 12 prostovoljcev – dijakov Gimnazije Litija, 11 prostovoljcev
različnih generacij, 5 prostovoljcev iz Mladinskega Centra Litija, 3
prostovoljke – dijakinje Srednje šole Zagorje, 2 prostovoljki iz Izobraževalnega centa GEOSS Litija, 2 prostovoljca - stanovalca ter 2
prostovoljca – harmonikaša… Izleta se je udeležilo tudi 7 gostov
– učencev in učiteljev OŠ Litija – Podružnice s prilagojenim programom – oddelka vzgoje in izobraževanja. Za prometno varnost
so skrbeli policisti Policijske postaje Litija in 2 konjenika iz Ljubljane. Skupaj nas je bilo okrog 183. Na tem mestu se v imenu
stanovalcev in uslužbencev Doma Tisje iskreno zahvaljujem vsem,
ki ste nam priskočili na pomoč. Hvala – brez vas nam ne bi uspelo!
Nasvidenje prihodnje leto :=)

Letos je »Izlet z vozički do Krznarja« potekal v četrtek 28. maja.
Vreme nam je bilo zelo naklonjeno saj je bilo sončno, a ne prevroče… Zbirati smo se začeli ob 9. uri, pol ure kasneje se je dooooolga
kolona začela viti proti gostilni Krznar. Hodili smo počasi, vmes prijetno kramljali, opazovali naravo in ob zvokih harmonik tudi veselo
zapeli.

V drevoredu med potjo so si udeleženci izleta lahko ogledali POP-UP RAZSTAVO MARIJE PIRC (učenke OŠ Litija – Podružnice s prilagojenim programom – oddelka vzgoje in izobraževanja). Razstava
je bila postavljena
le za čas izleta, v
mesecu juniju pa bo
ta »Cvetoča razstava« gostovala še v
domski jedilnici ter
nam tako pobarvala
stene in poletje.
Pri Krznarju smo
se zadržali dobri 2 uri. Nič nam ni manjkalo. Najprej smo se pošteno okrepčali z jagodnim sokom s smetano, svežimi jagodami,
kavo in sokom. Kuharice Doma Tisje pa so nas presenetile s tremi
vrstami slastne domače potice – orehovo, makovo in pehtranovo.
Uživali smo v
senci gostih krošenj, najbolj zagreti (tudi stanovalci na vozičkih)
smo se tudi dodobra naplesali.
Pred odhodom
smo priredili še
kratek zaključek
projekta medgeneracijskega povezovanja, ki je v tem šolskem letu potekalo med
Domom Tisje in OŠ Litija PPP OVI. Direktorica doma Tisje ga. Vida
Lukač je gostom podelila zahvale in v zameno dobila kar nekaj prisrčnih besed ter spontanih objemov.
Ob vrnitvi v Dom Tisje smo se najprej osvežili z malinovcem, nato
pa vsi skupaj odšli še na kosilo. Bil je čudovit dan!

Z LADJICO PO SLOVENSKI OBALI
Stanovalce, ki so zmožni daljše poti, je v sredo 10. junija pred vhodom čakal avtobus. Že zjutraj smo se odpravili na pot proti slovenski obali. V
Kopru smo se
vkrcali na ladjico z imenom
Zlatoperka ter
uživali v soncu,
morski sapici,
vonju po soli
in si ogledovali
lepote slovenske obale.
Trije stanovalci
so morje prvič
doživeli v živo, ena izmed stanovalk je dejala: »Če bi bil namesto
morja posajen krompir, bi bilo veliko ljudi sitih!«
Izlet smo nadaljevali na turistični kmetiji Hudičevec, kjer smo pojedli okusno kosilo. V Dom Tisje smo se vrnili v popoldanskih urah.
Pripravili: RENATA OZIMEK, dipl. delovna terapevtka
in KAJA MLAKAR AGREŽ, program javnih del - družabništvo
in spremljanje V.

Generacije si podajamo roke,

je bil naslov letošnjega 6. citrarskega koncerta
Srebrnih strun DU Litija, v četrtek, 6. junija 2015.
V polni dvorani KC je izzvenel večer, poln prelepih
citrarskih zvokov, ki so jih s petjem, igranjem na
harmoniko in klavir, mladostno popestrili vnukinje
in vnuki naših članov orkestra. Bilo je nekaj posebnega. Že sam
prihod orkestra na oder, ob igranju znane Stu ledi, mladih pevcev
zbora SV. Nikolaja pa v pododrje, je napovedoval drugačen večer.
In res je bil.
Generacije so si skozi vso prireditev podajale roke. S citrarji je
zapel najstarejši pevec MePZ DU Litija Mato Savšek, zborček je
vodila študentka Vita Kralj, solopevka, študentka Maruša Pavlin, je
navdušila s svojim čudovitim glasom, mladi in pogumni Jon Baus
ter njegovi prijateljici Vlasta in Jona Čadež, pa so z otroško prisrčnostjo ganili vse prisotne. Prelepa melodija iz Cvetja v jeseni , ki jo
je na klavir zaigrala Liza Kralj, je ob spremljavi citer zazvenela sila
romantičo. Tudi Anže Zaman in Tilen Sonc , ki sta igrala na harmoniko, sta požela velik aplavz.
Prvič je pred litijskim občinstvom v duetu s svojim profesorjem
Petrom Napretom, neprecenljivim članom Srebrnih strun, zaigrala članica orkestra Pavla Pavlin in dokazala sebi in občinstvu, kaj
zmoreta volja in vaja.
Uspel nastop je bil prav gotovo nagrada vsem članom orkestra za
številne vaje in v veselje predani vodji orkestra prof. Aniti Veršec, ki
so ji citrarji neizmerno hvaležni za ves trud in vztrajnost ter dobro
energijo, ki jo prenaša na svoj seniorski orkester.
Bilo je mladostno, barvito in čustveno, v veselje nastopajočim in
prepričana sem, da tudi obiskovalcev.

Izlet v Varaždin, Hrvaško Zagorje in Trakoščan

Člani DU Litija smo se dne 14.05.2025 podali na izlet na severo
zahodno Hrvaško – v Varaždin, Hrvaško Zagorje in Trakoščan. Iz
Litije smo se odpeljali proti Zagorju in Trojanam in po štajerski avtocesti do Ptuja. Iz avtobusa je bil lep razgled na staro mesto in na
moderen most preko Drave. Pot smo nadaljevali proti vzhodu proti
gradu Borl in se malo pred gradom ustavili v Hiši usnja Herman,
kjer smo imeli prigrizek in kavo ali čaj. Prečkali smo mejni prehod
Zavrč – Dubrava in mimo gosto posejanih vasi po čisti ravnini po
30 km prispeli v Varaždin. Tam nas je pričakala lokalna vodička in
z avtobusom smo se zapeljali po zahodnem in južnem delu mesta,
kjer smo videli nekaj pomembnih zgradb, šolska središča, itd. in
prispeli do starega mestnega središča. Tisto, po čemer se Varaždin
razlikuje od drugih mest, je njegova izjemna spomeniška in umetniška dediščina z najbolje ohranjeno baročno urbano celoto. Po
ogledu smo se napotili v znano gostilno v starem delu mesta, kjer
smo imeli rezervirano kosilo. Napotili smo se še na »groblje« varaždinsko pokopališče, ki je spremenjeno v park. Pokopališče je dom
mnogih znanih in neznanih Varaždincev in je od leta 1966 zaščiteno
kot spomenik vrtne kulture in pokopališče kot celota. Pot smo nadaljevali mimo zahodnega dela Varaždina v smeri jugozahoda skozi
naselja Nedeljanec, Vidovec, Ivanec in druga manjša ter prispeli do
Lepoglave. Tu smo imeli predviden postanek, vendar nam vreme
ni bilo naklonjeno in smo hiteli naprej. Lepoglava je v zgodovini
po Pavlincih (katoliška kongregacija) in pavlinski samostan je bil
zibelka izobraževalnega in znanstvenega dela. V 19. stoletju je bil
samostan spremenjen v zapor in je še danes osrednja hrvaška kaznilnica. Danes pa je Lepoglava znana po lepoglavski čipki, ki je
izvirna hrvaška čipka in po lepoglavskem ahatu (poldragi kamen).
Peljali smo se naprej ob reki Bednji do Trakoščana. Grad Trakoščan
se nahaja na severozahodnem delu Hrvaškega Zagorja odmaknjen
od večjih mest med Maceljem, Ravno Goro in Strahinčico ter je
istočasno kulturno zgodovinski spomenik in naravno krajinsko
okolje. Trakoščan je ena najlepše oblikovanih in vzdrževanih parkovnih celot z bogatim rastlinstvom. Sam grad je postavljen sredi romantičnega parka na visokem stožastem hribu, ki se dviguje
nad jezero. Grad je bil večkrat gradbeno spreminjan in dograjevan
do sedanje oblike. Nastal je v 13. stoletju in doživlja usodo drugih
gradov. Najprej so bili neznani lastniki, prvi znani lastniki so grofi
Celjski, menjavajo se razni gospodarji, sredi 16. stoletja pa pride v
last Draškovičev, ki ga imajo v lasti s krajšo prekinitvijo vse do 2.
svetovne vojne. Leta 1944 je grad nacionaliziran, muzejska postavitev pa se začne urejati po fazah v letu 1952. Od notranjih celot je
treba posebno poudariti viteško in lovsko dvorano, glasbeni salon,
atelje slikarke Julijane Erdody Drašković kakor tudi druge zbirke,
razmeščene po ostalih prostorih. Zlasti je potrebno poudariti orožje od 15. do 19. stoletja. Med ohranjenim pohištvom je najbolje
ohranjeno iz 19. Stoletja, posebni izdelano za prenovljen dvorec,
kjer posamezni kosi nosijo tudi družinski grb. Še veliko bi bilo za
pisati, vendar je premalo prostora. Priporočam ogled Gradu Trakoščan, Varaždina in Lepoglave.
Zapustili smo Grad Trakoščan po severni strani in se po novi cesti
spustili do mejnega prehoda Lupinjak – Dobovec in mimo Rogatca,
Rogaške Slatine, Šmarja Šentjurja do Stopč pri Grobelnem na krajši postanek. Nadaljevali smo proti avtocesti do Dramelj in naprej
skozi Trojane in Zagorje v Litijo.
Malo utrujeni, vendar zadovoljni z novimi vtisi smo se poslovili in
zaželeli še podobnih izletov. 
Joži Cividini, vodja izleta

