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VABLJENI V PODŠENTJUR

V zadnjih dveh letih smo cerkev s pomočjo številnih dobrotnikov in lokalne skupnosti temeljito obnovili. Veselimo se
lepe prenovljene cerkve. In vabimo na
praznovanje, ki bo v nedeljo, 7. avgusta.
Ob 10. uri bo med slovesno mašo upokojeni nadškof g. Alojz Uran blagoslovil
obnovitvena dela. Sodelovalil bodo otroci, udeleženci oratorija. Po maši bomo z
veseljem vse pogostili.
Krajani podružnice sv. Jurija

www.obcan- litija.si

WFC »World Freefight Challenge« se po izjemnem
dogodku junija že pripravlja na nov spektakel, ki
bo ponovno potekal v hali Tivoli konec meseca
decembra. Pred tem pa za vse ljubitelje borilnih veščin predstavlja novo
vrsto prireditve »Challengers«, namenjeno izpostavljanju mladih in nepoz
nanih talentov, tistih, ki imajo željo po karieri profesionalnega MMA borca.
Ideja o novi prireditvi je bila v nastajanju že nekaj časa a se je zaradi obsežnejšega dela promocije morala preložiti. WFC, do sedaj že mednarodno
poznana MMA blagovna znamka z novo serijo prireditev odpira vrata na
velike spektakle, ki se odvijajo doma in v tujini vsem tistim, ki bodo v
svojih borbah pokazali iskre talenta, borbenosti in vzdržljivosti, skratka,
vse kvalitete pravega testa.
Ob razpisu prireditve »WFC Challengers 1« so elektronski poštni predal
WFC promocije zasuli mladi interesanti od katerih je bilo v ožji izbor izbranih štirideset, le dvajset zmagovalcev/izbrancev
pa bo imelo možnost napredovanja in potencialne uvrstitve na enega izmed velikih WFC spektaklov, morda že na decembrov spektakel v hali
Tivoli.
Prva v vrsti prireditev »WFC Challengers 1« se
bo odvijala že 25. septembra v Športni dvorani
v Litiji. Prireditev bo v živo mogoče spremljati
tudi na SIOL spletnem portalu. Ter posnetek na
Šport TV in Fight Chanel (Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Albanija).

OŠ LITIJA
OŠ LITIJA – PPP
OŠ GRADEC
OŠ GABROVKA – DOLE
GŠ LITIJA-ŠMARTNO
SKUPAJ:
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Št. vpisanih v KND
Posamezniki
Skupine
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Julij je dodobra pokazal moč sonca, kar se
pozna tudi pri nekaterih rubrikah, kjer bodisi
zaradi vročine bodisi zaradi dopustov manjkajo nekateri redni članki. Zato je ta številka
nekoliko tanjša kot običajno.
Marko Djukić

08.8.2011

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

PRIREDITVE OB MEDNARODNEM
LETU GOZDOV

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 32. priredi
tev ob vpisu učencev v
Zlato knjigo in Knjigo
najboljših dosežkov, je
bila v sredo, 22.06.2011
ob 19. uri, v dvorani Kulturnega centra Litija.
Kratek kulturni program
ob vpisu je letos pripravila Osnovna šola Litija.
V Zlato knjigo se vpišejo
učenci osnovnih šol, ki
Učenci vpisani v zlato knjigo
so v vseh letih šolanja
od 6. do 9. razreda dosegli odličen uspeh ali povprečno oceno vsaj 4,53 ter učenci
Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji oz. višji stopnji
in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno.
V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne
rezultate na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.
Župan občine Litija je učencem, ki so vpisani v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil diplome in knjižne nagrade.
V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje število učencev
oziroma skupin po posameznih šolah:
Št. vpisanih
v ZK

iz uredništva

WFC – CHALLENGERS 1

VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO
NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV V ŠOLSKEM LETU
2010/2011

OSNOVNA /
GLASBENA ŠOLA

novi ce i z občin e lit ija

popravila in čiščenje
zobnih protez

Skupno število Skupno število
vpisov v KND
vseh vpisov
22
12
23
4
4
65

31
12
37
5
12
97

V okviru mednarodnega leta gozdov
je Zavod za gozdove RS skupaj z občinami in drugimi partnerji organiziral
vrsto prireditev in posvetov v dolini
Sopote in v Oglarski deželi. V petek
24.06.2011 je bil na obisku tudi minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan,
ki se je sestal z županom občine Litija Francijem ROKAVCEM na kmetiji
PR KRJAN v Dobovici, potem pa sta si
skupaj ogledala prižig kope velikanke
na kmetiji Medved v Suhadolah. V pogovoru sta se dotaknila vprašanja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, možnosti izrabe lesa za predelavo, črpanja evropskih
sredstev iz evropskega kmetijskega sklada in drugih aktualnih zadev.

S topite korak naprej.
S torite korak,ki

spremeni življenje.

Vpišite se v programe za odrasle za poklice:
srednja šola:
• trgovec
• predšolska vzgoja – NOVO!!!
• ekonomski tehnik
• strojni tehnik
višja šola:
• ekonomist – NOVO!!!!
• inženir strojništva
• organizator socialne mreže
Pridružite se družbi uspešnih!
IC Geoss z vami že 60 let na poti do novih znanj.
Podrobnejše informacije: 01/8980-570, 041/733-980, www.ic-geoss.si

Učenci vpisani v knjigo najboljših dosežkov

Veseli bomo tudi vašega obiska v IC Geoss d.o.o,
Trg na Stavbah 8a, Litija.
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OBRAZLOŽITVE PREJEMNIKOV
PRIZNANJ ŽUPANA OBČINE
LITIJA ZA LETO 2011
PETER SVETIK

Geodet in ekonomist Peter Svetik, rojen leta 1933 v Plužnjah pri Cerknem, je v svojem aktivnem obdobju ves čas prispeval v zakladnico
projektov, ki so služili razvoju zavedanja, boljšemu življenju in razvoju
medčloveških odnosov.
Po upokojitvi še vedno prostovoljno dela tako pri projektu GEOSS kot
tudi pri Turistično športnem društvu Kostel.
Poleg številnih knjig in projektov, ki so nastali kot plod njegovih strokovnih prizadevanj - npr. slovenska geodetska zbirka na gradu Bogenšperk,
sistematični razvoj slovenske splošne kartografije, izvedba projektov
ROTE in EHIŠ - je za občino Litija zlasti pomemben projekt GEOSS.
Peter Svetik je namreč zasnoval Projekt Vače 81, kasneje imenovan
tudi Projekt GEOSS, ki je načrtoval izračun središča - težišča Slovenije, revitalizacijo širšega območja GEOSS, program organizacije
kulturnih, znanstveno raziskovalnih in športno rekreativnih prireditev ter popularizacijo območja v sredstvih javnega obveščanja.
Peter Svetik projekta ni le zasnoval, temveč je 30 let tudi tvorno sodeloval in vodil njegovo udejanjanje. GEOSS je tako danes objekt
državnega pomena, pomembna trigonometrična točka, ki ima tudi
večplasten simbolični pomen. Simbolizira večstoletna prizadevanja
Slovencev za združitev, srce naše države, ki je skupno vsem Slovencem, ne glede na ideološke, verske in druge razlike. Potrjuje zakoreninjenost Slovencev na tem prostoru in nudi možnost za številne
protokolarne in druge prireditve na občinskem, regionalnem in državnem nivoju.
Ob 30-letnici Projekta GEOSS Peter Svetik zato prejme priznanje župana občine Litija.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA

V petek, 10. Junija, je DU Litija s Svečano akademijo zaokrožilo praznovanje 60 letnice, kjer je poskušalo v živo prikazati svojo bogato dejavnost, ki je natančneje opisana v Zborniku, izdanem ob tej priložnosti.
Društvo šteje že preko 1000 članov in prav vsak od njih v njem lahko
najde nekaj zase. Tudi na starejše člane, ki ne morejo biti več aktivni,
se ne pozablja. Človeška toplina, nesebičnost, pripravljenost storiti
še kaj za drugega brez plačila, so vrednote, ki so v DU Litija trdno
zasidrane. Tu so ljudje širokega srca, različnih znanj in dobre volje.
Trdno verjamejo, da se imajo letom navkljub lahko še vedno lepo, da
so koristni, da imajo še veliko idej in da znajo poskrbeti ne le zase,
temveč tudi za tiste, ki sami tega ne zmorejo.
Samota ubija, pravijo. Zato je druženje tudi dobra alternativa uradni
medicini, DU Litija pa pravi naslov za vse mlade upokojence, ki se jim
še niso pridružili.
Ob 60-letnici aktivnega in uspešnega delovanja Društvo upokojencev Litija prejme priznanje župana občine Litija

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI

V letu 1931 je bilo ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Dole pri
Litiji in vse od takrat v svojih vrstah združuje ljudi, ki aktivno sodelujejo pri razvoju gasilstva na območju KS Dole pri Litiji.
V vseh letih delovanja so marljivi gasilci ob pomoči mnogih uspeli
zgraditi gasilski dom na Dolah, razviti prvi društveni prapor in nabavljati opremo, orodje ter vozila v skladu z razvojem in potrebami.
Vsa leta izpolnjujejo zastavljene cilje delovanja, redno pregledujejo,
urejajo ali popravljajo orodje ter opremo in skrbijo, da so v stalni
intervencijski pripravljenosti.
Redno skrbijo tudi za izobraževanja in usposabljanja njihovih članov
ter gasilske mladine. Svoje sposobnosti dokazujejo na tekmovanjih,
žal pa pogosto tudi pri gašenju in reševanju.
Ob 80-letnici aktivnega in uspešnega delovanja Prostovoljno gasilsko društvo Dole pri Litiji prejme priznanje župana občine Litja

ČEBELARSKO DRUŠTVO LITIJA

S smogom umazana Litija je v času rojstva čebelarskega društva
dajala bivanjsko neugleden vtis. Sonce se ni prebijalo izza oblakov
dima, strupeno ozračje je uničevalo ljudi, čebele, znanilke življenja,
pa so umirale. Čebelarji so se temu uprli in zmagali v trdi in ostri
»čebelarski pravdi«. Rodilo se je Čebelarsko društvo Litija. V devetdesetih letih so nasledniki dostojno zastopali svoje prednike. Danes je
Litija zelena, sončna in sonce zopet sije na mesto, zato si čebelarsko
društvo ob 90. obletnici nedvomno zasluži to visoko priznanje.
Ob 90-letnici aktivnega in uspešnega delovanja Čebelarsko društvo Litija prejme priznanje župana občine Litija

KULTURNO DRUŠTVO KRESNICE

Kulturno društvo Kresnice je bilo ustanovljeno leta 1911. Iz pisnih virov je razvidno, da so se takrat vključili v društvo kulturni navdušenci
iz sedanjih Krajevnih skupnosti Kresnice in Jevnica. Prve prireditve so
bile izvedene kar pod kozolcem, toplarjem. Pevce in igralce so učili
v glavnem šolski učitelji. Kot vemo, so kmalu po ustanovitvi društva
sledili nemirni vojni časi, toda prav kulturni dogodki so vedno znova
povezovali in vzpodbujali ljudi k spoštovanju svoje domovine. Danes
šteje društvo 42 članov, ki so povezani v skupine: Ženski pevski zbor,
Godbeniki z lesenimi rogovi, igralci in mladi likovniki.
Ženski pevski zbor deluje že 32 let in je prisoten na vseh krajevnih
prireditvah.
Leseni rogisti so unikatna glasbena skupina z velikim številom nastopov v domači občini, po Sloveniji in tudi v tujini. Skupina ljubiteljskih

igralcev skrbi za dobro vzdušje na odru, mladi likovniki pa se urijo v
izdelavi pletarskih in drugih izdelkov.
Kulturno društvo Kresnice ob 100-letnici aktivnega in uspešnega delovanja društva prejme priznanje župana občine Litija.

INVESTICIJA NA BREGU PRI LITIJI
V ZAKLJUČNI FAZI

ŽENSKI NOGOMETNI KLUB JEVNICA

V 1. slovenski ženski nogometni ligi, ki deluje pod okriljem Nogometne zveze Slovenije, trenutno nastopa osem klubov, ki praviloma
prihajajo iz večjih slovenskih mest. Z nogometom so se ženske v naši
občini pričele ukvarjati že leta 1997, ko so se v ligo prijavile kot Ženski nogometni klub Senožeti, v prejšnji sezoni pa so se preimenovale
v ŽNK Jevnica. Do letošnje sezone je bil največji uspeh članic končno
tretje mesto na ligaški lestvici ter dvakratna uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja, letos pa so se punce zavihtele na sam vrh. Spomladanski del so odigrale brez poraza, trikrat zapored so premagale
aktualne državne prvakinje ŽNK Krka. Dekleta se v Jevnici odlično počutijo, saj imajo vso podporo kluba, navijačev in krajanov. Energija v
celotnem NK Jevnica je izvrstna, saj se sekcije medsebojno podpirajo
in si pomagajo, celoten sistem pa temelji na prostovoljstvu ter želji
po gibanju in druženju. K uspehu članic je nedvomno veliko prispeval
tudi njihov trener Damir Vrabac, bivši profesionalni nogometaš, ki zna
vzpostaviti disciplino ter ohraniti dobro počutje v ekipi.
Za osvojitev naslova pokalnih prvakinj v sezoni 2010/2011 Ženski
nogometni klub Jevnica prejme priznanje župana občine Litija.

KLUB MALEGA NOGOMETA LESNA INDUSTRIJA LITIJA

Futsal klub Litija je v pravkar končani sezoni 2010/2011 ponovno
krojil vrh slovenskega futsala oziroma malega nogometa. Šestnajsta
sezona pod okriljem Nogometne zveze Slovenije je pomenila povratek najboljše slovenske futsal ekipe na vrh in še enkrat več dokazala,
da je v omenjenem obdobju Litija daleč najboljši klub v naši državi. Že
v uvodu v to sezono, meseca septembra 2010, so v srečanju superpokala zmagali in vknjižili četrto lovoriko v tem tekmovanju.
Meseca marca so v finalu pokala Slovenije, v Športni dvorani Bonifika
Koper, v finalu premagali domačo ekipo ter tako obranili lanskoletni
primat v tem tekmovanju. Skupaj so bili že sedmič najboljši v tem
tekmovanju.
Vrhunec so prihranili za konec. Po predhodnem rednem delu sezone, ko so osvojili prvo mesto, so skozi polfinale prišli do finalnega
obračuna z večnim rivalom iz Tolmina. Po uvodnih dveh srečanjih
so v zmagah vodili z 2:0, na dveh gostovanjih dvakrat tesno izgubili, najboljše prihranili za konec. Peto odločilno srečanje se je igralo
v litijski športni dvorani, pred dobrimi 1000 gledalci so zmago z
8:2 slavili igralci Litije in tako osmič, kar je rekordna številka v državi,
postali prvaki Slovenije.
Ob dejstvu, da je kar šest igralcev članske ekipe igralo tudi v reprezentanci Slovenije, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo, je to še en
dokaz, da je slovenski futsal doma v središču Slovenije.
Ob uspehih mlajših selekcij, ki so tudi povsem v vrhu slovenskega futsala, se za prihodnost in uspešne rezultate, vsaj tako upajo, ni bati
Za osvojitev naslova Pokalnih prvakov Slovenije v malem nogometu v sezoni 2010/2011 in dolgoletnega uspešnega uvrščanja
v sam vrh malega nogometa v Sloveniji Klub Malega nogometa
Lesna industrija Litija prejme priznanje župana občine Litija

OBRAZLOŽITEV
- ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA

Izvajalec del na investiciji v izgradnjo pločnika, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave na Bregu pri Litiji zaključuje dela
in predvidoma bo objekt v mesecu septembru zaključen in dan
v uporabo uporabnikom.

KONCERT V SPOMIN SKLADATELJU
CARLOSU KLEIBERJU

Tudi letos je bil ob grobu skladatelja Carlosa Kleiberja na Konjšici izveden spominski koncert, na katerem so sodelovali Moški
pevski zbor Polšnik ter Glasbena šola Zagorje. Sloviti umetnik
je umrl v Konjšici 13.07.2004, kjer je na pokopališču tudi njegov
grob.

otvoritev vodovoda ZgORNJI Log

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA

Zbor Sv. Nikolaja deluje od leta 1997 in je bil ustanovljen kot župnijski
zbor. V naslednjih letih je svoje delovanje razširil na različna področja
in se razvil v vrhunski pevski sestav, v katerem poje več kot 45 pevk in
pevcev. Njegovi največji dosežki so 1. mesto in zlata plaketa na državnem tekmovanju Naša pesem 2005, 2. mesto in prejete vse posebne
nagrade na 7. mednarodnem tekmovanju Maribor 2004, 3. mesto v
programu monografskih del na 45. mednarodnem zborovskem tekmovanju C.A. Seghizzi 2006 v Italiji in 1. mesto ter Veliko nagrado
tekmovanja na mednarodnem tekmovanju Venezia in Musica 2011 v
Benetkah. Zbor je izdal tudi dve zgoščenki Božična luč z v slovenščino
prepesnjenim opusom angleškega skladatelja Johna Rutterja in ob
10. jubileju zgoščenko Sacra religio s skladbami iz zakladnice duhovne glasbe slovenskih in tujih avtorjev iz različnih obdobij.
V štirinajstih letih delovanja so sodelovali z mnogimi priznanimi umetniki in ansambli, med drugim z mojstrom gospela in spirituala Paulom Smithom, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentom
Davidom de Villiersom, trobentačem Stankom Arnoldom, baritonistom Marcosom Finkom, pianistom Zoranom Škrinjarjem, orkestrom
Simfonija Luwigana ter Vladom Kreslinom. Zborovske novitete zanje so napisali priznani slovenski skladatelji Damijan Močnik, Ambrož Čopi, Nana Forte, Peter Šavli, Ivan Florjanc in Črt Sojar Voglar.
Lansko leto so ob 20. obletnici nemške enotnosti skupaj z Mešanim
zborom Viva iz Brežic, simfoničnim orkestrom Collegium musicum iz
Potsdama ter otroškim zborom iz Šmartna pri Litiji izvedli znamenito
delo Carla Orffa Carmina Burana.
Zbor Sv. Nikolaja deluje pod okriljem Nove kulture Litija in je član
evropske zborovske zveze Europa Cantat. Od ustanovitve dalje ga
vodi Helena Fojkar Zupančič.
Zbor Sv. Nikolaja prejme Zlato plaketo občine Litija in odločitev
temelji na dejstvu, da je zbor dosegel prvo mesto na mednarodnem zborovskem tekmovanju in s tem osvojil Grad prix Venesia in musica v Italiji in da se uvršča v sam vrh evropskega in
slovenskega zborovskega petja.

V mesecu juniju je bila izvedena otvoritev javnega vodovoda
Zgornji Log. V tem mesecu JP KSP Litija, kot bodoči upravljalec
tega vodovoda, že izvaja aktivnosti za priključitev posameznih
uporabnikov.
Glede na Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija je
priključitev na javni vodovod za vse prebivalce naselja obvezna.

PRIČETEK GRADNJE PLOČNIKA
V ZGORNJEM HOTIČU

PRVA ELEKTRO ČRPALKA V LITIJI
- med nadvozom in trgovino Mercator

Prva elektro črpalka v Litiji je rezultat prizadevanja in dobrega
sodelovanja vseh sodelujočih partnerjev. Občina Litija je v ta
namen zagotovila prostor in poskrbela za priključitev na distribucijsko omrežje medtem, ko je Elektro Ljubljana zagotovil
elektro črpalko ter bo skrbel za njeno nemoteno delovanje. Polnjene bo do konca leta 2012 brezplačno za vse uporabnike električnih vozil. Nova elektro črpalka, ki sodi v sistem osmih črpalk
Elektra Ljubljana, se napaja z Zeleno energijo, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije, in sicer iz majhnih hidroelektrarn in sončnih elektrarn. Zato še dodatno predstavlja
pomembno pridobitev ne samo za mesto Litijo, ampak tudi za
prebivalce in obiskovalce mesta.

Vse občane in občanke obveščamo, da se pričenjajo dela pri
gradnji pločnika v Zgornjem Hotiču, zato je v mesecu juliju in
avgustu predvidena začasna delna zapora glavne ceste G2 108.
Prosimo vas za razumevanje.
Župan občine Litija:
Franci Rokavec

O DE LU O B Č I NS KE GA SVE TA IN OB Č INSK E U PR AVE / AK T UAL N O
GRADNJA VERIGE HIDROELEKTRAREN
NA SREDNJI SAVI
Na povabilo župana Francija Rokavca je prišel v
občino Litija direktor direktorata za energetiko na
Ministrstvu za gospodarstvo mag. Janez Kopač,
kateremu se je pridružil
tudi direktor HSE mag.
Janežič. Članom kolegija
občinskega sveta sta predstavila osnutek Nacionalnega energetskega pro
grama, ki je v javni ob
ravnavi, s posebnim pou
darkom na izgradnji verige
hidroelektraren na srednji
Savi. Gosta sta poudarila,
da je izgradnja hidroelektraren na srednji Savi za
Slovenijo zelo pomembna, predvsem zaradi izpolnjevanja cilja,
ki smo si ga zadali v okviru EU in sicer, da bomo do leta 2020
dosegli 25% energije iz obnovljivih virov, trenutno pa smo na
deležu 16-17%.
Župan in ostali prisotni svetniki so jasno zavzeli stališče, da lokalna skupnost podpira bodočo izgradnjo verige HE na srednji
Savi z jasno zahtevo, da je pri umeščanju objektov v prostor
potrebno pridobiti soglasje lokalne skupnosti, še zlasti pri HE
Ponoviče, kjer bo iz okoljevarstvenega vidika potrebna tudi poglobljena strokovna razprava. Prav tako je bila jasno izražena
zahteva, da je sedež Družbe za izgradnjo hidroelektraren na
srednji Savi v Litiji, še zlasti na podlagi dejstva, da bodo kar
štiri bodoče elektrarne locirane v občini Litija. Občina Litija bo
poslala zahtevo na Državni zbor, Vlado Republike Slovenije, pristojne institucije za gospodarstvo in direktorata za energijo, da
razreši problem podelitve koncesije za izgradnjo HE na srednji
Savi, ki bo omogočila pričetek postopkov za umeščanje v prostor in v nadaljevanju izgradnjo HE na srednji Savi. Vsi prisotni
so se strinjali, da se ustanovi odbor, ki bo spremljal gradnjo HE
na srednji Savi.

Na Bregu sedaj varneje
Lokalna cesta 208081 (Jeze-Zagorica-Breg) predstavlja pomembno povezavo Zasavja z Dolenjsko. Pot vodi tudi v industrijsko cono, promet
se iz leta v leto povečuje, zato je bila varnost stanovalcev, mimoidočih, predvsem pa otrok vsako leto bolj ogrožena. V KS Breg Tenetiše
smo že v svojem prvem mandatu, leta 2004, pričeli z aktivnostmi za
izboljšanje varnosti tistega dela lokalne ceste, ki poteka skozi naselje.
Tako je nastala tudi ideja za projekt izgradnje pločnika z avtobusnima
postajališčema in javno razsvetljavo.

V mesecu juliju projekt zaključujemo. Izvedba je potekala brez večjih
zapletov, vsem mejašem trase pločnika pa se javno zahvaljujemo za
sodelovanje in strpnost. Brez sodelovanja bi se projekt zavlekel.
Pločnik sedaj povezuje vasi Breg in Tenetiše v zaključeno celoto. Ključni izhodi iz vasi so varno povezani. Z zaključitvijo projekta bo v naši
krajevni skupnosti tudi zasijala prva luč, namreč še vedno nimamo
urejene javne razsvetljave. Ureditev javne razsvetljave po celotni KS je
nadaljnja prioritetna naloga tega mandata.
V pripravo projekta je bilo vloženega ogromno časa, zelo pomembno
pa je, da so bila pridobljena evropska sredstva.
Dušan Drnovšek

NAPOVEDNIK PRIREDITEV OB
PRAZNIKU OBČINE LITIJA
K pisanju me je vspodbudil članek D.Hauptmana
v junijski številki Občana.
Razmišljam o primernosti izbora prireditev, ki so bile na seznamu prireditev ob prazniku občine Litija. Prav na tem seznamu je bila zapisana tudi prireditev »Gabrovka, tu sem doma«, ki jo sama sooblikujem.
Moram reči, da sem v sebi čutila nek ponos, neko priznanje delu nas
amaterjev, ljudi, ki nam delo v različnih društvih veliko pomeni. Prav to
se je čutilo tudi med udeleženci na prireditvi, še posebej ob nastopu
podžupanje. In verjemem, da so pripravljalci in udeleženci vseh ostalih
omenjenih prireditev, ki so bile posvečene občinskemu prazniku, čutili
isto. Priznanje našemu zastonjskemu delu in čast prispevati svoj kamenček k počastitvi našega občinskega praznika.
Kar se pa tiče neprimernosti izbora krajev prireditev, da le ti niso v naši
občini, pa je potrebno biti pazljiv. Meje so lahko zelo »tanke«, majhen
potoček, leva stran Zagorje, desna stran Litija in mislim, da je tako tudi
v primeru lokacije gostilne Celestina v Sopoti.
O resnosti in spoštljivosti odnosa do občinskega praznika pa bi lahko
razpravljali. Osrednja občinska proslava mislim, da je bila na nivoju, ki
ga takšno praznovanje zahteva, vse ostalo pa kot sem že napisala so
drobni kamenčki v mozaiku počastitve našega praznika, pripravljeni s
srcem in dušo posameznih pripravljalcev amaterjev in so se zgodili na
lokalnem terenu, pa vendarle v občini Litija.
In še o komunikaciji.... Mislim, da nihče od pripravljalcev napovednikov
prireditev v občini ne podcenjuje bralcev litijskega Občana, vsaj kolikor
jih sama poznam. Da v tej »navezi močno škripa komunikacija« pa je
znano tudi iz drugih virov. Torej bo moral vsakdo izmed njih »pomesti
svoj prag«, in pristopiti k izboljšanju komunikacije. Morda posledično
enkrat dobimo le en napovednik in dragocen prostor za poročila s prireditev iz celotne občine Litija. 
Helena Perko

Kompostiranje po Litijsko
Občanke in občani smo prejeli obvestilo KSP Litija o obveznem ločenem zbiranju bioloških odpadkov. Končno bi lahko rekli. Ločevanje v tej
občini močno zaostaja za ciljem evropskih direktiv. Vendar to seveda ni
bila samoinciativna poteza KSP, ampak zakonske določbe, ki nalagajo
komunalnim podjetjem (ne občanom), da uredijo sistem zbiranja in odvoza organskih odpadkov.
V začetku junija 2010 je pričela veljati nova Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL
RS, št. 39/2010).
Po tej uredbi je potrebno vzpostaviti ločeno zbiranje bioloških odpadkov najkasneje do 30.06.2011.
Nova uredba, ki nadomešča Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki iz leta 2008, določa obveznosti in pravila ravnanja s kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v kuhinjah in pri razdeljevanju
hrane v gostinstvu, s kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih
ter z zelenim vrtnim odpadom.
Način, kako se je litijska komunala lotila izvrševanja uredbe je pa ločevanje ljudi, na meščane in vaščane, resnično upam, da je to le provokacija s strani KSP k spodbujanju ločevanja. V mestu Litija bodo
gospodinjstva v individualnih hišah lahko izbirala med kompostiranjem
na domačem vrtu ali oddajo javnemu podjetju. Na vasi pa v letu 2011
ne bo urejenega odvoza organskih odpadkov, zato velja prisila, brez
možnosti izbire. Prisiliti ljudi v nekaj, brez možnosti izbire je namreč
protizakonito in protiustavno. Ja kje pa živimo? KSP tako zavestno krši
5. člen uredbe: V gospodinjstvih, kjer obstaja ta možnost, naj bi skladno
z uredbo sami hišno kompostirali kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku, če pa to ni mogoče oziroma gospodinjstva
tega ne počnejo, pa morajo odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v
posebnem zabojniku ali posodi, torej ločeno od ostalih odpadkov.
Na vasi nimajo vsi kmetije ali vrta. Kam pa naj postavijo kompostnik,
na cesto?
Smo za komunalo ljudje na vasi drugorazredni občani? Zakaj pa
imamo potem po vaseh iste zneske na položnici kot v mestu? Možnost
izbire mora biti za vse občanke in občane ista. Pravilno, da KSP spodbuja kompostiranje na vrtu, prisila pa res ni način.
V sosednji občini Trbovlje so dobila zabojnike za organske odpadke
brezplačno vsa gospodinjstva, ki so to želela, tako v mestu kot na vasi.
V Litiji bo možnost izbire le v mestu, pa še tam bo potrebno plačati 35
EUR za zabojnik.
Tisti, ki se bodo odločili za kompostiranje na domačem vrtu, bi bilo pošteno da dobijo tudi manjši znesek na položnici za odvoz mešanih komunalnih odpadkov. Saj bo zabojnik mešanih odpadkov ja bolj prazen.
Tudi nobenega protesta nisem zasledil s strani KSP ali občine do odlagališča Unično, kamor odlaga Litija komunalne odpadke. Kompostarno
bi morali pripraviti do zakonskega roka.
Sedaj bo potrebno organske odpadke odvažati v odlagališče v Celje,
kar bo podražilo storitev in to zopet v breme prebivalcev.
Primož Lambergar, spec.
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Odprto pismo vodstvu Občine Litija
Nove šole (še) ne bo. Bo pa vrtec. Dražji