BEVŠKA PLANINA -- 6.6.2015
6. junija 2015 se je naša skupina pohodnikov pri Planinski sekciji
DU Litija, odpravila na Bevško planino. Iz Javornika pri Jesenicah
smo zavili v Javorniški rovt. Zaradi suhega in utrjenega cestišča
smo se peljali malo dlje kot smo predvidevali. Tako smo že po uri in
pol prispeli do koče na Bevški ali Belski planini. Tu je včasih stala
kasarna, sedaj pa stoji lepotica – koča last pašne skupnosti. Planina se na višini 1682 m razteza levo in desno vse do meje z Avstrijo.
Pogled na njo ti jemlje dih, ne samo zaradi njene prostranosti temveč zaradi gorskega cvetja in zelišč, ki to planino krasijo in ji dajejo
poseben čar. Med hojo po njej smo občudovali male naravne skalnjake z drobnim cvetjem in sicer cvetijo pogačice, avrikelj, svišč,
encijan in še veliko drugega cvetja ter nabirali zelišča. Planina je
skrbno urejena, čista in čaka na prihod živine. Hvala pašni skupnosti za ta urejeni biser na strehi Karavank.

Na Pristavi smo se okrepčali in obudili spomin na rojstvo naše Planinske sekcije pred 23. leti.
Naša vodja sekcije g. Nuša nas je spomnila na njeno rojstvo, naš
prvi predsednik g. Viktor Čebela pa je v kratkem orisal njeno delovanje. Za zaključek pa je z čutnimi besedami g. Almira, ki je že 23
let njena članica, naši Planinski sekciji in njenim članom zaželela
dobre in uspešne pohode. 
Mila Grošelj

NAPOVEDNIK

• Sobota, 25.7.2015 pohod GALETOVEC – POKLJUKA - KOPRIVNIK
• Sobota, 1.8.2015 pohod KOPITNIK – GORE
• Sobota, 8.8.2015 pohod LJUBELJ – PLANINA PREVALA
• Sobota, 22.8.2015 pohod VELIKA PLANINA – KRANJSKI RAK
• Sreda, 12.8.2015 izlet POLZELA, GORA OLJKA
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

TRADICIONALNO SREČANJE
INVALIDOV
Medobčinsko društvo invalidov Občin Litija in Šmartno pri Litiji je 20. junija 2015 organiziralo tradicionalno srečanje
invalidov. Srečanje je bilo tudi tokrat pri Domu ribičev v Litiji. Udeleženih je bilo več kot 120 rednih in podpornih članov ter gostov.
Med srečanjem je bil organiziran tudi bogat srečelov. Udeleženci
so pokupili vse razpoložljive srečke in prav prijetno je bilo opazovati
vesele obraze ob odpiranju domiselnih in ne skromnih dobitkov. Izredno smo hvaležni vsem donatorjem, med njimi tudi posameznim
članom društva, ki so prispevali materialne in denarne prispevke.
Iztržek od srečelova bo Društvo namenilo za delovanje. Veseli nas,
da je kljub vsesplošni gospodarski krizi in recesiji še vedno prisoten čut za sočloveka in posluh do tovrstnih aktivnosti v invalidskih
organizacijah.
Udeleženci so kljub temu, da smo letos imeli slabše vreme, uživali ob dobri hrani in pijači ter obujali spomine in tako je druženje
trajalo vse do večera. Tega srečanja se člani veselijo in jim je dobrodošlo.
Ob tej priliki se želimo še enkrat zahvaliti vsem, ki so nam
omogočili srečanje in izvedbo srečelova.
V času od 27.7. do 7.8. 2015 bo pisarna društva zaprta.
Predsednik MDI Litija Šmartno
Bogomir Vidic

KRESNIČKA PRAZNUJE

Zelo sem se razveselil vabila vrtca Kresnička ob praznovanju 40.
letnice predšolske dejavnosti v Kresnicah. Navsezadnje sem bil
skoraj trideset let vpet v delo in življenje te ustanove.
Z organizirano predšolsko dejavnostjo smo v Kresnicah začeli na
Kokaljevi domačiji.
Pogoste poplave so nas prisilile, da smo začeli graditi prizidek v
POŠ Kresnice z dvema oddelkoma. Do izgradnje prizidka smo domovali v šoli, kamor nas je sprejel takratni ravnatelj OŠ Litija Jože
Grošelj, vodja šole Stane Pepelnak pa nam je bil ob težavah vedno
pripravljen pomagati.
Ob mojih obiskih v vrtcu Kresnička sem bil zelo zadovoljen, predvsem takrat, ko sem užival v simfoniji otroške ustvarjalnosti in
sproščenosti. Pohvalil bi tudi prizadevanja vzgojiteljic, ki so svoje
delo opravljale strokovno in z ljubeznijo. Izjemno prijazen odnos
do vrtca so gojili v tovarni apna v Kresnicah. Materialno so nam
pomagali pri vzdrževanju objekta, ob novem letu so naše malčke
razveseljevali z nakupom igrač.
Danes sem ob odnosu družbe do vrtcev razočaran. Sprašujem se,
kje so časi, ko mi je ob mojem prihodu v litijski vrtec takratni župan
Jože Drnovšek dejal: »Ustvarimo pogoje, da bodo imeli vsi otroci
možnost obiskovati vrtec.« Kljub težavam in nasprotovanju smo v
naslednjih letih gradili vrtce in prizidke v Litiji, Šmartnem, Gabrovki, Jevnici, Kresnicah, Savi, Hotiču in na Vačah. Zdi se, da danes
postaja vzgoja najmlajših breme te družbe. Politiki bi radi pocenili
predšolsko dejavnost, prenatrpali oddelke in zaposlili nestrokoven
kader.
Očitno bi radi vrtce spremenili v zgolj varstvene ustanove, saj naj
bi bilo tudi v Evropi tako in mi kot svoboden, hlapčevski narod bi
morali po mnenju nekaterih temu slediti.
V Litiji se je v zadnjem času zgradilo veliko prepotrebnih objektov
in najeta posojila je potrebno plačati. Kritiki ostro napadajo župana
Rokavca in pri tem pozabljajo, da je le saniral napake zgrešene
občinske politike v preteklosti. Tam kjer je danes avstrijski Lidl, naj
bi gradili osnovno šolo, gimnazijo in športno dvorano…
Po osamosvojitvi so ukinjali proizvodnjo in delovna mesta. Veliko
ljudi je ostalo brez dela, vizije in volje do življenja. Kljub težkemu
položaju moramo ostati optimisti. V prihodnosti se bodo morala
odpirati nova delovna mesta, ki bodo dala ljudem zagon in upanje
v prihodnost.
Naših težav ne bodo rešili Evropa, Amerika ali cerkev. Rešiti jih
bomo morali sami. Čas bi že bil, da spoznajo, da mora mladi rod
dobiti najboljšo vzgojo in izobrazbo. Le tako bodo postali plemeniti
in kritični ljudje, sposobni krojiti lepšo prihodnost. To je oznanjal že
protestant Blaž Kumerdej pred petstotimi leti, a za enkrat zgleda,
da bo pot do uresničitve še dolga.
Franc Končar

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

ŠOL ST VO / DRU Š T VA / DOG ODK I
Nizozemska 2014/2015
Dijaki drugih letnikov smo se udeležili izmenjave z
dijaki srednje šole Maasland College iz nizozemskega mesta Oss. Državo ravnine, neskončnih polj,
sira, mlinov na veter in tulipanov smo obiskali septembra. Ogledali smo si mesto Den Bosch, prestolnico Amsterdam,
kjer smo obiskali prenovljen Rijksmuseum,. Zadnji dan smo obiskali zabaviščni park Efteling, kjer ni manjkalo adrenalina in zabave.
Mi smo Nizozemce gostili meseca maja. Predstavili smo jim Vogel,
nad katerim so bili zelo navdušeni, Kranjsko Goro, kjer so lahko izbirali med krajšim kolesarskim izletom ali obiskom jezera Jasna, ter
Piran, kjer so nekateri, kljub slabem vremenu, celo skočili v morje.
Predstavili smo jim tudi Ljubljano, kjer smo obiskali etnografski
muzej, večino časa pa smo preživeli v mestnem jedru, po katerem
smo sami pripravili »strokovno« vodenje.
Najbolj zanimivo je bilo opazovati razlike med mesti, v kulturi in
navadah. Nizozemci niso skrivali svojega presenečenja nad obveznimi copati, nas pa je čudilo predvsem število koles, ki so tam običajno prevozno
sredstvo. Veliko
razliko smo lahko opazili tudi v
prehrani. Za nas
je bila rezina kruha, prekrita z maslom in čokoladnimi mrvicami,
velik šok, za njih
pa je to običajen zajtrk. Mi smo se sladkali s tipično nizozemsko
sladico Bossche Bol in vaflji, nizozemski dijaki pa so bili navdušeni
nad blejskimi kremšnitami.
Med nami in našimi nizozemskimi vrstniki in njihovimi starši so se
oblikovale prijateljske vezi, skupaj smo preživeli mnogo nepozabnih
trenutkov, zato bo za vse nas izmenjava ostala v prijetnem spominu, saj nimamo vsak dan priložnosti preizkusiti novih navad, spoznati družin in načina življenja ter kulture v drugi državi.
Taja Vidonja, Maja Zajc, 2. c