Kar lep čas se že govori o problemu nove šole v Litiji. Ali obnavljati
staro ali pristopiti k gradnji nove, o tem je bilo prelitega že veliko črnila.
Dejstvo je, da se je vodstvo občine Litija (kot vodstvo občine Litija v
nadaljevanju mislim celotno vodstvo, z županom in svetniki, ki potrjujejo odločilne dokumente) odločilo, da bo projekt nove šola realiziralo
in sicer z gradnjo na prostoru sedanje šole, kjer bo ostala le stavba
stare sodnije.
Starši smo tega zelo veseli, saj bodo otroci imeli dostojen prostor. Ko
se je odločalo o tem, da bo nadomestna gradnja, so se tudi vsi zavedali
odrekanja in slabših pogojev za tisto leto, ko bo trajala gradnja. Ob tem
naj poudarim, da je odločitev za gradnjo na prostoru, kjer je trenutno
šola, izjemno pogumna odločitev, saj zahteva res dobro organizacijo
gradnje, ki mora biti končana hitro, hkrati pa od vodstva šole zahteva
reorganizacijo pouka, ki bo v času gradnje potekal v izrednih razmerah.
Gradnja na tem prostoru ne dovoljuje zamikov in napak.
O konkretnih datumih rušenja obstoječe stavbe in začetka gradnje smo
se začeli pogovarjati že v maju 2010. Takrat se je začetek obljubljene
gradnje prestavil iz junija na jesen 2010, vsem pa je bilo zagotovljeno,
da bomo v najslabšem primeru v novo stavbo otroke pripeljali septembra 2012. Letos je bilo govora, da se začne rušenje takoj po končanju
pouka. Pa se je spet zamaknilo, zadnja informacija, ki smo jo starši dobili (iz medijev), je, da bi se rušenje začelo naslednje leto, in da gradnja
ne bo trajala eno leto, niti leto in pol, ampak... dve leti.
Ob takšni dinamiki je edini premik v zvezi z gradnjo šole premik datuma začetka. In se starši upravičeno sprašujemo: Je gradnja sploh
realnost?
Ko se je odločalo o gradnji na opisan način pred tremi leti, je bila situacija drugačna. Gradbena podjetja so bila močna, bilo jih je veliko,
zadolževanje ni bil problem, investicije so cvetele. Danes se proračuni
občin krčijo, prilivov ni, težko je zagotoviti financiranje. Vsako, še ne
začeto investicijo se odloži, začeta investicija pa se podaljša.
Sam sem eden najbolj zainteresiranih, da občina Litija dobi novo, spodobno šolo. A sem tudi realen in me je zaradi tega, kako se pristopa
k tej investiciji, zelo strah. Zavedam se, da občina Litija nima denarja,
še posebej, če se zavedamo, da je predvidena investicija vredna en
letni proračun. Hkrati pa opazujem, da se je vodstvo na občini Litija v
teh časih lotilo zajetne investicije v SVC, čaka jih investicija v čistilno
napravo.
Gradnja Osnovne šole Litija ni poligon za preizkuse, kjer bi ugotovili,
da mogoče pa ne bo šlo vse po načrtih. Preden se gre v gradnjo, mora
biti jasno, da bo gradnja končana hitro. Zdaj to ni jasno in upam si
trditi, da ob teh zamikih, ki smo jim priča, do gradnje ne more priti.
Zavedati se moramo, da bo gradnja korenito posegla v šolski proces in
celotno okolje. Popolnoma zaupam vodstvu šole, da bo proces pouka
potekal najbolje, kolikor bo lahko, glede na razmere. Kljub temu pa
bodo otroci ali strpani v starem delu šole, ob gradbišču, kasneje se
bodo preselili na drugo osnovno šolo, po vsej verjetnosti v izmenski
pouk. Izmenski pouk ne bo prizadel le njih, ampak tudi učence gostujoče šole. Vse to smo starši pripravljeni potrpeti, a le eno leto. Zdaj pa
smo pred dejstvom, da bo to trajalo (vsaj) dve leti. To pomeni: dve leti
izmenskega pouka, nemogočih razmer za otroke, nemogočih razmer za
učitelje. In kar pozabljamo: nemogočih razmer za najmlajše, saj bodo
malčki v vrtcu Najdihojca s svojimi vzgojiteljicami najbližji sosedje gradnje šole. Dve leti! Nezanemarljivo je dejstvo, da bo gradnja šole potekala dobesedno sredi spalnega naselja.
Starši smo ob obljubah o novi šoli naivno in neupravičeno tolerantni do
sedanjih razmer na šoli. Nič nas ne moti, da je igrišče ob šoli takšno
kot je, niti nas ne moti polomljeno igralo, ki je nevarno otrokom. Nič
ne vztrajamo, da bi kakšna učilnica dobila novo barvo, da bi se karkoli
obnovilo ali popravilo. Saj bomo dobili novo šolo. Stanje na šoli je nespremenjeno, odkar se je dala konkretna obljuba po novi šoli.
Na mestu je opozorilo, da bomo sredi spalnega naselja ob otroškem
vrtcu imeli počasno gradbišče, otroke pa vozili v okoliške šole. 400
otrok. In to ne dve leti, ampak tri, štiri.
Ali je vodstvo občine Litija zmožno organizirati gradnjo nove šole v
enem letu? To pomeni, ali ima občina Litija dovolj sredstev, da to izpelje? Če je s strani predstavnikov občine Litija odgovor da, potem je
nujno, da se k temu projektu pristopi iskreno in z vsemi razpoložljivimi
sredstvi. Začasno se ustavi vse druge investicije in se vse sile usmeri v
to, da bo gradnja šole začeta takoj in končana v enem letu.
Bojim pa se, da finančno stanje ne omogoča, da bi obljubi, da bo šola
res zgrajena, verjeli.
Da je finančno stanje občine Litija nezavidljivo, odnos do otrok in staršev s strani vodstva občine Litija pa slab, me je prepričalo gradivo za
7. redno sejo Občinskega sveta. Občina Litija v posmeh družinam, ki si
želimo normalno okolje za svoje otroke, posredno dviguje ceno vrtca.
Ob že tako visokih cenah programa bo občina Litija s 1.9. ukinila možnost, da starši v primeru bolezni otroka za čas odsotnosti več kot en
mesec, plačajo le rezervacijo (to je 30% cene, ki jo plačujejo). Hkrati
pa bodo možnost plačevanja rezervacije v mesecih juliju in avgustu iz
30% cene dvignili na 80%.
Obrazložitev? Starši so ugodnost, da so za bolnega otroka uveljavljali rezervacijo, v zadnjih dveh letih izkoriščali. S tem ne samo, da se opredeljuje vse starše kot goljufe, ampak se posredno daje zaušnico tudi zdravnikom, saj smo starši to »ugodnost« lahko uveljavljali le z zdravniškim
potrdilom. Če ponazorim posledico takšne odločitve: starši bodo v vrtec
pošiljali otroke, ki ne bodo popolnoma zdravi, s tem bodo večje verjetnosti hujših bolezni in prenosa virusov med ostale otroke. Hkrati pa
bodo v poletnih mesecih otroci strpani v vročem vrtcu ob (morebitnem)
gradbišču osnovne šole, saj jih bodo starši prisiljeni pustiti v vrtcu.
S takšno potezo vodstvo občine Litija dokazuje, da so moji strahovi pri
projektu gradnje šole več kot upravičeni: občina Litija nima denarja in
ga poskuša dobiti tudi od staršev, ki (še) plačujejo vrtec. Ne vidim razloga, da bi verjel, da so otroci v občini Litija vredni investicij in resnega
pristopa k ureditvi slabih razmer.
Vesel bom, če me kdo prepriča v nasprotno. Litija, 1.7.2011
Andrej Verhovnik Marovšek
predsednik Sveta staršev Osnovne šole Litija
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MLADINSKI CENTER
LITIJA
POČITNIŠKI PROGRAM'11 v MC LITIJA
Tudi letos smo v MC-ju pripravili izjemno pester počitniški program, kjer bo vsak lahko našel kaj zase. Udeležba na delavnicah in turnirjih je brezplačna! Za enotedenske ustvarjalnice in turnirje
se prijavite na kontaktnih naslovih MC Litija najkasneje 3 dni pred začetkom. Vse informacije o dogodkih najdete na www.mc-litija.si!
ENOTEDENSKE USTVARJALNICE
DATUM

URA

21.7 25.7.

10.00
22.00

25.7 29.7.

17.00
20.00

26.8. 27.8.

16.00

29.8. 31.8.

10.00
13.00

DOGODEK
LOKACIJA
SPRAY ON MY ECO DESIGN – GRAFITI;
z gosti iz tujine bomo pografitirali smetarska
MC Litija
vozila. Potekale bodo tudi delavnice
eko grafitov.
GLASBA POVEZUJE – delavnico bo vodil Anže
Kristan-Kiki.
MC Litija
29.7. ob 20.00 Klubska scena – večer
poezije ob glasbi pred bifejem pri Justinu
v Šmartnem.
Graška
MEDNARODNI ŠPORTNI TURNIRJI – turnirji
v nogometu, košarki (26.8.) in odbojki (27.8.); dobrava,
Jevnica
ekipe se bodo pomerile z gosti iz Hrvaške.
IMPRO DELAVNICA – Delavnica
improvizacijskega in uličnega gledališča z
MC Litija
Jušem Milčinskim in Goranom Završnikom.

Nevenka Bevc s.p.

Ponoviška cesta 12, LITIJA
Tel.: 01/8981-206  •  GSM: 031/535-147
DELOVNI ČAS:	PO, TO: 7.00 - 14.00
SR, ČE, PE: 13.00 - 19.00
Sobota: 7.00 - 12.00

VRTNARSKI KOTIČEK
Franc Grošelj

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

21.7.

URA
9.10 18.30

Pet.

22.7.

10.00 –
13.00

Pon.

25.7.

10.00 –
12.00

Tor.

26.7.

10.00 –
13.00

Sre.

27.7.

10.00 –
12.00

Sre.

27.7.

21.00

Čet.

28.7.

Pet.

29.7.

9.10 –
18.30
10.00 –
13.00

Tor.

23.8.

9.00

DOGODEK
Kopalni izlet – Aqua Roma

Emsijevi sprehodi:
Spoznavanje rastlin z Nejcem Zbor: MC Litija
Joganom
Denarnice iz odpadne
MC Litija
embalaže - ustvarjalnica
Športni torek (nogomet,
Igrišče
košarka, badminton,
Rozmanov trg
vlečenje vrvi, rolanje …)
Pečen piščanec z rižem –
MC Litija
kulinarična delavnica
Kino Kokošnjak – projekcija
MC Litija
na prostem
Žel.
Postaja –
Kopalni izlet – Aqua Roma
Aqua Roma
Emsijevi sprehodi:
Zbor: MC Litija
Čebelarstvo Firm
Športno zabavna prireditev
»VETER V LASEH – S
Igrišče NK Litija
ŠPORTOM PROTI DROGI«

cijskega gledališča, za posladek pa se bodo preizkusili tudi v pravih
impro disciplinah Impro lige.

ŠPORTNI POČITNIŠKI PROGRAM'11
POPOLNOMA BREZPLAČNO
27.6. - 31.8.11
1000 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900
1900 - 2000
2000 - 2100

PON
tenis
tenis
tenis
bowling
bowling
bowling

TOR

bowling
bowling
bowling
tenis
tenis
tenis

SRE
tenis
tenis
tenis
bowling
bowling
bowling

ČET

PET

bowling
bowling
bowling
tenis
tenis
tenis

tenis
tenis
tenis
bowling
bowling
bowling

Bone za bowling in tenis dobite v MC Litija od 14.00 – 21.00. Bowling
poteka na Bob-u, tenis pa na AS-u.

IMPRO DELAVNICA
Društvo prijateljev mladine Litija organizira v Mladinskem centru Litija
delavnico improvizacijskega in uličnega gledališča, ki bo potekala od
29. do 31. avgusta od 10.00 do 13.00, pod vodstvom Juša Milčinskega
in Gorana Završnika. Oba sta izkušena mentorja različnih oblik gledališke improvizacije in se kitita z naslovom »Najboljši improvizator« v letih
2008/09 in 2009/10 v vseslovenskem prvenstvu improvizacijskega
gledališča, bolj znanem kot Impro liga, kjer tudi oba tekmujeta.
Značilnost delavnice improvizacijskega gledališča je, da ne zahteva
predznanja, zgolj pripravljenost za odkrivanje neznanega in sprejemanje nepredvidljivega. Udeleženci bodo spoznali osnove improviza-

Zemljo pognojimo z Bioorganikom in
gredico prekopljemo ter pripravimo
za sajenje. Ne pozabimo zalivati.

PRIPRAVIMO VRT ZA
JESENSKO SEZONO
Poletje se že nagiba v jesen. Dnevi
so krajši, vroči in neugodni za rast
rastlin. Zgodnji krompir,čebulo, česen in druge pridelke pospravljamo.
Na gredicah nastaja prazen neizkoriščen prostor. Ker je zelenjava iz trgovskih centrov precej slabša od sveže
iz vrta, si ne dovolimo, da jih ne
zasejemo.
Najprej ugotovimo, kaj se je z rastlinami dogajalo
v preteklem vročem mesecu. Če
so krompir preluknjale strune,
objedli polži ipd,
je potrebno to
nadlogo odstraniti s strunalom.
Ne pozabimo pri
tem, da mora biti
zemlja mokra v nasprotnem učinka
ne bo, strunal pa lahko razpade kasneje ob deževju in posajene rastline
bodo uničene. Vedno pa počakamo
14 dni. Sedaj v vročini in zadostni
vlagi zemlje pa bo 10 dni dovolj. Ponavljamo, da to ni karenca temveč le
čas potreben za razpad gnojila.

LOKACIJA
Žel. Postaja –
Aqua Roma

Zalivanje lahko izvedemo tudi z namakalnim sistemom kar po površini.
Zelo učinkovito in racionalno je namakanje s kapljičnim sistemom. Tak
sistem je cenen in zelo učinkovit, z
zmanjšano porabo vode. Pridelek se
občutno poveča. Napeljavo sistema
lahko izvede vsak sam. Elementi se
samo sastavljajo. Namakamo dan ali
dva in nato lahko za dva do tri dni prekinemo. Sistem ni potrebno imeti pod
nadzorom saj vsaka luknjica izpusti
na dan le cca 5 litrov vode. Luknjice
so izdelane na razdaljo cca 0,4 m.
Vlaga pa se samodejno širi po zemlji.
Poizkusite.