Dobrodelnost, prostovoljstvo, vzgoja za mir,
družino in nenasilje na Gimnaziji Litija 2014/15
Tudi letos je bila dobrodelnost ena najbolj živahnih dejavnosti na
naši gimnaziji. Organizirali smo tri dobrodelne akcije, v katerih smo
zbirali obleke, obutev, hrano, igrače in druge za življenje potrebne
stvari. Zbrane stvari smo posredovali Centru za socialno delo Litija,
Župnijski Karitas Litija, Centru za brezdomce v Ljubljani, Mladinskemu centru Litija in OŠ Litija, Podružnici s prilagojenim programom. Osrednji dogodek na področju dobrodelnosti je bila dobrodelna prireditev Z ljubeznijo … za življenje. Zbirali smo sredstva za
Pediatrično kliniko, Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, za nakup hematološkega analizatorja. Po dobrodelni prireditvi so dijaki bolnim otrokom poslali paket pisem, polnim svojih
zgodb, lepih želja, risb, pobarvank in origamijev. Na šoli je potekalo
tudi zbiranje plastičnih pokrovčkov v sodelovanju s Športno-humanitarnim društvom Vztrajaj – NEVER GIVE UP.
Naši dijaki še vedno prostovoljno obiskujejo dom starejših občanov
v Tisju, kjer s svojimi obiski varovancem popestrijo vsakdanjik. V
drugi polovici leta je nekaj dijakov nudilo individualno učno pomoč
učencem OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom.
V okviru prostih izbirnih vsebin – Vzgoje za mir, družino in nenasilje
– smo v letošnjem šolskem letu za dijake organizirali tri dejavnosti. Obiskali smo OŠ dr. Slavka Gruma v Zagorju. Delovno področje
zavoda je vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo, zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju. Obisk je bil namenjen druženju z
otroki te šole in sodelovanju na delavnicah, ki so nam jih pripravili.
Odzvali smo se tudi vabilu OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom. Obisk je bil namenjen druženju in ogledu njihovih novih
prostorov. Učenci in njihovi učitelji so dijakom pripravili prireditev
ob koncu koledarskega leta, dijaki pa so Božičku pomagali pri darilih za učence. V maju so se dijaki udeležili delavnice Nasilje v
medosebnih odnosih. Delavnico, ki je potekala na gimnaziji, je pripravila članica društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Dijaki so s pomočjo vaj, kviza, predavanja in video predstavitev
obravnavali nasilje nad ženskami, otroki, v družini in v partnerskih
odnosih.
Potrebno je poudariti, da je na Gimnaziji Litija veliko dijakov, ki z
veseljem pomagajo ljudem v stiski. Ker si želimo, da bi bili naši dijaki sočutni do sočloveka v stiski, bomo z omenjenimi dejavnostmi
nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Natalija Zver

MEDNARODNI DAN JOGE TUDI V LITIJI
V nedeljo, 21. junija 2015, na dan poletnega sončevega obrata smo
hkrati, s celim svetom, tudi v Litiji prvič počastili Mednarodni dan
joge, ki so ga soglasno razglasile članice generalne skupščine OZN
decembra 2014.
Lepo vreme,
prijetno okolje ter generacijsko pisana množica
udeležencev,
je ustvarila
zelo prijetno
vzdušje ter
promovirala
jogo kot varno, zanesljivo pot do boljšega počutja, odličnega zdravja in notranjega miru.
Ob tej priložnosti se zato zahvaljujemo vsem, ki so nam organizacijsko in logistično pomagali izpeljati prireditev:
Kmetijski Zadrugi Litija, Mladinskemu centru
Litija, servisu Vulco, ATV Litija, Radio GEOSS,
Duški Klančar in vsem drugim za praktično pomoč ter vsem vam, ki ste na prireditev prinesli
dobro voljo in z zanosom sodelovali.
Za organizatorja
Zavod za razvoj človekovih vrednot in Društvo
Joga v vsakdanjem življenju Popetre
Viko Višnikar in Marko Kek

Julij 2015
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE

Vabimo vas na zanimiva predavanja katera bodo
potekala v predavalnici knjižnice Litija,
•15.9.2015 ob 17. uri: Oskrba ran in sodobne
obloge, predavala bo ga. Melita Grumerec;

OKREVANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH

"Šola zdravega načina življenja", od 2.11. do 9.11.2015:
ponudba vključuje:
• t ri dnevne aktivnosti vodene in diabetikom primerne telesne
vadbe /hidro gimnastika, vodna aerobika, vodna kardiovadba v
telovadnici, nordijska hoja ali vodeni sprehodi/,
•V
 sakodnevno kontrolo krvnega sladkorja, edukacijo vodenja
dnevnikov KS po dogovoru,
• Učno delavnico Zdrava prehrana za diabetike,
•D
 odatno še dve predavanji zdravnika oz. med.ses. na temo preventive kardiovaskularnih obolenj.
ponudba še vedno vključuje:
•n
 amestitev v eno in dvoposteljnih sobah hotelov Kristal**** ,
kopalne plašče v sobah, pol ali polne penzione z varovalno prehrano za diabetike +eno ali dve malici dnevno,
•m
 ožnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico
(Maestro), 5 obrokov,
• brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče ter nazaj.
7 pol penzionov v dvoposteljni sobi,+ ena malica
dnevno v hotelu Kristal ****
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi,+ dve malici
dnevno v hotelu Kristal****

296,80 EUR
352,80 EUR

Navedene cene že vključujejo zgornjo mejo vseh popustov /35% popust/, nanje ni moženo uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo
na osebo, turistična taksa ni vključena v ceno /1,27 EUR na dan na
osebo/. Doplačilo za 1/1 sobo je 8 EUR na dan.
Vse, ki bi želeli opravljati fizioterapijo ali zdravniške preglede obveščamo, da se prijavite in dvignite
napotnico oz. delovni nalog pri svojem zdravniku, na katerem mora
obvezno pisati, da so izvajalec Terme Dolenjske toplice, zaradi 60 dnevnega čakalnega roka za izvajanje storitev, hkrati
nam napotnice dostavite v društveno pisarno najkasneje do
11.9.2015.
Ob prijavi za okrevanje je potrebno plačati 10 EUR akontacije
odpovedanega rizika. Prijave zbiramo do 16.10.2015.
Društvo prispeva rednim članom 40,00 EUR, podpornim članom
pa 20,00 EUR, razen tistim, ki so to že koristili v spomladanskem
okrevanju.
SOCIALNI PROGRAM: Vsem članom, katerim mesečni dohodek
znaša manj kot 430 EUR /potrdilo o izplačilu mora biti priloga ob
prijavi/, prispeva društvo 100 EUR, ob pogoju, da prispevka niste
koristili v spomladanskem okrevanju.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA

• V
 društvu bo merjenje v sredo, 2.9. in 7.10. 2015 od 8.00 do
10.00 ure.
• V DU Šmartno bo merjenje v sredo 16.9.2015 od 8.00 do
9.00 ure.

KOPANJE V DOLENJSKIH TOPLICAH, STRUNJANU
IN ŠMARJEŠKIH TOPLICAH

Tudi v jeseni, vam nudimo nakup celodnevnih kopalnih kart (katere
veljajo tudi ob vikendih in praznikih).

TELOVADBA

Telovadba bo potekala v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko,
po enakem urniku kot spomladi ponedeljek in sreda ob zadostnem
številu prijavljenih. Da bomo lahko konec avgusta potrdili rezervirane termine, prosimo vse zainteresirane udeleženke, da se prijavite
v društveni pisarni od 15.8.2015 dalje, da bomo lahko potrdili rezervacijo dvorane.

POHODI
4.9.2015 LITIJA-SAVA-ŠIROKA SET
IN NAZAJ
10.9.2015 LITIJA-POHORJE IN NAZAJ
avtobus
17.9.2015 LITIJA-POLŠNIK-RODEŽPREVEK IN NAZAJ
24.9.2015 LITIJA VELIKA PLANINA
IN NAZAJ avtobus

ob 8.uri

Lojze Hauptman

ob 6.uri

Lojze Hauptman

ob 8.uri

Ivan Lamovšek

ob 7.uri

Ivan Lamovšek

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak četrtek
organiziramo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor je po objavljenih urah, pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na
vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Pohorje, Velika Planina, kjer je
zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO

9. septembra 2015 nadaljujemo skupaj z MDI plavanje in vadbo v
bazenu Pungart v Šmartnem od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.

USTVARJALNE DELAVNICE

Naše ustvarjalne delavnice pričnemo v septembru. O datumu začetka pokličite v društveno pisarno, po 15.8.2015.

PLAČILO ČLANARIN

Po pregledu naših evidenc ugotavljamo, da nekateri še niste poravnali članarine za leto 2015 zato vas prosimo, da to poravnate v
najkrajšem možnem času. Članarina za leto 2015 znaša 12 EUR.
V kolikor ste članarino že poravnali, se vam najlepše zahvaljujemo.

RAZNO

NAROČANJE LISTIČEV ZA APARATE: Po društveni ceni. Pri prvem
naročilu prinesite aparat s seboj!
• september naročilo do 2.9.2015, prevzem v sredo 18.9.2015 !!!
• Uradne ure: V JULIJU IN AVGUSTU OD 8. DO 11. URE
OD 23.7. DO 10.8.2015 JE DRUŠTVENA PISARNA ZAPRTA!!!
Društvo diabetikov Litija in Šmartno
Rudolfa Pogačar
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Sedma prireditev Gabrovka,
tu sem doma z Antonovim pohodom
in Festivalom potic
Na dan svetega Antona, 13. junija 2015, se je v Gabrovki že sedmič odvijala prireditev Gabrovka, tu sem doma. Ob deveti uri so se
zbrali pohodniki in se po razgibanih dolenjskih gričih po uvodnem
blagoslovu domačega župnika Stanislava Škufca podali na Antonov pohod: od Gabrovke preko Moravške Gore (energijske točke) in
Grebena do Podpeči (cerkev sv. Pavla – freske) ter preko Hohovice
(Lovšetov mlin) in Moravč (Resn’kova kašča ter vrtnarija in konjereja Klinc) nazaj v Gabrovko. Ob poti so pohodnike prijazno sprejeli
in pogostili številni
domačini. Na cilju
pa se je v tem času
že odprla ocenjevalna razstava Festivala potic 2015.
Tričlanska komisija
je dan prej ocenila
trideset potic. Letošnji izdelki so bili
zelo
kakovostni,
saj jih je kar osemnajst prejelo zlato priznanje, devet srebrno priznanje, dve bronasto
priznanje in ena potica posebno priznanje. Razstavljenim poticam
sta družbo delali še razstava slik Majde Drnovšek iz Trbovelj in
razstava klekljanih izdelkov Rezike Strniša iz Radeč. Obiskovalcem
sta se predstavili tudi Zeliščarska domačija Pivec
iz Šmartnega pri Litiji in
Zavod raznolikost z Laz pri
Gabrovki.
Dogajanje v Gabrovki se
je nadaljevalo s kulturnim
programom z razglasitvijo
rezultatov Festivala potic
2015 in nato prevesilo v sproščeno družabno srečanje, ki ga je z
živo glasbo popestril Litijski odmev.
Že danes se veselimo druge sobote v juniju prihodnjega leta, ko se
bomo spet srečali v Gabrovki. Prisrčno vabljeni med prijazne ljudi
in slikovito dolenjsko pokrajino tudi vi.
Tekst: Karmen Čarman
Foto: Tomaž Čarman

Dobrodelnost in solidarnost
se začneta doma
Dole, 7. 6. 2015 - Nadaljujeta pa v številnih organizacijah, v veliki meri pri KORK. Otroci so naša sedanjost
in prihodnost in ravno zato je bilo v podmladek RK sprejeto letos
kar 12 prvošolčkov. Danes ni enostavno biti mlad, nikoli ne vidiš
časopisa brez naslova o vojni, televizijskih poročil o korupciji, veliko
opolzkosti in še mnogo neprimernega za sleherno otroško starost.
Internet in socialna omrežja so za vedno spremenila ta obstoječi
svet. Še nikoli ni mladim primanjkovalo toliko moralnega kompasa.
Odrasli pa smo tu, da jih usmerimo na pravo pot. Zahvala staršem,
ki svojo vlogo dobro opravljajo, saj jim vcepljajo upanje v prihod
nost.
Pri tem se brez dvoma
zelo trudijo v KORK Dole
pri Litiji, njihov izjemen
predsednik go. Jože Lušina, pa številni prostovolci. Sadovi so vidni,
ekipa POŠ Dole je bila
proglašena za najboljšo
ekipo na območnem
tekmovanju osnovnošolskih ekip prve pomoči v sestavi Andrej Tomažič, Brina Brinovec, Tom Brinovec, Jakob Jesenšek, Luka Logar,
Ines Grčar pod mentorstvom učiteljice ga. Marjete Mrhar. Luka
Logar pa si je prislužil 1. mesto v doseženih točkah na 16. območnem tekmovanju ekip prve pomoči za to leto. V nedeljo smo
jim na zboru čestitali, kulturni program so izvedli učenci podružnice, pevska skupina Izgnanci in Aleš Lušina. Na zboru smo izvolili

še nadomestno članico v krajevni odbor, obeležili pa smo tudi dan
krvodajalcev, ki je bil 4. Junija.
Naj končam z mislijo, da če otrokom damo občutek vrednosti, da
so sprejeti brezpogojno, ne pa zaradi svoje uspešnosti, se bodo
usmerili k pravim vrednotam, to pa je delo v humanitarni organizaciji. 
Jožica Vrtačnik

DRUŠT VA / DOGODKI
RUBRIKA

10 Julij 2015
F52-FESTIVAL LITIJSKIH GLASBENIH SKUPIN

OBNOVA KAPELICE

Dvodnevni glasbeni festival F52, ki se je 19. in 20. junija odvijal
na Ponoviškem gradu. Letošnji dogodek je vsekakor prerasel lanskoletno piknik izvedbo in je ravno zaradi dobrega odziva, tako
glasbenikov kot publike zlahka splaval na površje ter se izkazal kot
obojestranska potreba.
Čeprav je pri letošnji izvedbi prireditve organizatorjema Evgenu
Malisu in Dejanu Bašu močno ponagajalo vreme, je bil festival
organizacijsko, tehnično
in programsko v celoti
izpeljan. Slabo vreme je
resda odplaknilo številčnost publike, nikakor pa
ni odplaknilo številnih
oboževalcev in ljubiteljev dobre glasbe, ki so
kljub slabemu vremenu
vztrajali na prizorišču. Na
festivalu je sodelovalo dvanajst glasbenih skupin, enajst lokalnih
in ena gostujoča. Poleg pestre glasbene ponudbe sta organizatorja poskrbela tudi za
energično dnevno dogajanje na prizorišču. Tako
je bilo obiskovalcem na
voljo več kot dovolj družabnih in športnih aktivnosti. Največ zanimanja
pa je zagotovo pritegnila
živa knjižnica v kateri so
si obiskovalci namesto
knjig lahko izposodili ljudi in z njimi razbijali stereotipe. V Zadrugi traparij pa je tudi tokrat potekal njihov domiselni foto booth.
Seveda pa ne gre prezreti dobre in raznolike gostinske ponudbe,
možnosti kampiranja in taxi službe. Vsekakor je potrebno omeniti
tudi prijaznost osebja, ki je koordiniralo potek prireditve in ves čas
skrbelo za udobno počutje obiskovalcev.
F52 se tudi tokrat izkaže kot organizacijsko dovršena prireditev,
ki krepi ambicije glasbenikov v širšem lokalnem prostoru in jim s
tem omogoča nadaljnji glasbeni razvoj. Vsekakor velja omeniti tudi
medsebojno povezovanje mladih, ki delujejo v različnih organizacijah ter s tem plemenitijo svoje referenčno znanje.
Čestitke organizatorjema F52, Evgenu Malisu in Dejanu Bašu,
članoma Medgeneracijskega glasbenega društva, ki je tudi
krovna organizacija tega dogodka. Pri organizaciji dogodka so sodelovali tudi MC Litija, društvo Lojtra, društvo Slomo in KLIŠE.
Zahvaljujemo se sponzorjem KGZ Litija, BARS d.o.o., KSI servis
d.o.o., Terra In d.o.o., Bama d.o.o., Pri Mostu d.o.o., Music max
d.o.o., M-kontroler d.o.o., Predilnica Litija d.o.o. ter ŠD Sava.
Za F52, Karmen Verdonik

Kapelica na Graški cesti v Litiji, stoji že mnogo let. Postavili
so jo predniki družine Vrhovec. V počastitev 100 letnice rojstva očeta Franca in 90 letnice rojstva mame Marije jo je sin
Janko Vrhovec
z družino v celoti obnovil.
Na željo krajanov
bo tudi blagoslov
obnovitvenih del,
vendar pred tem
čakajo Vrhovče
vo družino še izdatna dela na obnovi ostrešja kapelice.
Za prelepo podobo obnovljene kapelice smo krajani Vrhovčevi družini nadvse hvaležni. Veseli in ponosni smo, da se bo ta sakralna dediščina ohranila
in služila svojemu namenu nam in poznejšim rodovom.
Hvaležni krajani

FOLKLORNA SKUPINA JAVORJE
PRAZNUJE
Kar tako, mimogrede, se je zavrtelo 35 let, odkar
so se mladi Javorci združili v plesne pare. Skupina
je sčasoma prerasla otroške želje po nastopanju in
ugajanju in spoznala globlji pomen svojega delovanja. Folklora je naše prednike spremljala od rojstva
do smrti, vrasla se je v vsakdanje življenje in se
spojila z njihovo osnovno »umetnostjo«, kako priti z žuljavo roko
do skorjice kruha, kako preživeti. Mi, njihovi potomci, dokazujemo,
da so v tem uspeli. Prav zato smo dolžni stare šege, ki bi se zaradi
sprememb v družbi
slej ko prej izgubile in
pozabile, odrsko poustvarjati in jih tako
ohranjati bodočim rodovom.
Skupina zajema vsebine iz bogate ljudske
zakladnice. Poleg sodelovanja na raznih
revijah, državnih in
mednarodnih srečanjih folklornih skupin, poleg številnih nastopov
doma in v tujini je s pomočjo stroke raziskala oblačila Litijskega
Posavja, ustanovila tamburaški orkester, posnela radijsko oddajo
o plesih med Litijo in Čatežem, oživila špinerbal, ples litijskih predilcev. Ponosna pa je tudi na svoje ljudske godce, pevke ljudskih
pesmi, otroški naraščaj in na garderobne prostore ter na vse lepe
gvante, v katerih se plesalke in plesalci postavljajo in vrtijo ob frajtonarici Pavleta Kokalja.