Zelo dobro se v pripeki obnese tudi Kasneje je nesmiselno. Želim poudasenčenje z mrežami, ki prepustijo riti, da Regenerin nima karence, ker
manj sončnih žarkov.
je gnojilo z naravnimi dodatki. PočaVrtnine nato zelo lepo uspevajo in kamo le kak teden, da se popolnoma
rastejo, tako, da se vložek v nabavo izkoristi.
mrež za senčenje izplača. Opozoriti V sadovnjaku že obiramo prve plodomoramo, da to niso mreže, ki se upo- ve in redčimo plodiče, da uravnamo
rabljajo proti toči. Propustnost teh obremenitev sadik in da bomo imeli
mrež je večja. Seveda pa tudi mreže lep pridelek. Vsak dan nam bo lepši
za senčenje obvarujejo proti toči.
saj bomo vse pogosteje pobirali saRastline, ki so poškodovane od toče dove našega dela.
ali sonca in se kažejo v obliki ožigov
na listih ter poškodbah lahko še vedno
pošpricamo z reProizvodnja in trgovina d.o.o.
generinom, da se
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
obnovijo. To lahko
delamo do sredine
Tel.: 01/8980-181
Avgusta potem pa
v sadovnjaku ne
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA
več da imajo rastliZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE
ne čas oleseneti
IN KMETE.
do mraza. Vrtnine
pa lahko do 14 dni
VAŠ USPEH
pred koncem rasti.

SKUPNO VESELJE !
S solidnimi cenami
naprej!

VSE ZA VAŠ DOM, VRT, NJIVO
IN VINOGRAD
www.agrolit.si
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Zaključuje se okoljski projekt
CO2-NeuTrAlp
V Milanu je 30. junija 2011 potekala zaključna konferenca okoljskega projekta
CO2-NeuTrAlp, ki se zaključuje konec letošnjega avgusta. Center za razvoj Litija
je v kot partner v okviru promocije javnega
prevoza izdelal študijo koncepta trajnostne
mobilnosti za območje Srce Slovenije, izdal
skupne vozne rede, v katerih so združeni vsi
ponudniki javnega prevoza v smereh Ljubljana – Dol – Litija in Ljubljana – Domžale – Kamnik, postavil portal za izmenjavo prostih
sedežev v avtu www.deliva.si, izdelal študijo integracije šolskih prevozov v občini
Domžale in pripravili scenarije za umiritev
prometa v alpski dolini Kamniška Bistrica.
Na konferenci v Italiji so bili predstavljeni inovativni projekti, ki so jih partnerji izvedli na
območju Alp: od uvajanja električnih vozil za
javno upravo v Bellunu, idejne študije uvedbe električnega turističnega čolna s solarnimi paneli na strehi na jezeru Idro pri Milanu,
študije uvedbe električnih vozil na strmih predelih za kmetijstvo
v okolici Cinque Terre, uvedbe električnega avtobusa v zimsko
športnem središču Villard de Lans in Safari parku v Franciji, realizirani ideji mreže izposojevalnic električnih koles in Segwayev v
regiji Allgäu na Bavarskem, uvedbe avtobusa na biodisel na redni
avtobusni liniji v Gradcu, mreži izposojevalnic električnih koles v
Padovi, ki se napajajo preko solarnih panelov, uvedbe električnih dostavnih vozil za ožje mestno središče v Padovi ter primer
uvedbe kombinirane vozovnice za mestni avtobus in gondolsko
vzpenjačo v Mariboru.
V okviru projekta CO2-NeuTrAlp so bile pred kratkim izdelane
smernice za nosilce odločanja, ki vsebujejo opis stanja na področju mobilnosti in usmeritve za odločevalce. V pripravi so tudi
smernice za uporabo vozil z ničelnimi izpusti ter specifična tehnična navodila za vse, ki bi si želeli v svojo floto uvesti električna
vozila, vendar pri tem še ne vedo kakšne tehnične zahteve jih
čakajo.

Ravnatelji šol Srca Slovenije na Geossu
Center za razvoj Litija je 29. junija v sodelovanju z Zavodom RS
za šolstvo na Geossu organiziral srečanje ravnateljev vrtcev,
osnovnih ter srednjih šol območja Srce Slovenije. Predstavili
smo jim lokalne vzgojno-izobraževalne programe s poudarkom
na temah lokalna samooskrba s hrano v šolah in vrtcih, temat-
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ske učne programe v naravi in podjetniške delavnice z učenci.
Predstavniki šol so si ogledali tudi Pustolovski park Geoss, ki
je svoja vrata odprl 1. julija in je edini pustolovski park v Osrednji
Sloveniji.

Na Geossu so si predstavniki šol ogledali tudi nov Pustolovski
park

Jarini tretja nagrada na javnem natečaju
Zadruga za razvoj podeželja Jarina se je prijavila na javni natečaj
za izbiro ponudnikov tematskih integralnih turističnih proizvodov,
ki ga je razpisal javni zavod Turizem Ljubljana. Za turistični program »Dobrote Srca Slovenije« so v sklopu kulinarika dosegli
3. mesto.
V sklopu celodnevnega programa Dobrote v Srcu Slovenije si
obiskovalci privoščijo degustacijo mlečnih in medenih izdelkov,
poseben poudarek pa je na domači, lokalni hrani, ki omogoča
pristno in zdravo doživetje v naravnem okolju. Odkrivanje dobrot
podeželja je vezano na glavne turistične točke, preko katerih obiskovalci spoznavajo zgodovino in kulturo našega območja.

Točka VEM za podjetnike v Litiji
Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti
svoje lastno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.),
lahko postopek brezplačno opravite na naši vstopni točki
VEM (»Vse na enem mestu«) v Litiji na Kidričevi cesti 1. Uradne ure točke VEM: torek 8h - 16h, četrtek 8h - 16h, petek
8h - 13h. Dodatne informacije: telefon: 01 8962 714 ali e-pošta:
info@razvoj.si.

P R E D S TAVLJA M O U S P E Š NE LITIJ S K E P O DJETNI K E
Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čutite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene odgovornosti? Kako se v kraju povezujete?
Če nekaj ustvariš, moraš nekaj vrniti tudi družbi. Sponzoriram različne kolesarske prireditve v okolici. Moja velika želja je, da bi v
Litiji enkrat zgradili tudi kolesarski park. V izgradnjo le tega sem
pripravljen soinvestirati.

FRANCE VIDIC, podjetnik
V podjetniškem intervjuju predstavljamo Franceta Vidica, ki v Tenetišah že 14 let vodi Kolesarski servis Vidic.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje
prve podjetniške korake?
Naj se nikar ne bojijo začeti. Vsak začetek je težak in treba se je
odreči marsičemu. Vendar boste s trdim delom, veseljem do tega
kar počnete ter doslednostjo zagotovo uspeli in vaš trud bo poplačan.

S servisom koles se je pričel ukvarjati po tem, ko je zaradi likvidacije litijskega podjetja ostal brez službe. Z delom je sprva pričel v
garaži družinske hiše.
Za kolesarstvo sam pravi, da se vse bolj razvija in za mnoge ni le
šport za preživljanje prostega časa in rekreacijo, ampak postaja
že način življenja. V njihovi bližnji okolici je vse več urejenih kolesarskih poti za družinsko nedeljsko kolesarjenje in tudi nekaj
zahtevnejših gorsko kolesarskih poti.
Po poklicu je France strojni tehnik, kar mu je v poslu zelo koristilo,
poleg osnovnih znanj pa je bilo potrebnega še veliko dodatnega
izobraževanja. Preden je pričel z delom, se je izobraževal v bivšem
Rogu v Ljubljani, ko se je odločil za prodajo koles, pa je naredil še
šolo za poslovodjo. Kljub štirinajstletnim izkušnjam pri popravilu
in prodaji koles, pravi da se vsako leto nauči veliko novega, v kar
ga silijo vsakoletne spremembe na kolesarskem trgu in vse bolj
zahtevne in osveščene stranke.
V podjetje so vključeni vsi družinski člani, ki pomagajo pri delu,
predvsem pa je pomembna njihova spodbuda. France je prepričan, da podpora družina odločilno vpliva na uspešno delo.
Preberite si njegovo razmišljanje o pomenu podjetništva in lastnih
izkušnjah v poslovnem svetu.
Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Ko sem ostal brez službe, sem kar nekaj časa iskal delo primerno
svoji izobrazbi. Ujezilo me je, ker sem bil pri svojih 35 letih za nekatere delodajalce že prestar, zato sem se odločil, da grem na svoje.
Spoznal sem, da bom za rezultate poslovanja odgovarjal sam in da
mi s svojo vztrajnostjo in veselja do tega dela to ne bo težko. A začetek je bil precej težak. Pridobiti sem si moral veliko znanja, ki ga
v prejšnji službi nisem potreboval. Kolesarjenje je bilo takrat še v
povojih in ogromno je bilo potrebno vlagati v reklamo in promocijo
tega športa. Sedaj šele vidim, da sem ubral pravo pot.
Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma
Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti?
S Centrom za razvoj sem začel tesneje sodelovati v lanskem letu
ko smo našo ponudbo razširili še z izposojo koles in prikolice za

prevoz koles. Pri tem na je Center za razvoj Litija pomagal pridobiti
Evropska nepovratna sredstva.
V preteklosti pa je Center pomagal predvsem pri promociji kolesarstva in ureditvi kolesarskih poti v okolici Litije.
Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziroma najbolj obogatila?
Ko sem se odločil povečati svoj prodajni prostor in tako razširiti
ponudbo, se je prodaja v enem letu povečala za več kot 50 % in še
vedno konstantno raste. Spoznal sem, da grem v pravo smer in, da
moram tako samo nadaljevati.
Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšne je vaše poslovno
vodilo?
Storitve vedno opravim kvalitetno in v dogovorjenem času. Če ne
gre drugače, delam tudi pozno v noč, da se držim dogovorjenega
roka. Delo te mora veseliti in opravljati ga moraš z veseljem. Slovenski pregovor pravi: »Dober glas seže v deveto vas!«. Spoznal
sem, da so zadovoljne stranke najboljša in najcenejša reklama.
S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Kolesarski trg je v zadnjih letih eden najhitreje razvijajočih se trgov.
Za to je potrebno vsem novostim slediti sproti. Ogromno informacij
pridobim iz gradiva naših dobaviteljev, poleg tega pa se udeležujem
tudi različnih seminarjev. Novosti za prihajajoče leto pa si vsako
leto ogledam tudi na največjem kolesarskem sejmu v Evropi, Eurobike v Friedrichshafnu.
Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Pri samozaposlitvi se odpirajo nova delovna mesta. Pogosto so
predvsem manjša podjetja gonilna sila razvoja in napredka družbe.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja
in rasti?
V prihodnosti želimo svojo ponudbo razširiti še na prodajo drugih
športnih rekvizitov. Želimo ostati prepoznavni po kvalitetno in ne
kvantitetno opravljenem delu. Predvsem želimo izkoristit trend, da
kolesarjenje postaja način življenja in ponuditi kolesarjem vse kar
potrebujejo.
Spomnim se šale, ko je nekdo pred leti prišel k nam in povprašal
zakaj se imenujemo kolesarski servis, in če nudimo tudi kakšne
storitve za kolesarje in ne samo za kolesa. Rekel je, da bi morali
nuditi tudi sendviče in tuš za kolesarje. Danes to postaja resničnost.
Pripravila: Ana Savšek, RCL
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javni zavod za kulturo litija
PRVINE ZA SREČO
Človeka osrečijo njegovi lastni napori, brž ko spozna
potrebne prvine za srečo: preproste užitke, pogum,
nesebičnost, ljubezen do dela in predvsem čisto
vest. (Amatine Aurore Lucile Dupin – George Sand)
Mnogi poletje namenijo predvsem poležavanju in
predajanju užitkom, nekateri pa ga namenijo tudi raziskovanju samega
sebe, saj se v tem času lahko umaknejo iz napornega ritma. Dobra
knjiga, narava in mir so lahko odlična hrana za dušo in sprostitev.
V našem zavodu pa že pripravljamo program za naslednjo sezono. Kdor
se zaveda, da je kultura pomemben dejavnik v naših življenjih, bo zagotovo našel čas in se nam pridružil.

ABONMA V NASLEDNJI SEZONI
Nekatere naše zveste abonente že zanima, katere predstave smo izbrali za novo sezono. Da potešimo vse radovedneže, že v julijski številki
objavljamo predvidene predstave – komedije: SLOVENIJA IMA AVDICIJO – Cafe Teater; SVETOVALNICA – Boom Teater; KO SEM BIL MRTEV - SNG Drama Ljubljana; SEKS IN LJUBOSUMNOST – Šentjakobsko
gledališče; NEŽKA SE MOŽI – SNG Drama Ljubljana; + gratis predstava
Mamo ste pa kar živo pokopali? – ŠKUD Tombas
Priporočljivo je, da abonenti čimprej potrdite abonma oz. nam sporočite, če predstav v tej sezoni ne boste obiskovali, saj imamo kar nekaj
ljubiteljev gledališča, ki čakajo na prost sedež. Več informacij in kontakte najdete na naši internetni strani www.jzk.si.

FESTIVAL SLOVO POLETJU 2011
Letošnji festival bo potekal
tri večere (čeprav vemo,
da nekateri z odločitvijo ne
boste zadovoljni). Zaradi nastale situacije in pomanjkanja finančnih sredstev smo
se odločili, da vam nudimo
raje kvaliteten kot pa kvantiteten program. To je naše vodilo, saj vemo, da ste odlična publika,
zato smo sprejeli tudi vaše lanskoletne pripombe ter izboljšali nekatere
tehnične zadeve.
Verjamemo, da bo kljub vsemu vsakdo našel kaj zase …
sreda, 24. avgust - MUSICAL S SLOVENSKIM OKTETOM in Žensko vokalno skupino Lipa Litija
četrtek, 25. avgust – PREKMURSKI VEČER S HALGATO BANDOM in
Pihalnim orkestrom Litija
petek, 26. avgust – DALMATINSKI VEČER S PETROM GRAŠEM in Moško Vokalno skupino Lipa Litija
Kulturni večeri bodo potekali na ploščadi pred Športno dvorano v Litiji
(v primeru slabega vremena v Športni dvorani), vsak dan ob 20. uri.
Sreča je, da se imamo lahko lepo, kljub oviram, ki so nam postavljene v življenju. Vse več ljudi zadovoljstvo najde v druženju, prepevanju,
ustvarjanju … v občudovanju kulturnih ustvarjalcev … Pridružite se nam
tudi vi.

DATUM

KULTURNI KOLEDAR
URA

DOGODEK

110 – letnica rojstva dr. Slavka Gruma,
razstava
FESTIVAL SLOVO POLETJU – Musical v
SRE 24.8. 20.00
Litiji – SLOVENSKI OKTET
in Ženska vokalna skupina Lipa Litija
FESTIVAL SLOVO POLETJU – Prekmurski
ČET 25.8. 20.00
večer s Halgado bandom
in Pihalnim orkestrom Litija
FESTIVAL SLOVO POLETJU –
PET 26.8. 20.00
Dalmatinski večer s Petrom Grašem
in Moško vokalno skupino Lipa

TOR 2. 8.

19.00

LOKACIJA

Knjižnica Šmartno
Ploščad pred Športno
dvorano v Litiji
Ploščad pred Športno
dvorano v Litiji
Ploščad pred Športno
dvorano v Litiji

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

Srečanje »Janeževe rodbine«
iz Kresnic
Naše letošnje srečanje smo začeli v soboto 25. 6. 2011 v farni cerkvi
Kresnice s prav posebno mašo, namenjeno vsem umrlim sorodnikom,
ki so povezani s priimkom Jakopič. Tradicija je že postala, da se zberemo bratranci in sestrične naše rodbine. Z nami je tudi 97 letni stric
Slavc, ki prav v teh dneh praznuje rojstni dan in god.
Prva leta smo se dobivali na domovih naših stricev in tet. Pa smo ugotovili, da je to za lastnike preveč obremenilno in smo spremenili lokacije
druženja. Zdaj je to v gostilni (odvisno od organizatorja) nekaj pojemo
in spijemo pa malo poklepetamo. Zasluga velja Tatjani in Janezu saj sta
nas prvo leto prav ona gostila z lovskim golažem v zidanici pri Krškem.
Navadno pridemo vsi, razen bolnega bratranca iz Ljubljane in sestrične
iz Beograda. Danes nas je že večina v zasluženem pokoju, imamo preskrbljene otroke, tako da imamo več časa. Obujamo spomine na čas, ki
je že davno minil. Da bi le ostali zdravi in se še dolga leta družili.

Spoštovane Litijanke
in Litijani!
Lansko leto je Pevsko društvo Lipa Litija, ki velja za
drugo najstarejše pevsko društvo v Sloveniji, praznovalo 125 let delovanja. Z novimi mladimi močmi
smelo nadaljuje delo svojih predhodnikov in se že
ozira proti naslednji okrogli obletnici, častitljivemu 130. jubileju, ki ga
bomo praznovali leta 2015.
Ker je bila zadnja brošura o zgodovini društva izdana ob njegovi 100letnici, si želimo ob 130- letnici seveda izdati novo, sodobnejšo publikacijo s celovitim prikazom zgodovine in delovanja društva od daljnega
leta 1885 dalje.
Arhiv Lipe je sicer urejen in shranjen v društveni sobi, a za izvedbo takega projekta pogrešamo originalno gradivo: predmete (ki jih bo treba
fotografirati), fotografije, dokumente, vabila, programske liste, časopisne članke itd. Še posebej dragocena je društvena značka iz leta 1925,
o kateri v arhivu ne obstaja nobena fotografija. Če jo morda kdo še
hrani, prosimo, če bi jo lahko vsaj fotografirali.
V društvu se želimo resno pripraviti na ta jubilej, zato že sedaj vljudno
prosimo vse nekdanje pevce, člane društva, podporne člane, njihove
sorodnike in prijatelje, Litijanke in Litijane, da nam prinesejo karkoli
od zgoraj naštetega, kar morda še hranijo doma ali imajo o tem kakršnekoli informacije. Gradivo bomo seveda vrnili, če pa ga bo kdo želel
podariti društvu, bo storil plemenito dejanje in ohranil delček naše skupne preteklosti za prihodnje rodove. Prošnjo naslavljamo tudi na druga
društva in posameznike, ki so v preteklosti sodelovali z Lipo, da nam
posredujejo podatke in kakršnokoli dokumentacijo o tem.
Litija nima svojega arhiva – zgodovinsko gradivo je raztreseno po domovih, po privatnih arhivih in dobršen dela tega bo zagotovo izgubljen
za vedno, saj danes redko kdo poskrbi, da se take dragocenosti shranijo na primeren in zanesljiv način.
Gradivo bomo zbirali v Javnem zavodu za kulturo Litija, Trg na Stavbah
8a, kjer ima Lipa tudi sedež in svoje prostore. Vse informacije lahko
sporočite tudi po telefonu 031/689-160.
Lipa je že od nekdaj ponos Litije, gradili so jo mnogi pevci in podporni
člani, preživela je številne viharje, danes pa mlade pevke in pevci ter
vodstvo upamo in si želimo, da bi v miru dočakali častitljivih 130 let in
pripravili dogodek, na katerega bo ponosna vsa občina in ki bo sloves
litijske Lipe ponesel daleč po vsej domovini. Ni naroda brez kulture in
slovenska pevska kultura je trdno vpeta v temelje slovenskega naroda
in slovenske državnosti. Tako je že od nekdaj, pa čeprav se le redki
tega zavedamo.
Litijanke in Litijani, upamo na vaše sodelovanje in se vam že vnaprej
zahvaljujemo za pomoč!
Helena Hauptman
Pevsko društvo Lipa Litija

nekaj resnice - malo za trač od
norčka z vač
TARZAN

(in počitniški dnevi na območju GEOSS-a)
Bi imeli hišico v krošnjah dreves? Prav vse bi bilo
možno videti, a vas ne bi videl nihče. Potem bi se
prijeli ovijalk in se po njih
guncali iz drevesa na drevo. Potovali bi po »nevarni«
brvi visoko nad tlemi in lovili ravnotežje. Počutili bi se kot Spiderman ali
Superman. Lahko si kupimo Disnejevo risanko
Tarzan (sl. 1) in to gledamo iz varne razdalje.
Lahko se gremo računalniško igrico s Tarzanom in zraven jemo kokice ali čips in pijemo
kakšno colo. Trebušček bo rasel in kondicija
bo na ničli.
Lahko pa to sami poskusimo, če smo pravi pustolovci in se ne bojimo divjine in višine (sl.2)
ali pa, nasprotno, da strahove preženemo.
Vsak premagan strah
nas osreči. Ni daleč Pustolovski park GEOSS
(sl.3). Tam nas čakajo izkušeni spremljevalci,
ki bodo poskrbeli, da ne bo prišlo do zapletov.
Za tiste, ki pa se
vseeno ne bi podali v krošnje dreves, pa
lahko posedite na klopcah Zdravilnega
parka, ki jih je določil
radiestezist Igor Ziernfeld (sl.4). Lahko se podate do
cerkvice Sv. Neže in občudujete freske in gotska okna
(sl.5). Lahko posedite v gostilni Vrabec (sl. 6), kjer vam
bodo z veseljem
ponudili literaturo
o znamenitostih
okolice GEOSS-a
in poskrbeli za gurmanske užitke,
lahko občudujete igro narave oplemeniteno z gospodarjevim umetniškim dodatkom na Škundrovem vrtu (sl.7) ali razgled
na Limbarsko goro in Kamniške Alpe (sl.8), lahko se z Družinskim gledališčem Kolenc
sprehodite do GEOSSa (sl. 9)
in svojo roko položite točno
na križec, ki označuje težišče
naše republike. Tam se naučimo ali ponovimo čarovnijo, pri kateri se uresničijo vse želje. Na krožni poti
GEOSS (sl.10) se lahko srečate še z drugimi znamenitostmi. Poleg tega
pa je v vrtači narejeno pravo nogometno igrišče
in v vasi Slivna je tudi igrišče za odbojko.
Najpomembnejše
pa je, da bomo vsi
veseli vašega obiska, ker vas imamo radi in to znamo pokazati vsakomur - kljub
recesiji. 
Zvonček Norček
Več o naših številnih znamenitostih na: http://
vače.si/, O Pustolovskem parku GEOSS - http://pustolovski-park-geoss.si/ ali 030 332 332 – Boštjan Kramar s.p.

USPEŠNI
IN ZADOVOLJNI
NA ZASLUŽENE
POČITNICE –
Odrasli se vedno bolj zavedajo pomena izobrazbe
V teh vročih poletnih dneh se tudi odrasli, ki se poleg rednega dela še izobražujejo, odpravljajo na zaslužene počitnice. Z izobraževanjem bodo spet nadaljevali
septembra ali oktobra. O tem, kako poteka izobraževanje odraslih v Litiji, smo se
pogovarjali z direktorico Izobraževalnega centra Geoss, Litija, Ivano Šinkovec.
• V Izobraževalnem centru Geoss izvajate
programe, namenjene izobraževanju odraslih. Kako ocenjujete situacijo izobraževanja odraslih v Litiji?
Tako kot na vseh področjih, se tudi na področju izobraževanja odraslih odraža gospodarska kriza, v kateri se nahajamo. Odrasli se še kako zavedajo, da je izobrazba oziroma znanje zelo pomembno za njihovo poklicno kariero in osebni razvoj. Vendar so
pogoji za izobraževanje za njih vedno težji. Predvsem zaradi finančne krize, druga
ovira pa je nedvomno čas, saj delodajalci pričakujejo od zaposlenih mnogo več
kot v prejšnjih časih. Vsekakor se odraslim zdi pomembneje doseči višjo stopnjo
formalne izobrazbe. Za neformalno pa težje najdejo tako čas kot tudi denar, čeprav
se zavedajo, da je npr. tudi znanje tujih jezikov in računalništva danes nujno.
Država sicer spodbuja odrasle za nadaljnje izobraževanje, vendar je teh vzpodbud,
posebno na področju formalnega izobraževanja - za pridobitev izobrazbe - še vedno
premalo.
• Kdo prevladuje v izobraževalnih programih, ki jih izvajate? So to ženske,
moški, bolj izobraženi, manj izobraženi, katerih starosti?
V programu ekonomski tehnik, trgovec in v višješolskem programu organizator
socialne mreže prevladujejo ženske. V programu strojni tehnik in višješolskem programu strojništvo pa nedvomno moški, saj imamo med vsemi vpisanimi trenutno
le eno žensko. Starost udeležencev je zelo različna, na področju zaključevanja srednješolske izobrazbe prevladujejo mlajši - 20 do 35 let, na višješolskem področju
pa je starost nekoliko višja - 25 do 45 let, nekaj je tudi starejših. Naj poudarim,
da starost ni ovira, ki bi bistveno vplivala na uspeh izobraževanja. Celo nasprotno,
starejši so običajno močno motivirani in dosegajo nadpovprečne rezultate. Tudi
izobraževalno delo v starostno zelo razgibanih skupinah prinaša dobre rezultate
in zelo pozitivno delovno ozračje. Tu predvsem mislim na izmenjavo delovnih in
življenjskih izkušenj med starostno različnimi generacijami.
• Za katere programe je med odraslimi največ zanimanja?
Največ je zanimanja za programe formalnega izobraževanja, ki prinašajo višjo stopnjo izobrazbe. Odrasli se zavedajo, da je izobrazba zelo pomembna za ohranitev
zaposlitve, za napredovanje na delovnem mestu ali za iskanje nove zaposlitve.
V letošnjem letu je bilo izredno veliko zanimanja tudi za brezplačne tečaje računalništva, ki smo jih in jih bomo še v letu 2012 in 2013 izvajali v okviru projekta
Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Projekt financira Evropski socialni sklad in
Ministrstvo za šolstvo in šport. Iz teh virov smo in bomo še v prihodnjih dveh letih
izvajali tudi usposabljanje, namenjeno razvoju podeželja, Izzivi podeželja. Starejši
pa se bodo lahko vključili v program Razgibajmo življenje z učenjem.
• Kateri dejavniki po vašem ovirajo odrasle pri vključevanju v izobraževanje?
Denarna stiska se vsako leto bolj odraža tudi pri vključevanju odraslih v izobraževanje, zato so finančne vzpodbude na področju srednješolskega izobraževanja zelo
dobrodošle. Vendar jih pogrešamo tudi na področju višješolskega strokovnega izobraževanja. Mi študentom lahko pomagamo z različnimi ugodnostmi in prijaznimi
plačilnimi pogoji, predvsem pa jim nudimo močno individualno podporo v času
študija. Prav ta podpora je zanje zelo pomembna, saj predstavlja rešilno bilko v
situacijah, ki jim sami včasih ne znajo biti kos.
Naslednja ovira je čas, saj imajo odrasli številne obveznosti, poleg službe, ki jim
vzame večino dneva ter skrbi za družino. Prosti čas in hobiji so seveda v času izobraževanja na zadnjem mestu. Mnogi delajo celo ob sobotah in nedeljah. Pri premagovanju te ovire jim lahko pomagamo z dobro organizacijo študijskih obveznosti
in s profesionalnimi znanji oziroma izkušnjami pri uporabi pedagoško-andragoških
načel in metod dela.
Kljub naštetim oviram ugotavljamo, da se zavedanje odraslih o pomenu nenehnega
pridobivanja novih znanj iz leta v leto povečuje.
• Kdo po vašem najbolj vpliva na to, da se odrasli vključujejo v izobraževanje?
Vsekakor je najboljša zavestna odločitev posameznika. Ugotavljamo, da so rezultati izobraževanja v takih primerih najboljši. Če se za izobraževanje odločiš resnično
sam, tudi lažje premagaš vse ovire, motivacija je v tem primeru večja kot če odločitev za izobraževanje ni popolnoma tvoja.
Ko ima odrasla oseba jasno začrtan cilj in dovolj veliko motivacijo, običajno lahko
premaga vse ostale ovire, ki se pojavijo na poti proti cilju. Nedvomno lahko tukaj
veliko prispeva izobraževalna ustanova, ki bdi nad uspehom posameznih udeležencev in jih po potrebi dodatno motivira ter nudi učno pomoč.
Pri vključevanju odraslih v nadaljnje izobraževanje, se udeleženec sreča z veliko
novo, dodatno obveznostjo, za cilj, ki si ga začrta, bo moral vložiti ogromno energije in volje.
Seveda jih za odločitev za nadaljnje izobraževanje silijo tudi razmere na trgu dela,
vedno pogosteje pogojuje vključitev v izobraževanje delodajalec. V takih primerih
gre za ohranitev obstoječega delovnega mesta oziroma zaposlitve, kar pa predstavlja izziv tudi udeležencu izobraževanja, saj bi v nasprotnem primeru lahko izgubil
zaposlitev.
• Kdo finančno podpira vaše udeležence izobraževanja?
V lanskem letu je bil delež delodajalcev, ki so financirali izobraževanje zaposlenih
v višješolskih programih komajda 2 %. Večina udeležencev si plačuje izobraževanje
sama, v nekaterih primerih – pri brezposelnih, ki so vključeni v izobraževanje za
pridobitev deficitarnih poklicev tudi država.
V programih srednješolskega izobraževanja so finančne vzpodbude države večje,
vendar morajo udeleženci denar založiti. Ko pa zaključijo z izobraževanjem, lahko
zaprosijo za povračilo stroškov na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
• Kateri motivi po vašem najbolj vplivajo na izobraževanje odraslih? Ali je
to delo in poklicna kariera, želja po znanju, želja po osebnostni rasti in razvoju?
V prvi vrsti nedvomno delo in poklicna kariera, večje možnosti zaposlovanja. Ljudje
pa se čedalje bolj zavedajo tudi pomena osebnostne rasti in razvoja, verjamejo, da
je vseživljenjsko izobraževanje tako rekoč nujno za njihovo boljšo prihodnost.
• Kateri način informiranja potencialnih kandidatov je po vašem mnenju
najučinkovitejši?
Stari pregovor, da dober glas seže v deveto vas, velja tudi pri nas. Največ udeležencev pridobi informacije od prijateljev, sorodnikov, znancev. Sledi internet in lokalni
časopis ter lokalni radio.
• Ali med udeleženci programov opravite končno raziskovalno anketo o zadovoljstvu udeležencev glede na izvajanje predmeta in glede na zadovoljstvo o ICGeoss?
Za razvoj in rast kakovosti našega dela je mnenje udeležencev zelo pomembno
in dragoceno. Zato jih za mnenje povprašamo ob vsakem zaključku predmeta.
Končno mnenje pa nam podajo tudi ob zaključku izobraževanja. Povprašamo jih
za pohvale, kritike in njihove predloge tako glede organizacije izobraževanja, uporabljenega študijskega gradiva in seveda mnenje o opravljenem delu profesorja, ki
je predmet izvajal.
• Pred vami je novo študijsko leto. Kakšni so vaši načrti?
Poleg obstoječih izobraževalnih programov bomo v novem študijskem letu začeli
izvajati še srednješolski program predšolska vzgoja. Poseben izziv nam predstavlja
tudi začetek izvajanja osnovne šole za odrasle. Razvijati nameravamo tudi področje tehničnih poklicev, za začetek bo to srednješolski program logistični tehnik.
Naše osnovno vodilo v prihodnjem študijskem letu bo kot že doslej, spremljanje potreb po določenih znanjih na trgu in čim hitrejše prilagajanje tem potrebam. Tudi v
bodoče bomo izvajali usposabljanja za potrebe gospodarstva, predvsem strokovne
seminarje in tečaje in delavnice, prilagojene konkretnim potrebam posameznega
podjetja.
Ivana Šinkovec, direktorica
Izobraževalni center Geoss d.o.o, Litija
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Razstava domačega peciva
članov TRD Kampelc
V okviru žegnanjske nedelje v Veliki Štangi, so člani Turistično razvojnega društva Kampelc pripravili razstavo in prodajo domačega peciva. Vsi obiskovalci so si lahko ogledali
zelo lepo okrašeno mizo domačih dobrot, prav tako je bilo moč opaziti
že prve češnje, katere sadike so člani društva posadili ob začetku njegovega delovanja. Društvo se lepo zahvaljuje domačinkam, ki so prispevale
pecivo to so: Ostrež Alojzija, Pečaver
Marinka, Končina Jožica, Zaman Petra,
Jeriha Tončka, Bratun Mojca, Doblekar
Sonja in Renata, Menegalija Janka,
Pintar Majda, Pregelj Majda, Janežič
Vika in Doblekar Irena.
Društvo se lepo zahvaljuje tudi članicam kmečkih žena občine Litija in
Šmartno pri Litiji za sodelovanje na razstavi ter gospodu župniku Jerant
Acotu za nalepke v podobi Sv. Antona Padovanskega.
Hvala tudi vsem, ki ste si vzeli čas za ogled razstave še posebej pa se
zahvaljujemo tistim, ki ste pecivo tudi kupili ter ga poizkusili.
Člani društva si želimo, da bi se tudi v bodoče na našem območju odvijalo še veliko takšnih projektov. 
Zvone Končina