Foto: Blaž Bratkovič

Folklorna skupina Javorje, ki ji predseduje Miha Habe, umetniško
pa vodi Dunja Gorišek Simončič, je kljub svojim zrelim letom povsem pomlajena. Ob prazniku ji iskreno čestitam in ji želim veliko
uspeha, prijateljskega druženja in dobre volje. Ledina je zorana,
vsako leto pa njiva pričakuje nove setve. Mlade roke to zlahka
opravijo in dobra žetev je največje zadovoljstvo. Vztrajajte, med
seboj si pomagajte, imejte v mislih stvari, ki jih lahko dosežete, in
bodite pogumni ter ponosni na svoje delo. Mi, stara žlahta, tete in
strici, dedki in babice, vas spremljamo, podpiramo in vam stojimo
ob strani.
Ida Dolšek

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
Nogometni zaključek junija
na Polšniku

V nedeljo, 28. junija je na nogometnem igrišču na Koprivniku potekala že tradicionalna nogometna tekma
Stari: Mladi. Odlično športno vzdušje, sonce in malo
dežja so zaznamovali prijetno nedeljsko popoldne. Pred pričetkom
tekme se je po 20. letih v ekipah ŠD Polšnik od aktivnega igranja
poslovil Tadej Ule. Pripadala mu je čast pričetka tekme, začetnega
udarca s sredine, v dar pa je prejel dres Aleksandra Rajčevica (NK
Maribor). Kot trener je tudi vodil ekipo Starih na nedeljski tekmi.
Kljub temu so bili tudi
tokrat Mladi boljši,
saj so jim Stari malo
pogledali skozi prste,
ker postava ni povsem
ustrezala tekmovalnim
pravilom. Za ekipo Starih naj bi igrali igralci
letnika 1984 in starejši. Bili smo priča izenačeni tekmi. prvi polčas
se je končal z rezultatom 2:2 in šele v zaključku tekme so Mladi izkoristili svoj potencial in se rezultatsko odlepili od »že malce utrujenih« Starih in tako se je tekma končala z rezultatom 6:4 in Stari so
spet »dali za gajbo« kot je to v navadi, Mladi pa so prejeli prehodni
pokal. Strelci za Mlade: Urh Tomc (3x), Denis Tomc (2x) in Aljaž Povše. Za Stare: Robi Kokalj (3x) in Aleš Vozelj. Skozi vse šolsko leto
je tudi letos v ponedeljkih popoldan v dvorani na Polšniku potekala
otroška šola nogometa, ki jo je vodil Boštjan Juvan in uspešno leto
so zaključili z že tradicionalnim kampiranjem na Polšniku, kjer je
bilo zelo zabavno. Po nedeljski tekmi pa so se tudi mladi nogometaši veselo podili za žogo in bili deležni drobnih pozornosti v zahvalo
za uspešno delo skozi vse leto. Hvala Boštjanu in Katarini za trud
in vložene ure v treninge navdušenih mladih nogometašev. Predsednik ŠD Polšnik Aleš Vozelj se je tudi tokrat potrudil z organizacijo
tega prijetnega dogodka, ki ohranja svojo tradicijo že preko 40 let.
Preživeli smo prijetno popoldne v družbi odličnih navijačev in še
boljših nogometašev, ki jih povezuje veliko prijateljstvo. Dokazali
pa so tudi, da so nogometaši s srcem in to je tisto kar največ šteje.
Hvala vsem, ki ste prišli navijat, pomagati pri organizaciji in seveda
vsem, ki ste se podili za žogo na nogometnem stadionu na Koprivniku. Utrinke iz srečanja pa si lahko ogledate na www.polsnik.si:
dogajase.. aktualni utrinki… 
Mateja Sladič-Vozelj

PGD VINTARJEVEC

Novo gasilsko vozilo
v Vintarjevcu
Prostovoljno gasilsko društvo Vintarjevec, ki deluje
v vaseh Črni Potok, Podroje, Vintarjevec, Riharjevec in Kot v Občini
Šmartno pri Litiji, se je v zadnjem obdobju posodobilo. Poleg usposobitve novih operativcev in poveljujočih, mentorjev ter aktiviranja
sekcije za mlade in veteranske sekcije, ki uspešno zastopajo društvo na občinskih in regijskih tekmovanjih, se je društvo še posebej
razveselilo novega gasilskega vozila. Po nekajletnih prizadevanjih
članov in vodstva PGD Vintarjevec ter ob znatni finančni podpori
sponzorjev, donatorjev in ob prostovoljnih prispevkih krajanov, je
društvo pridobilo
novo terensko vozilo znamke Ford
Ranger Limited, z
dvojno kabino, 3.2
DCi, z nadgradnjo
v vozilo GVGP-1,
po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Zmogljivo vozilo odslej omogoča hitro posredovanje usposobljene operativne gasilske enote ob požarih, poplavah, naravnih in
drugih nesrečah tudi v hribovitem in težko dostopnem okolju.
Vintarjevški gasilci bomo zato letos ponosno predstavili svoj napredek v svojem delovanju na slovesni prireditvi z gasilsko veselico,
ki bo v soboto, 23. maja 2015, s pričetkom ob 17.uri, na prireditvenem prostoru pod kozolcem na posestvu Šuštar v Vintarjevcu.
Na slovesnosti bo poleg javne zahvale vsem financerjem, donatorjem, sponzorjem, krajanom in aktivnim članom PGD Vintarjevec za
uspešno delovanje, tudi priložnost za druženje z vsemi, ki želite v
bodoče prispevati k nadaljnjemu razvoju gasilstva. Za veselo razpoloženje bo poskrbel ansambel Štrajk.
Vabljeni, da se nam pridružite in na pomoč! 
PGD Vintarjevec

OBNOVA VAŠKE KAPELICE NA RAČICI
Pred osemnajstimi leti smo vaščani ob pogledu na razpadajočo vaško kapelico, kjer domuje naš zavetnik sveti Anton, sklenili, da jo
obnovimo in ohranimo za poznejše rodove. Obnovili smo ostrešje,
namestila se je betonska plošča, izdelala so se nova vrata ter prepleskala notranjost in zunanjost.

Vendar zob časa ter neugodni vremenski pogoji kapelici niso prizanesli in tako se je pojavla potreba po vnovičnem obnavljanju. V letu
2010 smo kapelico prepleskali, toda starost, katera se ocenjuje
po ustnem izročilu in sami izgradnji na okoli tristo let, je botrovala
temeljiti obnovi kapelice. Ob pridnih rokah vaščanov se je z njihovimi denarnimi prispevki, kakor tudi materialnimi, v letu 20142015 namestil betonski obroč okoli temeljev kapelice, kateri so bili
postavljeni na golo zemljo, naredile so se nove betonske stopnice,
namestile so se keramične ploščice v kapelici, kakor tudi zunaj na
stopnišču, uredila se je sama okolica in za konec smo kapelico prepleskali v idilične barve, katere dajejo ton vasi Račica.
Na veliko radost vaščanov Račica smo jo na veliko noč ob žegnanju
jedi, z blagoslovom župnika Jerant Fračiška, tudi blagoslovili.
Ob nekaj desetletnem pogledu nazaj, vidimo, da je odnos ljudi do
sakralnih objektov v naši in širši okolici, skrb zbujajoč.
Nekateri se podirajo sami, nekatere je izpodrinila cesta, spet nekateri samevajo zapuščeni od človeka, ki mu ni mar za poznejše
rodove.
Kapelica svetega Antona Padovanskega, pa bo po zaslugi vaščanov
Račica, še dolgo stala na razpotju iz smeri Velika Štanga, Koške
Poljane, Račica.
Marjan Lukančič

ŠPO RT
Ob zaključku tekmovalne sezone je nogometni
klub že četrtič zapored izvedel nogometni tabor
2015 za nogometašice in nogometaše od 5 do
13 let. Tabor je potekal od 24.6. do 27.6.2015
na prostoru Š.D. Jevnica in se ga je udeležilo 73
otrok. Na taboru je bilo 63 dečkov in 10 deklic.
Vsi treningi so potekali pod strokovnim vodstvom naših trenerjev
na vseh igriščih športnega parka. Med nogometnimi treningi so potekale tudi druge aktivnosti, kot so odbojka na mivki, nogomet na
mivki, balinčkanje in za popestritev še ročni nogomet. V četrtek
popoldne smo izvedli tekmovanje v raznih spretnostih po skupinah,
ki so jih sestavljali igralci vseh starosti. Bilo je zabavno in zanimivo.
V petek 26.6.2015 smo udeležence tabora s pomočjo naših članov,
staršev in pristašev kluba z avtomobili odpeljali v adrenalinski park
GEOS. Tam so jih prevzeli inštruktorji parka in za marsikoga je bilo
to pravo presenečenje, saj plezanje, spuščanje in gibanje po parku
zahteva dobro kondicijsko pripravljenost. Zvečer so se utrujeni in z
nepozabnimi vtisi vrnili nazaj v tabor.
Ker smo imeli sončno in toplo vreme, so se udeleženci lahko ohladili v bazenu, ki je bil postavljen na asfaltni ploščadi. Niso se hladili
vsi naenkrat a prišli so vsi do svojih par minut.
Zadnji dan pa je predviden za dan nogometa in dopoldne so ob prisotnosti staršev opravili preizkus nogometnega znanja na petih pripravljenih poligonih. Vsak udeleženec tabora je ob zaključku prejel
priznanje, značko JEVNIŠKEGA nogometaša, majico z logotipom
tabora, zapestnico NK JEVNICA in simbolično darilo donatorjev, ki
jih bo spominjal na nogometni tabor 2015. Po uradnem delu pa je
sledil piknik in nogometne tekme med deklicami in njihovimi mamicami, dečki ki so se v različnih kategorijah pomerili s svojimi starši.
Za organizacijo in izvedbo tabora je je kot vodja Aleš Medved ob sebi
zbral ekipo, ki je poskrbela za nemoteno izvajanje vseh aktivnosti.
CELOTNI EKIPI NOGOMETNE ŠOLE 2015, NK JEVNICA IZREKA
NAJL E PŠA H VALA za organizacijo in izvedbo tabora.
Hvala tudi PGD Jevnica, ki so nam polnil bazen, PGD Dolsko za šotor, PDG Laze za mize, MD Jevnica za postavitev projektorja z ozvočenjem, vsem donatorjem, ki so pomagali materialno ali finančno
in g. Mitji Bratun, ki nam je posodil ročni nogomet.
Z polnim zagonom se pripravljamo tudi za sezono 2015/2016 saj
smo v tekmovalni sistem prijavili kar enajst selekcij, kar je za NK
Jevnico absolutni rekord. Za NK Jevnico bo v naslednji sezoni tekmovalo 7 fantovskih selekcij, 2 dekliške selekcije 1 članska in 1
veteranska selekcija.
NK JEVNICA vabi dečke in deklice od 6 do 15 leta starosti, da se
nam pridružijo na treningih in skupaj oblikujemo igralne selekcije.
Za informacije in podrobnejše podatke pokličite na št: 041 534 554
(Aleš).
UO NK vam vsem želi sončne počitnice in kmalu se zopet vidimo.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo
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SUBOTICA 2015
Turnir veterank in veteranov v Subotici je iz leta v leto bolj obiskan in si s kvaliteto ter uspešnostjo pridobiva poleg domačega tudi
vse večji ugled izven svojih meja. Veteranke Litije smo ponosne,
da smo bile tudi tokrat del tega, tako imenovanega košarkarskega
spektakla. Vikend turnir se je začel 11 in zaključil 13. junija 2015.
Sodelovalo je 13 moških ekip iz Sarajeva, Tuzle, Aleksandrovca,
Nikšića (2), Tivta (2) Zagreba (3), Kočevja, Subotice (2) ter 8
ženskih ekip iz Beograda, Zagreba, Budimpešte, Sarajeva, Ljubljane, Maribora, Litije in Subotice (2). Na pot smo se s kombijem
in našim šoferjem Petrom odpravile v petek zgodaj zjutraj. Prva
postojanka je bila v Čatežu, kjer smo potešili lakoto in žejo ter naredili plan potovanja. Naša predsednica Mojca je predlagala, da si
ogledamo Kopački Rit. Vsi smo bili za. Naslednji postanek je bil na
stalnem parkirišču ob avtocesti, nato pa smo se odpeljali proti znamenitemu naravnemu parku. Zaradi slabših oznak krajev smo imeli
pri iskanju nekaj težav, ki pa so nam še dodatno dvignile že tako
veselo razpoloženje. Pero nas je pripeljal direktno na dogovorjeno
mesto. Preko močvirnatega področja so speljani leseni mostovi v
dolžini 3 km. Voda je bogata z rastlinjem, ribami, kačami, žabami,
tudi kakšna želva se najde. Ogromno je raznovrstnih ptic, pa tudi
komarjev, ki so nas veselo napadali, ko smo si ogledovale te naravne lepote. V glavnem tu poplavlja Donava, delno tudi Drava. Ker
smo imeli premalo časa, pa tudi sonce je kar dobro žgalo, smo
si ogledali le del parka. Ko smo si malo poplaknili grla, nas je že
čakal ‘’topel’’ kombi in odpeljali smo se proti Subotici. Tu so nas
pričakale ljubeznive gostiteljice ter ostale ekipe. Imele smo toliko
časa, da smo se preoblekle v drese in se napotile v športno dvorano. Odigrale smo tekmo proti ekipi Budimpešte, ki so bile predvsem v zadnjih dveh četrtinah boljše od nas. Po vseh odigranih tekmah je sledila skupna večerja, ki je minila v sproščenem klepetu,
plesu, skratka v veselem razpoloženju. Sobota je bila rezervirana
za tekme. V medsebojnem srečanju so nas veteranke Ljubljane
premagale in na koncu osvojile tudi prvo mesto v kategoriji 45 +.
Sobota se je zaključila z ‹›gala›› večerjo v prelepem hotelu Galerija.
Veselo razpoloženje s plesom se je nadaljevalo vse do zgodnjih
jutranjih ur. Po nekoliko krajšem spancu smo se v nedeljo udeležile
zaključka turnirja s predajo pokalov in skupnega slikanja ter intervjujev za lokalne medije, kjer nas je zastopala naša predsednica
Mojca. Sledilo je še skupno kosilo, dogovori za naslednje turnirje,
zahvale organizatorju, izmenjave naslovov, pozdravi in odhod proti
domu. Prijetno utrujene in z lepimi spomini nas je naš Pero srečno
pripeljal domov. Pero, hvala ti za varno vožnjo, pa ne samo to, tudi
za trenerske usluge in nenazdanje prijetno družbo.

STEFAN JOKSIMOVIĆ TRETJI NA SVETOVNEM
POKALU ZA MLADE
Od 29. junija do 4. julija je v Umagu na Hrvaškem potekal 8. Karate
kamp za mlade v organizaciji Svetovne karate zveze (WKF). V petek
3. julija in soboto 4. julija pa je bilo izvedeno tekmovanje KARATE1- Youth CUP. Glede na ambiciozno začrtano delo v Karate klubu
Trbovlje so to tekmovanje uvrstili v program
etapnih in glavnih ciljev
do mladinskega svetovnega prvenstva 2015 in
mladinskega evropskega prvenstva 2016.
Letos je na svetovnem
pokalu nastopilo skoraj
enkrat več tekmovalcev
kot preteklo leto. Na borišču je svoje moči merilo kar 639 tekmovalk in tekmovalcev iz 34 držav sveta. V petek se je začelo tekmovanje v katah in športnih borbah v kategoriji otrok ter kadetov
oziroma kadetinj, v soboto so nadaljevali mladinci in mlajši člani.
Stefan je prišel v Umag z zelo jasnim ciljem, povzpeti se na zmagovalni oder. Na lanskoletnem pokalu je v kategoriji kadetov osvojil
1. mesto. Letos je že prestopil v kategorijo mladincev do 76 kg. V
prvem kolu se je pomeril z enim od najboljših srbskih tekmovalcev
v tej kategoriji in ga prepričljivo premagal z visokim rezultatom 4:0.
Njegova umirjenost
in prikazano na borišču je že po prvem
kolu dalo slutiti, da
se bo ta dan povzpel
med najboljše. Nadaljevanje je bilo težko, vendar je prepričljivo premagal svoje
nasprotnike, v drugem kolu Avstralca
ter v tretjem Hrvata.
V polfinalu je po zelo izenačeni borbi tesno izgubil z makedonskim
tekmovalcem. Kljub razočaranju po porazu se je hitro zbral in v
dobrih dveh urah, kolikor so ga ločile od repesažne borbe za bronasto medaljo, dobro spočil. V tem času so trenerji sestavili dobro
taktiko proti kuvajtskemu nasprotniku, ki je bil zelo agresiven in
eksploziven.
Stefan je po končanem
dvoboju, ki ga je ves
čas dobro kontroliral, padel v objem
svojih, tako klubskih
kot reprezentančnih
prijateljev.
Velika motivacija za
poletno delo. Sedaj
nekaj počitka, potem pa se že konec julija priključi reprezentanci
na pripravah, ki bodo potekale cel poletni avgust in še mnogo dela
jeseni, saj se tlakuje pot do odhoda na svetovno prvenstvo v Indonezijo, novembra 2015.
B.J.

Veteranke s sodnikom in igralko Subotice
Za konec bi želele poudariti, da smo ponovno prejele ogromno
povabil na veteranske turnirje tudi v ostala mesta širom bivše Jugoslavije. To je še en dokaz, da cenijo naše delo ne glede na rezultat, kar nam je v veliko čast oziroma nam ogromno pomeni. Vsa
ta druženja pa z zadovoljstvom izkoristimo za promocijo našega
mesta Litije.
Ker je čas dopustov, veteranke vsem občanom in občankam želimo,
da ga izkoristite kar se da prijetno.
Košarkašice veteranke Litije

LITIJSKI KEGLJAČI IMAMO NOVA
DRŽAVNA PRVAKA V DVOJICAH
DEČKI-DEKLICE
V Tržiču je konec maja potekalo državno prvenstvo v
dvojicah dečki – deklice. Pri dvojici v deški konkurenci lahko nastopata ali dva dečka ali pa tudi kombinacija deček – deklica.
V drugi kategoriji v konkurenci dečkov (letniki 2004 in 2005) sta
Litijo zastopala par Matjaž Ivančič in Nuša Harb, ki sta po napetem
boju in tesnem izidu s tremi keglji prednosti slavila končno prvo
mesto ter si s tem pridobila naslov državnih prvakov v dvojicah dečki – deklice.
V tretji kategoriji sta par Soni Ajdonik – Domen Harib dosegla 5.
mesto ter Eva Krafogel – Domen Planinšek 7. mesto.
Z doseženimi rezultati smo lahko v našem klubu več kot zadovoljni,
poleg tega se v teh rezultatih skriva jasen dokaz, da delo z mladimi
poteka dobro ter se v klubu še skriva potencial in možnost za nadaljnji razvoj in uspehe. Čestitke vsem še enkrat!
KK Litija2001