NA POLŠNIKU OTVORILI NOVO
IGRIŠČE Z IGRALI IN ZASADILI LIPO
OB 20. ROJSTNEM DNEVU
NAŠE SLOVENIJE
Letošnji zaključek šolskega leta je bil na Polšniku praznično obarvan.
Prvič zato, ker so šolarji in vrtečki uspešno zaključili šolsko leto, drugič
zato, ker smo z lipo obeležili 20. rojstni dan Slovenije in tretjič, ker smo
otvorili novo igrišče z igrali za naše otroke. In prav slednje bom izpostavila kot pomemben projekt in mislim, da je lahko za zgled tudi drugim.
Že od otvoritve nove šole
smo iskali rešitve za ureditev otroškega igrišča
in letos smo projekt tudi
realizirali. Moram zapisati, da smo imeli posebno
srečo ter, da smo se zopet izkazali v povezanosti
in sodelovanju. K povabilu k delovni akciji so se v
velikem številu odzvali očetje naših vrtečkov in žrtvovali svoj čas in denar,
da smo uspeli pravočasno vse postoriti. Podjetje Hutko je darovalo hiško
s toboganom (sicer staro 2 leti), ki smo jo obnovili in igrišče uredili, da
ustreza vsem normativom. OŠ Litija je dokupila peskovnik, mizice, dodatno igralo, pesek, travo in postavitev ograje. V veliko zadovoljstvo nam
je, da je g. ravnatelj prisluhnil našim načrtom, da
smo v kratkem času prišli do otvoritve igrišča, šoli
pa smo nekaj sredstev tudi prihranili. Opravili smo
229 delovnih ur, poleg tega tudi prevoze s tovornjaki in kombiji, delo z delovnim strojem in traktorjem.
Posebej hvala vsem očkom za ves vložen trud in veselje pri delu. Hvala Toniju Bučarju za prevoze s tovornjakom, Iztoku Ribiču za posojo kombija, Antonu
Korimšku za vsa opravljena traktorska dela in hvala
vsem, ki ste zalivali travo … Malico je sponzorirala
Gostilna Juvan s Polšnika, pijačo pa smo pridnim
očetom kupile skrbne mamice. Skratka, kljub napornemu delu in usklajevanju obveznosti smo s skupnimi močmi uspeli in sedaj z veseljem gledamo naše najmlajše, kako uživajo na že težko pričakovanih igralih.
Šolarji in vrtečki, ki so s svojimi vzgojiteljicami in učiteljicami pripravili
odlično zaključno prireditev, so se res potrudili in vsi smo uživali v kulturnem programu. Ker Polšničani poznamo dobre ljudi (ker dobri ljudje
privlačijo dobre ljudi ), smo se dan pred otvoritvijo dogovorili tudi za
posaditev lipe. Tako se je Polšnik priključil vseslovenski akciji sajenja lip,
katero so zasnovali Urad vlade za komuniciranje, ministrstvo za kulturo, ob pomoči ministrstva za kmetijstvo, Zavoda za gozdove Slovenije ter
društva Ekologi brez meja, da bi tako simbolno zaznamovali 20. obletnico
samostojnosti. Lipo sta zasadila podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše, ki nas je obiskala in pohvalila naše delo ter ravnatelj g. Peter Strle.
Tako smo na Polšniku spet »zapisali« novo zgodbo o uspehu. Mogoče
danes še ne znamo videti veličine nastajajočih dogodkov, vendar vem,
da imajo naši otroci dober zgled. To pa je bistvo. Vsi skupaj imamo veliko
talentov, znanj in sposobnosti, ki jih nadgrajujeta sodelovanje in medsebojno spoštovanje.
In še nekaj: pomembno je pisati in se pogovarjati o dobrih stvareh, saj se
le tako dobre stvari lahko množijo. Se strinjate z menoj?
Mateja Sladič-Vozelj

1. Nogometni turnir med
vasmi KS Vače
V soboto, 25. junija 2011, je Športno društvo Situla-Vače
organiziralo prvi nogometni turnir med vasmi v krajevni
skupnosti Vače. Z željo po športnem sodelovanju in druženju med krajani se je na travnatem igrišču v Sp. Slivni pri Vačah zbralo pet ekip in številni obiskovalci željni
napetih nogometnih trenutkov. Žal je v dopoldanskih urah sodelovanje
odpovedala še šesta ekipa, tako da smo morali uvesti nekaj sprememb
v načinu tekmovanja. Vsaka ekipa je na igrišču štela po pet igralcev in
vratarja, igralni čas pa je bil 2x15 minut. Tako so se v popoldanskem
času zvrstile medsebojne tekme med ekipami Klenika, Katzenberga
(Mačkovca), Ržišč, Slivne in Vač, za red in disciplino na igrišču pa je s
piščalko skrbel Berto Pintarič.
Medtem, ko so se nekateri ob
lepem sončnem vremenu potili
na igrišču, so drugi lahko potešili žejo in lakoto ob šanku ter
poklepetali o aktualni in malo
manj aktualni tematiki. Paziti so
morali le na to, da jih ni zadel kakšen malo manj natančen strel
zagretih nogometašev.
Končnega zmagovalca turnirja smo morali poiskati med tremi ekipami,
saj so vse zabeležile po tri zmage in en poraz, odločila pa je skupna
gol razlika. Tako so zmagovalni prehodni pokal prejeli igralci Slivne pred
igralci z Vač in Ržišč. Zmagovalcem turnirja so nasprotne ekipe napovedale še trši boj za ponovno osvojitev v letu 2012.
Ob zaključku se društvo vsem igralcem in obiskovalcem turnirja iskreno
zahvaljuje za udeležbo in vso izkazano podporo ob organizaciji. Drugo
leto pa seveda pričakujemo še kakšno ekipo več, sami pa se bomo potrudili za še boljšo organizacijo.
Športno društvo Situla-Vače
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DPM LIŠ PONOVNO USPEŠNO
NA KMEČKIH IGRAH
V soboto, 11. junija, so na Katariji pri Moravčah potekale regijske kmečke igre, ki jih je organiziralo
Društvo podeželske mladine Moravče. Za uvrstitev
na državne kmečke igre se je potegovalo 9 ekip
različnih društev podeželske mladine iz regije Ljubljana z Zasavjem:
DPM LIŠ 1, DPM LIŠ 2, DPM Moravče, DPM Hribci, DPM Sončnica
Ljubljana, DPM Velike Lašče, DPM Kalček, DPM Kamnik in Društvo študentov zootehnike.
Ekipe so se pomerile v petih različnih
igrah. Že tradicionalno je prva igra
košnja, kjer morajo kosci čim hitreje
in čim bolj čisto pokositi izžrebano
parcelo. Nato pridejo na vrsto grabljice, ki morajo ravno tako čim hitreje
in čim bolj čisto pograbiti ter narediti kopico na začetku parcele. V tretji
igri so tekmovalci prenašali koruzo s
polj preko potoka. Trije tekmovalci so stali na »klocih« in si z loparji
podajali koruzne storže, spredaj jih je eden podajal prvemu tekmovalcu na lopar, zadaj pa drugi lovil in jih luščil. V roku petih minut so
tako morali naluščiti čim več koruze. Četrta igra je bila poimenovana
transport jabolk. Tekmovalca sta
morala v samokolnici preko različnih ovir pripeljati tekmovalko s pladnjem jabolk do cilja. V zadnji igri
(igri presenečenja) je moral en tekmovalec iz ekipe s hoduljami čim
hitreje prehoditi začrtano pot.
Po koncu iger je sledila pogostitev in zabava. Ekipa DPM LIŠ 1 je
osvojila 5. mesto, ekipa DPM LIŠ 2 pa odlično 1. mesto. Tako smo se
kot vsako leto uvrstili na državne kmečke igre, ki so potekale 2. julija
na Slomu pri Ponikvi. Poleg naše ekipe so se na državne igre uvrstile
tudi ekipe DPM Hribci, DPM Kalček in DPM Moravče. Ekipo DPM LIŠ
so sestavljali Peter Dobravec, Martin Dobravec, Klemen Knez, Saša
Biaggio in Petra Firm, ekipo DPM LIŠ
2 pa Peter Savšek, Aleš Šinkovec,
Borut Slapničar, Joži Tomšič in Janja
Končar.
2. julija so na Slomu pri Ponikvi potekale že 25. državne in 4. mednarodne
kmečke igre, ki jih je gostilo Društvo
podeželske mladine Šentjur. Prireditev, ki je za mlade podeželane pravi
praznik, se je pričela že v dopoldanskih urah z okroglo mizo na temo
»Mladi kmetje po letu 2013«, popoldne pa so bile na vrsti igre. V igrah
se je pomerilo 20 ekip iz Slovenije, pridružila pa se nam je še ena iz
Madžarske. Igre so bile enake kot na regijskih kmečkih igrah, le igra
presenečenja je bila drugačna. Tokrat so tekmovalci hkrati smučali po
travi s 4 smučmi, pri čemer so trije (prvi, tretji in peti tekmovalec)
zasedli prvo in tretjo smučo, trije
(drugi, četrti in šesti) pa drugo
in četrto smučo. Najprej so morali narediti korak nazaj, nato pa
smučati proti stebričku, kjer so
naredili ovinek in se vrnili nazaj
na start.
Po končanih igrah je sledila še
predstavitev regij, kjer je morala
ena ekipa iz vsake regije predstaviti večer na kmetiji. Regijo Ljubljana z Zasavjem je predstavilo naše
društvo v sodelovanju z DPM Moravče in osvojilo 6. mesto. Predstavitvi
je sledila zabava z ansamblom Naveza in skupino Skater ter podelitev
priznanj. Ekipa DPM LIŠ, ki so jo zastopali Peter Savšek, Aleš Šinkovec,
Peter Dobravec, Borut Slapničar, Joži Tomšič in Saša Biaggio, je osvojila 10. mesto. 
Petra Firm, Tajnica DPM LIŠ

GOSTILNA IN PIZZERIJA

T RIO C VET

Lokacija: pri Borišku v centru Litije
Valvazorjev trg 16 • GSM: 041/831-013

nudimo vam:
malice, kosila, domača hrana,
pizze, kalamari ...
AKCIJA!

Od 6 –12 ure KAVA: 0,70 EUR,
z mlekom ali smetano: 0,90 EUR
P O S T R E Ž BA NA LETNE M V R T U !