tenis klub AS
NAJVEČJI USPEH NIKA RAZBORŠKA
IN CEL KUP ODLIČNIH REZULTATOV
ZA TK AS LITIJA
Nik Razboršek je veliki zmagovalec 15,000 ameriških dolarjev
vrednega Futuresa v Busto Arsiziu, ki se je igral na pesku! S tem
je Nik dosegel največji uspeh v svoji karieri. Nik se je v glavni
del prebil iz kvalifikacij, s sedmo zaporedno zmago pa postal
zmagovalec Futuresa. V tekmi za lovoriko je dobesedno pometel z 2. nosilcem in 309. igralcem sveta Ivom Klecom iz Slovaške
ter zmagal s 6:1, 6:0.
ČESTITKE NIK! Nik je
lani izpustil celotno
sezono zaradi poškodbe hrbta, letos
pa se je počasi vračal
in Nik je ta teden prikazal vrhunsko igro.
Osvojil je največji turnir v karieri ter lovoriki iz novembra 2013
(Umag) dodal še večjo iz Busta Arsizia. Nik je bil zaradi poškodbe
šele 1,303. tenisač sveta, zmaga pa mu je prinesla 27 točk in
precej višjo uvrstitev in sicer na 714. mesta. Nik Razboršek bo
tudi zastopal barve Slovenije v Davis cup reprezentanci, ki se bo
med 17. In 19. julijem borila v Tel Avivu proti reprezentanci Izraela.
Odlično je na turnirju
z nagradnim skladom
25.000$ v Švici nastopila
tudi Nastja Kolar, ki je
klonila šele v finalu. Kljub
2. mestu je Nastja po WTA
lestvici zdrsnila iz 225. na
243. mesto, saj finale ni bil
zadosti za ubranitev lanskoletne zmage s Švedske.
Nastja Kolar, ki je pred mesecem dni obnovila sodelovanje s trenerjem iz mladinskih časov, Matjažem Pogačnikom, kljub temu ostaja
optimistična in njen cilj še vedno ostaja top 150 do konca leta.
Z velikimi koraki po stopinjah najboljših koraka 11-letni Bor Artnak. Na turnirju do 12 let v Mariboru je suvereno opravil s skoraj
vso konkurenco, med drugim premagal tudi 1. nosilca turnirja in
se prebil vse do finala, kjer pa mu je malo zmanjkalo. Osvojeno
drugo mesto do 12 let (Bor lahko nastopa še v kategoriji do 11 let)
je odličen uspeh in da to ni bilo zgolj naključje, je Bor dokazal že
teden dni kasneje, ko se je na svojem prvem mednarodnem turnirju Tennis Europe do 12 let na Otočcu, prebil vse do četrtfinala in je
bil drugi najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec. Bor je za nastop v
glavnem turnirju prejel posebno povabilo selektorja in je dodelitev
povsem upravičil. Bravo Bor!
Na Begantovem memorilau v Mariboru je v kvalifikacijskih Round
Robbin dvobojih odločno nastopila tudi Rina Grošelj, ki se je suvereno uvrstila v A finale, a je nato v 1. krogu glavnega turnirja
izgubila. Vendar ima Rina v tej kategoriji še ogromno časa, saj je še
dve leti mlajša in lahko nastopa še v kategoriji do 10 let.
Na dveh mednarodnih turnirjih Tennis Europe 16 je nastopil Mark
Mesarič. Na Lošinju je bil direktno v glavnem turnirju, a je v prvem
krogu po hudi borbi izgubil v tretjem nizu. V Čakovcu je bila konkurenca še močnejša, pa je moral najprej v kvalifikacije, ki pa jih
je opravil odlično, so mu pa žal vzele nekoliko preveč moči, da bi
takšen tempo lahko nadaljeval tudi v glavnem turnirju. Vsekakor si
nabira s tem zelo bogate izkušnje in spoznava konkurenco v tujini,
saj ga naslednje leto čakajo nastopi za mladinsko ITF lestvico.
Tina Godec je nadaljuje z odličnimi nastopi. Potem, ko je postala
državna prvakinja do 18 let, je Tina odlično nastopila tudi na Državnem članskem prvenstvu in osvojila 3. mesto posamezno ter
naslov državne podprvakinje v dvojicah. V svoji kategoriji, to je do
18 let, pa je v Rogaški samo potrdilo svojo dominanco in znova
zmagala turnir. V finalu je premagala Nino Kolar iz Maribora 64:63.
Bravo Tina! Tina bo v avgustu nastopila na mednarodnem turnirju
do 18 let za ITF lestvico v Stobreču pri Splitu, potem pa jo čaka še
nastopa na turnirju z nagradnim skladom 10.000$ v Kopru, kjer bo
nastopila s posebnim povabilom, ki jih ga kot državni prvakinji do
18 let podeljuje Teniška zveza Slovenije.
Na Odprtem prvenstvu Zala Open do 16 let v Ljubljani je znova
odlično nastopil petnajstletni Tom Ašič, ki se je uvrstil v četrtfinale. Zaradi poškodbe hrbta je moral v prvem krogu predati svoj
dvoboj Mark Mesarič in to potem, ko je zmagal v prvem nizu s 7:5.
Tenis AS

25. Mednarodni Pokal
Zgonik 2015
V nedeljo 31.5.2015 je v sosednji Italiji v Zgoniku
(Sgonico) potekal tradicionalni 25. KARATE POKAL
ZGONIK 2015, ki ga je tudi letos organiziral karate klub Shinkai iz
Zgonika. Močno mednarodno tekmovanje v katah in borbah karate
klub Shinkai organizira že petindvajseto leto. Tekmovanja se je udeležilo skoraj 250
tekmovalcev iz Italije in Slovenije.
Mednarodne tekme so se udelezili
tudi tekmovalci KK
Kensei in dosegli
izjemne rezultate:
Nina Požun (1.
mesto kata), Rok
Požun (2. mesto
kata), Gian Povše
(2. mesto kata, 3.
mesto borbe), Matic Šifrer (2. mesto borbe), Tristan Zore, (1. mesto kata), Boštjan
Zore (1. mesto kata).
Vsem tekmovalcem čestitke. 
KK Kensei

Zlato srce je nehalo biti, smejoče oči so se zaprle.
Praznina ostala je, srce polno gorja,
a vsako življenje se enkrat konča.
Zdaj tam si nekje in čakaš na nas,
da se srečamo spet, ko pride naš čas.

Z A H VA L A

V naših srcih še naprej živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš.
Tam lučka ljubezni vedno gori
in tvoja dobrota in nasmeh med nami živi.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Zapustil nas je dragi mož, oče in deda

V 45. letu življenja nas je mnogo prezgodaj zapustila
naša draga hči, sestra in teta

MILAN HAJD

MARIJA HELENA ALBREHT
rojena ZUPANČIČ

1933 – 2015
iz Tenetiš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in denarno pomoč.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem,
pogrebni službi KSP Litija in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala za vaš stisk roke,
prineseno cvetje in sveče ter za darovane svete maše. Posebna zahvala g. župniku Jožetu, duhovnikom g. Silvu, g. Andreju in g. Sandiju
za lepo opravljen obred in sveto mašo, govorcema Barbari iz Krke
d.d. in bratrancu Jožetu za besede slovesa, pevcem Lipe in zboru
Sv. Nikolaja, ministrantom, pogrebcem in vsem, ki ste se poslovili od
naše Helene v tako velikem številu in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in sovaščanom za
izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče. Posebno zahvalo izrekamo osebju Doma Tisje za spoštljiv in prijazen odnos, s katerim ste ji
olajšali zadnje mesece življenja, gospe Mileni za lepe poslovilne besede, gospodu župniku, pevcem, trobentaču in vsem, ki ste jo pospremili
na zadnji poti.
Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: starša Jože in Tončka, sestra Bernardka
in brat Janez z družinama

Vsi njeni

7.8.1940 – 18.6.2015
iz Litije

Žalujoči: žena Marija in hčerka Natalija z družino

Marinka Hauptman
iz Zavrstnika, Šmartno pri Litiji,
rojena 4.12.1927 v Tenetišah

PAVLA SAVŠEK

Zlato srce je nehalo biti,
smejoče oči so se zaprle.
Praznina ostala je,
srce polno gorja,
a vsako življenje se enkrat konča.
Zdaj si tam nekje in čakaš na nas,
da se srečamo spet,
ko pride naš čas.

Z A H VA L A
V torek, 16. junija 2015 nas je v 88. letu svojega življenja zapustila
naša draga mami, žena, babica in prababica

Zapustila nas je draga mama, babica, prababica, sestra in teta

V SPOMIN
Minilo je žalostnih deset let odkar nas je zapustila
naša draga žena, mama, babica in prababica

Frančiška Čebin
12.12.1937 – 25.7.2005

Z A H VA L A
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče, sin, brat,
stric, tast in dedi

STANE ŽNIDARŠIČ
1952 – 2015
iz Leš

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti na šmarskem pokopališču, izrekli sožalje, prinesli cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se dr. Ptičarju za večletno pomoč pri njeni bolez
ni in bolniški sestri Mateji iz oddelka za kontrolo krvi v Zdravstvenemu domu Litija. Zahvala tudi SKP Litija za lepo opravljen obred
in Bogotu Bučarju za poslovilne besede ob zadnjem srečanju z njo.
Zahvala Gasilskemu društvu Zavrstnik, ki so spremljali pogreb. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izraženo sožalje
in lepe misli.

Hvala vsem, ki se je spominjate
in obiščete njen grob.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za darovano cvetje, sveče, pomoč, svete maše in izrečena sožalja.
Hvala gospodu župniku, pevcem, gospodu Dobrunu za poslovilni
govor, gasilcem ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni!

Vsi njeni

Vsi njegovi

Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo,
na svetu puščajo sledi!

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

Z A H VA L A
V SPOMIN
12.7.2015 so minila štiri leta odkar nas je zapustil dragi mož,
oče, dedek, brat, stric in svak

FRANC JUVANČIČ

Z A H VA L A
Zapustil nas je naš dragi mož, očka in dedek

MARIJA JELŠEVAR

RADO TURENŠEK

rojene Oblak
18.11.1933 – 28.5.2015
iz Tihaboja 7

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za ustno in pisno izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in
sveče. Prisrčna hvala Mirku Kaplji, pevcem iz Polšnika, Žigi in Hani,
zdravstvenemu osebju ter vsem, ki ste ga imeli radi in ga spremljali
na njegovi zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Še posebej se zahvaljujemo osebju Doma Tisje, dr. Marku Kolšku, dr.
Biljani Nikolovi, sosedom iz Tihaboja in Tlake, PGD Tihaboj, ge. Heleni
Perko za ganljive besede slovesa, hvala cerkvenemu in moškemu pevskemu zboru, pogrebnikom KSP Litija ter duhovniku Stanislavu Škufci
za lepo opravljen obred.

rojen 22.4.1941

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
postojite pri njegovem grobu
in mu prižigate svečke.

ob boleči izgubi mame, stare mame, tašče in tete

Vsem skupaj še enkrat lepa hvala.
Vsi njegovi
Tako tiho, skromno si trpela,
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep a boleč spomin.

V SPOMIN
mami, babici in prababici

ALOJZIJI LOKAR
1930 – 2013

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

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu,
srečnih dni spomine.
(Dante)

Z A H VA L A

V SPOMIN

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama in babica

V tem mesecu mineva 10. leto odkar
se je poslovil od nas dragi

LJUDMILA SLADIČ
2.10.1925 – 28.5.2015
Brezovo 3

Minilo je dve leti kar te ni.
Žalost, bolečina in praznina je ostala.

Žalujoči: sin Toni in hčerka Andreja z družinama

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu
in postojite ob njenem grobu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za iskrena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo
se gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebnikom KSP Litija,
izvajalcu Tišine in pevcem Lipe za čutno zapete pesmi ob slovesu, ter
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Hčerka Olga z družino

Žalujoči vsi njeni.

RUDOLF REMEC
4.5.1937 – 26.7.2005
iz Ponovič

POGREŠAMO TE.