NUDIMO VAM TUDI SLADOLED
Delovni čas
lokala:
Pon., Tor., Sre., Pet:
600–2200
Četrtek: 600–1700
Sobota: 800–2200
Nedelja in prazniki:
800–2000

V L J U D N O VA B L J E N I ! ! !

2.450,00 EUR
Audi A3 1.6 Ambiente

990,00 EUR

Letnik: 1998, veljavnost nalepke: 04/2012, Kia Pride 1.3 GLXi samo 32.000 km
prev. 180090 km, vijolična barva (kovin- Letnik: 1998, prev. 32400 km, srebrna barva
ska), bencinski motor, 1595 ccm, 74 kW, (kovinska), bencinski motor, 1324 ccm, 47
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA
kW, ročni menjalnik (5 pr.)

990,00 EUR
Seat Ibiza 1.9 D CLX

Letnik: 1995, veljavnost nalepke: 09/2011,
prev. 199500 km, bela barva (kovinska),
diesel motor, 1896 ccm, 50 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

650,00 EUR
Volkswagen Golf CL

4.700,00 EUR
Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2012,
prev. 123950 km, siva barva (kovinska),
bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni
menjalnik (5 pr.), KLIMA

2.440,00 EUR
Opel Astra 1.4 16V Club

Letnik: 1993, prev. 224960 km, bordo rdeča Letnik: 1998, prev. 116157 km, srebrna barbarva, bencinski motor, 1391 ccm, 40 kW, va (kovinska), bencinski motor, 1389 ccm,
ročni menjalnik (5 pr.)
66 kW, ročni menjalnik (5 pr.)

NA ZALOGI TUDI: Honda Civic Hatchback 1.4i, letnik 1996, cena 480,00 EUR; Opel
Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2007, cena 7.700,00 EUR; Opel Corsa Club 1.0
12V, letnik 2002, cena 2.480,00 EUR; Opel Zafira Enjoy 1.9 CDTI, letnik 2008, cena
11.300,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

V SPOMIN ZAKONCEV KLEIBER
V nedeljo, 3. 7. 2011, smo se na Konjšici zbrali
v čast Stanki in Carlosu Kleiber.
Pričetek slovesnosti je bil pri Sveti maši, ki je
bila darovana za zakonca Kleiber. Nato je bil
pred grobom zakoncev Kleiber, izveden sedmi
spominski koncert. Nastopili so pevci Moškega
pevskega zbora Polšnik in orkester Pokomenomoso. Spominski koncert je povezovala Martina Borišek.
Po zaključenem kulturnem delu, se je nadaljevalo druženje pred župniščem, kjer sta za hrano in pijačo poskrbela Krajevna skupnost in
Kulturno umetniško športno društvo Konjšica. Pevci Moškega pevskega
zbora Polšnik, pa so skupaj z vaščani zapeli še nekaj pesmi in poskrbeli
za prijetno vzdušje.
Dokazali smo, da se da s kulturo in druženjem, preživeti prečudovito
nedeljsko popoldne. KS Konjšica, KUŠD Konjšica

DREVESA PRIPOVEDUJEJO
…ZGODBA S POLŠNIKA,
ki je nastala 22. junija….
Topel drugi poletni dan je zbral v dvorani na Polšniku ljudi,
ki so s svojo prisotnostjo, v skupno urico vložili pozitivno
energijo z delčkom sebe in tako
je nastal prijeten večer.
Prireditev, ki sta jo organizirala
Turistično in Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik, je bila ena izmed
mnogih, ki so jih v okviru mednarodnega leta gozdov pripravili
snovalci projekta Od izliva do izvira reke Sopote: Zavod za gozdove
Slovenije (g. Jože Prah), Center za zunanjo ureditev, hiša idej in povezovanj Velika Preska (g. Jože Kos) in KTRC Radeče (ga.Marija Imperl).
Tokrat smo povezali začetek in konec – izvir in izliv reke Sopote, saj smo
na Polšnik povabili tudi prijatelje našega pevskega zbora, Moški pevski
zbor Papirničar iz Jagnjenice.
S svojo pozitivno energijo, znanjem, občutkom za naravo; vodo, drevesa
in ljudi, pa je g. Jože Prah (pobudnik povezovanja in sodelovanja v dolini
Sopote) nagovoril poslušalce in lahko smo začutili njegovo veliko veselje
do dela oz. poslanstva, ki ga opravlja z veliko ljubeznijo. Zato mu dobrih
rezultatov ne manjka.
Poleg gostov in domačega moškega zbora pa je prepeval tudi Otroški
pevski zborček Polhki, tokrat prvič ob spremljavi kitar. Obiskovalci so si
lahko ogledali razstavo likovnih izdelkov naših vrtečkov in šolarjev, kar je
še obogatilo prireditev.
Članek sem naslovila Drevesa pripovedujejo, saj smo ob filmu o smreki
izvedeli kar nekaj skrivnosti in zanimivosti teh naših vsakdanjih spremljevalcev.
Bistvo večera je bilo poleg osveščanja o naravi, povezovanje, sodelovanje in spoštovanje, kot nam je povedal g. Prah. In tega bi se moralo
zavedati več ljudi. Vedno bolj opažam hudo pomanjkanje teh vrednot v
naši občini.
Drevesa imajo velik pomen v naših življenjih, vendar se tega še ne zavedamo dovolj. Verjamem, da imajo tako kot vsako bitje, svojo energijo
in, če jo znamo občutiti, nam drevesa lahko nudijo veliko. Večer smo
zaključili s skupno pesmijo Slovenec sem in poslali dobre misli vsem
Slovencem in tako naši državi dali darilce za 20. rojstni dan.
Mateja Sladič-Vozelj
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Podružnica s prilagojenim programom
SPREJEM PRI PREDSEDNIKU
V petek, 17.6.2011 ob 11.uri, je bil v Velikem kristalnem salonu na Gradu Brdo sprejem ob udeležbi
Specialnih olimpijcev Slovenije na Poletnih svetovnih
igrah 2011 v Atenah. Gostitelj sprejema je bil predsednik Republike Slovenije Danilo Türk. Sprejema
so se udeležili tekmovalec Marjan
Potisek, trener Igor Mihailović,
ravnatelj Peter Strle in pomočnica
ravnatelja Marjeta Mlakar-Agrež.
Dogodek je bil zelo slovesen in prijazen. Po nagovoru si je predsednik
skupaj z ženo vzel čas za klepet z
vsemi tekmovalci in trenerji.
Marjan Potisek in Igor Mihailović
sta odšla na pot v nedeljo, 19. junija. Priprave na Poletne igre so se za Specialne olimpijce pričele na
Kreti, tekmovanje pa nato v Atenah. Marjanu želijo veliko uspeha na
tekmovanju. 
Marjeta Mlakar-Agrež

PEDAGOŠKA PRAKSA ŠTUDENTOV SPECIALNE
IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, PEDAGOŠKE
FAKULTETE V LJ
V šolskem letu 2010/11 so v sodelovanju šole s Pedagoško fakulteto v
Ljubljani, oddelkom Specialne in rehabilitacijske pedagogike pripravili
novost v ponudbi strokovnega izobraževanja študentov. V letnem semestru sta 2 študentki vsak petek obiskovali šolo in aktivno sodelovali
pri pouku. Realizirali so hospitacije z aktivno udeležbo študentk v procesu poučevanja. Po predhodnem posvetu so študentke pripravile številne aktivne oblike dela, nekatere dejavnosti pri pouku so tudi izvedle,
oz. vodile. Ob koncu pedagoške prakse na šoli, so svoje izobraževanje
zaključile z učnim nastopom v razredu z učenci. Učenci so jih vsak
teden nestrpno čakali in vedno znova nagradili s pridnim ter zavzetim
delom pri pouku. Za zaključek pa gre tovrstno obliko dela pohvaliti,
zaradi strokovnega izpopolnjevanja učiteljev šole, saj so ob tem delu
obogatili drug drugega ter vsestransko nadgradili vzgojo in izobraževanje na šoli. 
Robert Farič

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV OŠ
IN OŠPP LITIJA

Srečanja skupine za samopomoč staršev na šoli potekajo že deseto
leto. Trenutno jo vodiva Vilijem Guček in Mina Čibej, ki sta se udeležila
tečaja za voditelje medgeneracijskih skupin na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani. S starši se družijo vsak prvi ponedeljek v mesecu v
prijetno opremljeni Naj sobi na OŠ Litija. Včasih si srečanja popestrijo
z drobnimi pozornostmi kot so na primer: lepo zapeta pesem ob kitari,
pozitivna misel, rožica za dan žena, sladka presenečenja... K skupini
prihajajo starši, ki si želijo pogovora na najrazličnejše teme. Pogovarjajo se o otrocih, vzgoji, praznovanjih tekom leta, njihovih željah, o lepih
trenutkih v življenju, lahko tudi o težavah in problemih, ki jih srečujejo
na njihovi življenjski poti. Ugotavljajo, da si v današnjih časih le redko
resnično vzamejo čas drug za drugega in premalo pozorno prisluhnejo
sočloveku. V skupini so vedno odprti za nove predloge, nove teme za
klepet in iskren pogovor. Velikokrat jim je po pogovoru laže, saj ugotovijo, da nismo edini, ki se srečujejo s težavami, da se za vsak problem
lahko najde rešitev, dobijo nove ideje in pozitivno energijo. Ob koncu
šolskega leta tudi oni odhajajo na počitnice in se veselijo jeseni, ko se
bodo ponovno srečali in morda se jim bo pridružil še kdo, ki rad pripoveduje in posluša zgodbe. Vabljeni! 
Mina Čibej

Projekt Izdelajmo svoj listovnik
Na Osnovni šoli Litija je želja po profesionalnem razvijanju in osebnostni rasti med učitelji visoko cenjena vrednota. Pomočnica ravnatelja Marjeta Mlakar-Agrež je idejo za ustanovitev projektne skupine za
izdelavo in vodenje listovnika dobila na izobraževanju Sofinanciranje
profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga je organizirala Šola za ravnatelje. K sodelovanju je povabila
pripravnico Katarino Lenič.
Listovnik je organizirana, ciljno naravnana zbirka dokumentov, ki
prikazuje, kaj se je posameznik naučil in kako je prišel do določenih
spoznanj. V želji po spremljanju lastnega napredka, osvajanja novih
kompetenc in deljenja lastnih spoznanj z drugimi se je projektna skupina prvič sestala v januarju 2011. Vabilo za sodelovanje na skupini so
prejeli vsi pedagoški delavci osnovne šole, podružnice s prilagojenim
programom in obeh podružničnih šol, odzvalo pa se je enajst učiteljic.
Članice so se srečevale vsak drugi četrtek v mesecu in sicer petkrat.
Glavni cilj skupine je bil oblikovanje in vodenje listovnika ter motiviranje ostalih delavcev šole k pripravi le tega. Čeprav je vsak listovnik
edinstven, naj bi vsak vseboval tudi življenjepis posameznika. Naloga
članic je tako bila, da si izberejo želeno obliko življenjepisa (kronološko,
funkcionalno, kombinirano, Europass obrazec) in ga napišejo ali pa posodobijo že izpolnjen življenjepis. Udeleženke so prejele tudi obrazec
za pisanje refleksije, ki jih je spodbudil, da so svoje izkušnje zapisale
in analizirale. Glavni pomen refleksije je ravno prepoznavanje izkušnje,
njeno analiziranje in vrednotenje. Članice skupine so k ustvarjanju listovnikov motivirale tudi učence in zanje oblikovale posebne obrazce.
Projektna skupina je svoje delo zaključila s predstavitvijo svojih spoznanj in izkušenj ob urejanju listovnika na pedagoški konferenci. Hkrati
je vodstvo šole spodbudilo vse zaposlene, da tudi sami pripravijo svoje
listovnike in jih motiviralo s fascikli ter obrazci. Listovnik je namreč
zelo uporaben tudi ob letnih razgovorih, hkrati pa služi pri obujanju
pridobljenih izkušenj in kompetenc ter motivira k izboljšanju lastne učiteljske prakse in spodbuja k inovacijam. 
Katarina Lenič

Osnovna šola Gradec
Valeta OŠ Gradec
OŠ Gradec je 10. junija 2011 organizirala valeto za
učence devetih razredov. Slavnostna prireditev se je
odvila v gimnazijski športni dvorani, kjer so se učenci
predstavili s četvorko in ostalimi družabnimi plesi.
Deveti razred je letos zaključilo 74 učencev iz matične šole in 5 učencev iz podružnične šole Vače. 14 učencev je bilo vpisanih v Zlato knjigo:
Pia Čuk, Klemen Hvala, Simona Jelnikar, Nejc Jereb, Lara Kralj, Špela
Setničar, Kevin Cvetežar, Marko Čebela, Nina Mlakar, Jan Starc, Peter
Zupančič, Neja Breskvar, Vid Tilia in Tadej Obreza. OŠ Gradec je letos
vpisala 21 učencev v Knjigo najboljših dosežkov na področju številnih
panog: dosežki
iz znanja, športa,
književnosti, plesa in tudi glasbe. 34 učencev
devetih razredov
se je odločilo, da
šolanje nadaljujejo na gimnazijah,
7 učencev na triletnih strokovnih
šolah in 38 učencev na ostalih tehnično-strokovnih šolah. Ob zaključku
šolanja na OŠ Gradec, želimo prav vsem lepe in brezskrbne počitnice,
staršem pa se zahvaljujemo za sodelovanje. Srečno.
Pomočnica ravnateljica Anita Mirjanić