Vsi njegovi

OBVE ST IL A / K R I ŽANKA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.
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nagradna križanka

Z A H VA L A
Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedi

FRANC ZUPANČIČ
12.7.1947 – 26.6.2015

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečene sožalje. Lepa hvala za pomoč gasilcem PGD Litija
in pevcem pri spremstvu njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, a vas nismo
posebej imenovali, se poklonili našemu dragemu očetu in ga v tako
velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste nam in nam še vedno
stojite ob strani, iskrena hvala.
Žalujoči vsi njegovi
Zlato srce je nehalo biti,
smejoče oči so se zaprle.
Praznina ostala je, srce polno gorja,
a vsako življenje se enkrat konča.
Zdaj tam si nekje in čakaš na nas,
da se srečamo spet, ko pride naš čas.

Z A H VA L A
14. julija 2015 nas je zapustila naša draga mami,
tašča in babi

ROMANA BRESKVAR
roj. Omahen
21.2.1945 – 14.7.2015
iz Litije

Prisrčna hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za izraženo sožalje in lepe misli. Hvala tudi osebju nevrološke
in negovalne klinike UKC Ljubljana ter Doma Tisje za oskrbo.
Hvala vsem, ki jo imate v lepem spominu.

Vsi njeni

ODDAM v najem dvosobno, opremljeno
stanovanje v Litiji. Inf.: 031 774 081

Jože Vizlar številka: 176

podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pri
dem 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 PVC cisterne,
1000 L, oprane, cena 80,00
EUR 1 kos. Dostava po dogovoru. Tel.: 068 179 895
PRODAM moško gorsko
kolo Rog, starejše izdelave,
modro rumene barve, brezhibno. Cena po dogovoru.
Tel.: 041 429 288
ODDAM enosobno stanovanje 30 m2 z vrtom v Ponovičah. Polde Baloh, Ulica
solidarnosti 4, 1270 Litija.
Tel.: 041 872 784

12. ČRKA
ABECEDE

MAJHNA
SEKIRA

NEKDANJI
PEHOTNI
VOJAK

AMERIŠKA
VESOLJSKA
AGENCIJA

DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE
KESANJE
RDEČI KRIŽ
IGRALKA ITA
JAZONOVA
LADJA
DRUGA
ČRKA
ABECEDE

UNIČEVALEC
KNJIG

GRŠKI
OTOKI
V
SPORADIH

SVOBODNA
POSEST V
FEVDALIZMU

JANEZ
DOBRAVEC

ITALIJANSKI
SLIKAR

GL. MESTO
GANE

STAROGRŠKI
JUNAK
(AKADEMIJE)

INSERAT,
OGLAS

FINANČNI
PAZNIK,
MITNIČAR

IME
IGRALKE
KRAVANJA

ANGLEŠKI
PISATELJ
(HENRY
1707–1754)

PRESTOLNI
CA ASIRIJE

KISELKAST
OKUS VINA

TRGOVINA
ZA MALE
ŽIVALI V
LITIJI

REKA
V ŠPANIJI

IGRALKA
ŠRAJ

SADEŽ,
SAD
SRBSKA
IGRALKA (EVA)

MANJŠA
ZVER PRI
NAS

IGOR
OZIM

BRANKO
KOLAR

STAROGRŠKI
BASNOPISEC

BOGINJA
MORJA

NEMČIJA
VELETOK
V SIBIRIJI

VZDEVEK
NOGOMETAŠA
MILENKOVIČA

CARIGRAJ
SKA ČETRT

SKRIVNOST

ZASLEPLJE
NOST,
FANATIČNOST
ANTON
NOVAČAN

MOKA IZ
SAGOVE
PALME

POVRŠINA

STRIPOVSKI
JUNAK
FORD

HRVAŠKO
MOŠKO
IME

STARA
JAPONSKA
PRESTOL
NICA

BEOTIJEC

ZNAMKA
KOZMETIKE

INDONEZIJ
SKI
OTOK PRI
SUMATRI

MOJZESOVE
KNJIGE

FRANC
GORENC

SIBIRSKI
VELETOK

ITALIJANSKI
SPOLNIK

ITALIJA
PRITRDIL
NICA

ELEKTROSTATIČNO
KOPIRANJE
LISTIN
IGRALKA
RINA

VELIKA
KAČA,
UDAV

Težje besede: IBLAJTAR, FIELDING, NELE, FANAR,
TIZIAN

NE P R E M IČNINE

sestavil:

Izžrebanci križanke iz meseca JUNIJA 2015 prejmejo
reklamno majico. Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO,
CDK 39, Litija. Nagrade prispeva Dajmox d.o.o.

1. Marija Zalar, Graška c. 60 B, Litija
2. Tatjana Lovše, Slivna 11, Vače
3. Drago Belja, C. K. S. 15, Litija

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.

AKCIJa v mesecu
JULIJU in AVGUSTU!
 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 ...

ZVOK,
TON

Ime in priimek:
Ulica:
Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.8.2015 na naslov ured
ništva.
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli reklamno
majico Tiskarne ACO. Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO,
CDK 39, Litija.

NOVO! NOVO!
NA GRAŠKI
DOBRAVI!!!

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.

( 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.

TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA PEKLO
OKUSNE PALAČINKE
Turistično društvo Litija (v nadalj.
TD) je v mesecu juniju sodelovalo
na dveh večjih prireditvah v okviru
praznovanja občinskega paznika v Litiji.
V TD smo se letos priključili k sodelovanju na 4. Tačkovem festivalu. Imeli smo stojnico, na kateri smo v
prijetnem hladu mogočnih kostanjev parku na Stavbah
pekli okusne palačinke za mlade in malo manj mlade
udeležence festivala. Kljub nekaj tehničnim težavam s
aparatom za peko palačink so ljubitelji le teh potrpežljivo čakali nanje.
TD se je predstavilo občanom Litije tudi na Festivalu
skupnosti v času Litijskega teka. Poudariti je potrebno,
da se je TD povezalo še z nekaterimi drugimi Litijskimi foto: Denis Furman
društvi v skupnem nastopu na festivalu (U3, Društvo diabetikov, Društvom invalidov in še nekaterimi). To se je
izkazalo za zelo uspešno in v TD verjamemo, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Tudi na tem festivalu smo
pekli okusne palačinke s katerimi so se lahko posladkali številni obiskovalci. Pa tudi utrujeni tekači so s palačinkami dobili nazaj nekaj porabljene energije. 
TD LITIJA

V nedeljo 7.6.2015 je PD
Solčava organiziral tradicionalni pohod v Matkov škaf.
Pohoda smo se udeležili tudi
Rekreativci 77 iz Litije, z dvema podpornima članicama.
Matkov kot je alpska ledeniška dolina, ki je zelo zaprta.
Iz Logarske doline pelje pot
proti mejnemu prehodu Pavličevo sedlo. Kmalu po vzpenjanju do Pavličevega sedla, se cesta odcepi proti Matkovemu
kotu. Od tu smo hodili uro in pol do škafa. Polovico poti smo prehodili po gozdu, preostanek po kamnih, skalah in snegu. Prijeten dan smo zaključili z ogledom muzeja v Solčavi in
zasluženega kosila.
V soboto, 20. 6.
2015 smo tudi organizirali skupaj s
Team Rafting Vidra
iz Litije spust po
reki Savi. Razdaljo
iz Kresnic do Litije,
natančno do našega nogometnega ig
rišča smo preveslali
v dobrih dveh urah.
Seveda, brez vmesnega postanka na
sipini v Zgornjem Lo
gu nismo mogli.
Na cilj smo prispeli
mokri, saj brez zalivanja z vesli ni šlo. Po
kosilu, ob 16.00 uri
pa je bila še odigrana prijateljska tekma med igralci R77
in člani Rafting Vidra. Na reki Savi so bili zmagovalci raftarji, predvsem zato, ker so zelo
dobro poskrbeli za našo varnost, na igrišču pa so bili zmagovalci ... . Še enkrat hvala raftarjem, ki so poskrbeli, da smo skupaj organizirali to prijetno srečanje. 
Društvo R77

USPEHI IN AKTIVNOSTI
ŠD ZGORNJI LOG
Letošnja nogometna sezona OLMN Litija-Šmartno je
bila za ŠD Zg. Log najbolj
uspešna, saj imamo v tekmovanju kar tri ekipe - dve
nogometni, ki tekmujeta v
1. ligi OLMN in veteransko,
ki tekmuje v veteranski ligi.
V prvi ligi smo z ekipo POTEPUHI SOČA OPREMA os
vojili prvo mesto in postali
že devetič (9) prvaki lige.
Druga ekipa Log YUNAYTED
je tretje leto v prvi ligi in so
osvojili solidno 6. mesto.

Veterani MANE BAR Zg. Log
pa so veteranski ligi prepričljivo osvojili prvo mesto
kar je za naše malo športno
društvo velik uspeh.
Aktivni so tudi odbojkarji
saj so uspešno zaključili
dela na odbojkarskem igrišču in se povezali z Mladinskim centrom iz Litije, tako,
da se sedaj v poletni sezoni
izvaja igranje odbojke vsako sredo. V mesecu avgustu, točneje 29.8.2015, bo
ŠD Zg. Log organiziralo turnir trojk v odbojki na mivki.
Več o tem dogodku si lahko preberete na spletni strani MC Litija.
Z novimi uspehi in podvigi v kolesarstvu pa nadaljuje
tudi naš član kolesar Matej Lovše. Letos se je udeležil
dirke okoli Slovenije DOS RAS EXTREME in sicer je
tekmoval v zmagovalni četvorki, ki je 1250 km dolgo pot okoli Slovenije premagala v času 37 ur in minuto in prehitela drugo uvrščeno ekipo za 17 minut.
Povsem samostojno zmago pa si je prikolesaril na 9
maratonu Alpe Scott, ki poteka okoli Kamniško – Savinjskih Alp preko treh prelazov; Jezersko, Pavličevo
sedlo in Černivec. Med 630 kolesarji v ekstremno
vročem vremenu je zmagal s časom 3 ure in 37 minut.