Uspešno zaključeno šolsko leto 2010/11
OŠ Gradec je s svojimi podružničnimi šolami Hotič, Vače, Jevnica in
Kresnice zelo uspešno zaključila šolsko leto. Učni program smo v celoti
izvedli, obogatili smo ga z dodatnimi programi za nadarjene in za vse
tiste, ki so se želeli vključiti v program in interesne dejavnosti. Tekom
leta smo dodane vsebine povezali v šolski projekt Jaz sem v redu, ti si
v redu, ki se je zaključil z razglasitvijo NAJ POZITIVCI/NAJ POZITIVKAMI
šole.
Učenci so se s svojimi mentorji redno udeleževali šolskih športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja. Zlato priznanje smo osvojili na državnem tekmovanju iz angleškega jezika z učenko Julijo Stopar, učenka
POŠ Vače Maruša Kerenčič je dosegla zlato Vegovo priznanje in učenec Peter Zupančič 1. mesto na državnem tekmovanju in 2. mesto na
mednarodni tekmi v gorskem kolesarstvu.
V naslednjem šolskem letu pripravljamo uvajanje tujega jezika v 1. razred (nemščina) z izvedbo v obliki interesne dejavnosti in med rednim
poukom. Tečaj nemščine bomo ponudili tudi staršem, ki bi si želeli
pridobiti osnove ali izpopolniti znanje nemškega jezika in bodo tako
lahko sledili svojim prvošolcem.
Letošnje leto smo odlično sodelovali tudi s prostovoljko v okviru evropske prostovoljne službe, zato bomo gostili prostovoljko tudi v prihajajočem letu, saj je takšen način dela odličen temelj za izpopolnjevanje
znanja tujega jezika.
Športno področje bomo obogatili z dvema uspešnima kadidaturama za
Zdrav življenjski slog 2011-2013, kjer bosta dva športna pedagoga izvajala dodatne športne dejavnosti izven redne športne vzgoje posebej
za matično šolo in posebej za podružnice.
H kvalitetno izpeljanemu programu so prispevali tudi drugi javni zavodi
v Litiji, s katerimi šola sodeluje: od Glasbene šole Litija-Šmartno, Javnega zavoda za kulturo Litija, Knjižnice Litija, Vrtca Litija, Gimnazije
Litija, Doma počitka Tisje do Policijske postaje Litija, Zdravstvenega
doma Litija in ne nazadnje Občine Litija ter gospodarstveniki v Litiji.
Vsem skupaj se zahvaljujemo za dobro sodelovanje in se ga nadejamo
tudi v novem šolskem letu.
Ravnateljica Tatjana Gombač s kolektivom OŠ Gradec
in podružnicami Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače

Vrtec Litija
ZAKLJUČEK PROJEKTA »LOČUJEM,
ZEMLJO VARUJEM«
Varovanje okolja je postalo nujno in zavedamo se
ga tudi v našem vrtcu. Ker
je odpadkov vedno več in
prostora zanje zmanjkuje, je ločeno zbiranje
eden izmed prvih in velikih korakov, ki pripomore k reševanju tega problema.
V Vrtcu Litija ločujemo odpadke že kar nekaj časa. To šolsko leto je
bila enota Medvedek, skupaj z OŠ Gradec in Gimnazijo Litija, vključena
v projekt LOČUJEM, ZEMLJO VARUJEM, ki sta ga organizirali Slopak
in Danone. Skozi celo leto je potekalo intenzivno ločevanje odpadkov,
izvajali smo tudi mnogo aktivnosti, ki so pripomogle k varovanju in
ohranjanju našega okolja.
Zaključek projekta je potekal v veselem in »sladkem« vzdušju, saj so nas
organizatorji presenetili z velikansko torto in klovnom Jako. To je bila
nagrada najmlajšim udeležencem projekta za njihovo aktivno zbiranje
in ločevanje odpadkov, ki pa se
s projektom ne bo zaključilo. Še
naprej bomo nadaljevali z ločevanjem, spodbujali in ozaveščali
otroke ter posredno tudi njihove
starše k ekološkemu razmišljanju
in ohranjanju naše narave.
Milena Bratkovič,
vodja enote Medvedek
Liljana Plaskan, ravnateljica
Ste vedeli?
- Če recikliramo 1 tono papirja (5 velikih zabojnikov), ohranimo 17
dreves.
- Če recikliramo samo 1 steklenico, prihranimo toliko energije, da lahko 100W žarnica sveti 4 ure.
- Če recikliramo 1kg plastenk (24 plastenk za 1,5 litra), prihranimo
1,5 kg CO2.
- Če recikliramo 1kg pločevink (90 pločevink) prihranimo 9 kg CO2.

RAZGLEDNICA POČITNIŠKIH DNI V VRTCU LITIJA
Poletje je čas, ko se dan obarva v mavrične barve, prepustimo se novim pustolovščinam in doživetjem. Nekateri
otroci preživljajo počitnice s svojimi
starši in svoje vtise beležijo s pozdravi,
ki nam jih pošiljajo z razglednicami iz
različnih krajev.
Počitnice pa se ne začnejo za vse otroke enako. Te dneve jim popestrimo zaposleni v Vrtcu Litija. To je čas, ki je namenjen druženju s prijatelji.
Prav posebno veselje smo doživeli že v začetku meseca julija. Obiskal
nas je prav poseben zajček – SPARKY. Z nami se je pogovarjal, pel pesmice in rajal. Vsakdo izmed otrok si je želel njegovega dotika.
Prav gotovo se nas je dotaknil s svojim
obiskom, saj nam je popestril in obogatil
naš vsakdan.
Zajčku Sparkyu se zahvaljujemo za posebne vtise, Trgovskemu podjetju Spar pa za
posluh in donatorstvo za našo ustanovo.
Vam, spoštovani bralci, pa pošiljamo lepe
sončne pozdrave in vam sporočamo:
»V vrtcu se imamo luštno!«
V imenu malih in velikih iz Vrtca Litija: Gordana Žagar, vzgojiteljica

ŠPORTNE IGRE VZGOJITELJEV

UTRINKI PODRUŽNIČNIH OSNOVNIH ŠOL
UTRINEK iz POŠ JEVNICA

Z ladjico na Ljubljanico – okus po poletju
Že dolgo je bilo tega, ko nam je učiteljica povedala, da gremo z dodatnim krožkom v Ljubljano in, da se bomo z ladjico peljali po Ljubljanici.
Čakali smo kar dolgo, saj ni bilo ustreznega vremena. Končno pa je
napočil trenutek, ko smo se odpravili.
Z vlakom smo se peljali do Ljubljane.
Na vlaku so bili že učenci iz Kresnic in
Hotiča. Od postaje smo peš odšli pod
Mesarski most, kjer smo se vkrcali
na ladjico. Vožnja je trajala eno uro,
videli smo belo raco, vidro in Gruberjev prekop. Po vožnji smo se odpravili
na tržnico, kjer smo pomalicali. Odpravili smo se tudi v Mestno hišo,
kjer smo videli maketo Ljubljane v prihodnosti, zanimive stole, vodnjak
in razstavo ročno izdelanih lutk, ki jih prodaja Unicef. Seveda smo šli
tudi na sladoled. Ko smo ga pojedli, smo risali hiše ali predmete na
Starem trgu. Večina jih je risala Herkulov vodnjak. Po napornem dnevu
smo zavili še v NUK in si ogledali čitalnico. Domov smo se odpravili po
Prešernovem trgu, kjer smo srečali Vida Valiča, ampak na žalost se
nam je mudilo na vlak. Domov smo se vrnili vsi zelo izčrpani.
Učenki Santana Bojićin in Manja Ostrež Ravnikar, POŠ Jevnica

Skupnost vrtec Slovenije je organiziralo prve športne igre vzgojiteljev
slovenskih vrtcev, ki so 18. junija potekale v Termah Ptuj. Iger smo se
udeležili tudi predstavniki Vrtca Litija. Bilo nas je 22, in sicer dve ekipi
igralcev in navijaška skupina. Prve športne igre slovenskih vrtcev so
pritegnile mnoge vrtce, saj je bilo preko 650 vseh udeležencev, ki so
sodelovali v več kot 80 ekipah. Udeleženci smo svoje moči in spretnosti pomerili v različnih spretnostih ter v najizvirnejšem in najglasnejšem navijanju. Vse je bilo začinjeno z veliko humorja in dobre volje.
V posamičnih igrah smo predstavniki Vrtca Litija dosegli drugo mesto
v igri metanja papirnatih letal in drugo mesto med navijaškimi skupinami.
Razglasitev najboljših vrtcev v skupnem seštevku vseh točk pa je povzročilo pravo evforično navdušenje med nami, saj smo zasedli prvo mesto. Naše navijaške pesmi so odmevale v Termah in energija, ki smo jo
širili, je bila neizmerna. Športne igre so ponudile priložnost promocije
ne le našemu vrtcu, ampak tudi občini Litija, saj je iz naših grl prihajalo
geslo, ki smo ga zapisali tudi na naše majčke: LITIJA – DOBRA ENERGIJA! V Termah Ptuj tisto sončno soboto prav gotovo ni bilo nikogar, ki ne
bi slišal za Litijo in njeno dobro energijo 
Nekaj utrinkov si lahko ogledate na priloženih fotografijah.
Liljana Plaskan, ravnateljica
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Rezultati mature 2011
Spomladanski rok mature 2011 se je iztekel. Na
Gimnaziji Litija je uspeh 99%, republiško povprečje pa znaša 92%. Kar dobri dve tretjini naših
dijakov je na maturi doseglo odličen oz. prav
dober uspeh. Še posebej pa smo ponosni na 6
zlatih maturantov (Matjaž Drolc, Maša Gril, Anita
Kosmač, Nejc Petek, Gašper Slapničar in Vita Zalar). To so dijaki, ki so
zbrali med 30 in 34 točkami. Vita Zalar je z zbranimi 34 točkami postala ena izmed 16 maturantov in maturantk, ki so v Republiki Sloveniji
dosegli vse možne točke. Vita je med drugim zbrala tudi največ točk
pri sociologiji v republiškem merilu, Matjažu Drolcu pa je enak dosežek
uspel pri fiziki.
Vsem dijakom še enkrat iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za
pečat, ki so ga v štirih letih pustili na Gimnaziji Litija.
Ravnateljica Vida Poglajen in profesorski zbor Gimnazije Litija

Osnovna šola Gabrovka-Dole
Posadili darilo Protokola
Vlade RS
Dole, 24. 6. 2011
V petek, zadnji dan pouka,
so učenci PŠ Dole pri Litiji,
ob počastitvi 20. obletnice dneva državnosti in
20. rojstnem dnevu sedanje šolske stavbe, posadili lipo v gredico pred šolo.
Ob 10. uri so se učenci podružnične šole, vrtca,
krajani, šolski delavci zbrali in ob zvoku trobente
zapeli slovensko himno, sledila je pesem avtorja glasbe in besedila Mika Vanhanenja Drevesa
so prijatelji, Aleš in Peter pa
sta na harmoniki in kitari zaigrala pesem v čast Triglavu.
Učenka Neja in učenec Valentin sta s ponosom zasadila lopato, razgrnila zemljo
in lipo posadila.
Slovensko drevo življenja,
kot lipo imenujemo, so naši
predniki sadili že v antičnih časih v krajih, kjer so se zbirale starešine,
ob t. i. vaških zborih.
Množično sajenje je v času Karantanije
izumrlo, ponovno pa vzcvetelo v času
turških vpadov, ker je to pomenilo zmago nad Turki.
Včasih je rasla pri vsaki hiši na podeželju. Naj dobro raste in uspeva kot
naša država in naša podružnična šola.
Vsa zahvala velja g. Jožetu Prahu, ki je v
okviru projekta o gozdovih sodeloval pri uresničitvi te akcije.
Ohranimo gozdove, zeleni svet miru,
pomagajmo živalim, da ostale bodo tu!
Drevesa in otroci, stopimo skupaj, saj
smo vsi otroci Zemlje, pomagajmo ji zdaj!
M. V.: Drevesa so prijatelji
Jožica Vrtačnik

SPREHOD MED KROŠNJAMI DREVES
PUSTOLOVSKI PARK GEOSS

Prispevamo k utrjevanju evropske
identitete

Koliko ljudem je blizu ideja o evropski identiteti in kako dobro poznamo
njene temelje? Izoblikovanje identitete naroda je dolgoročen proces, ki
poteka skozi desetletja in stoletja ter se kulturno krepi in raste. Kako
pa je z evropsko identiteto? Imamo skupno zgodovino, teritorij, skupno rimsko-katoliško religijo, skupno kulturo, skupno valuto, skupne
politične institucije, skupno zunanjo politiko in skupne simbole, kot so
himna, zastava in denarna enota. Najpomembnejše pa so seveda
skupne vrednote, kot so strpnost, medsebojno razumevanje in
solidarnost.
Za mnoge ljudi je evropska identiteta povsem oddaljen koncept, saj jo
vidijo kot grožnjo lastni narodni identiteti. Kljub vsemu pa je evropska
identiteta skupek nacionalnih identitet, ki se širijo skozi integracijske
procese Evropske unije. Evropa je svetovna prestolnica multikulturnosti, to pa pomeni, da ohranjanje in vzdrževanje lastne kulture in
nacionalne identitete, ni v nasprotju z pripadnostjo skupni evropski
identiteti.
Kaj lahko storimo za utrjevanje skupne evropske identitete?
Evropska unija s sofinanciranjem različnih aktivnosti, preko programa
Evropa za državljane, spodbuja navezovanje stikov in sodelovanje med
občinami držav evropske unije in v nadaljevanju podpira redna srečevanja ljudi iz različnih držav. Pobratenje mest je prvi korak, ki lahko
pripelje do pozitivnih učinkov na mnogih področjih kot so turizem,
poslovno sodelovanje, izobraževanje, kultura in še bi lahko naštevali.
Partnerstva med lokalnimi skupnostmi so neprecenljiva priložnost za
izmenjavo idej, iskanje skupnih rešitev in medsebojno učenje. In ne
nazadnje je priložnost za prijetno druženje, spoznavanje drugih držav
evropske unije in širjenje lastnega socialnega okolja.
V Društvu za razvoj in varovanje Geoss-a smo se vključili v program
Evropa za državljane s projektom TWINFOS, ki ga sofinancira Evropska Komisija. V okviru tega projekta nudimo podporo občinam in društvom, ki bi se želela pobratiti z občinami v Romuniji. Pri tem projektu
sodelujemo z romunsko organizacijo Europian Youth for Sustainable
Development, ki išče romunske občine, ki bi rada navezala tesnejši stik
s slovenskimi. Odziv v obeh državah je zelo zanimiv – od strahu pred
povezovanjem do navdušenja, ki ga izražajo predvsem tiste občine, ki
že imajo izkušnje z evropskim sodelovanjem. Več informacij o projektu
ponuja spletna stran www.twinfos.eu.
Društvo GEOSS je aktivno tudi na drugih področjih mednarodnega sodelovanja. Konec junija smo bili gostje občine Hallstat v Avstriji, ki je
Vače za malo prehitela pri poimenovanju železne dobe po njihovem
kraju. Nabirali smo ideje za načrtovanje arheološke naselbine na Vačah. Za vse udeležence – predstavnike društev iz regije pa so bila zelo
zanimiva dobra praksa avstrijskih društev pri uspešnem črpanju sredstev iz evropskih razpisov.
V začetku oktobra (2.10.) pripravljamo srečanje zainteresiranih občin z
romunskimi mesti. Zdaj je čas za prijavo na tridnevni obisk v Romunijo
– po e-pošti: barbara@drustvo-geoss.si.
Barbara Možina, sodelavka na projektu Twinfos
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
SPLOŠNO
GRADBENIŠTVO

BETONSKI IZDELKI

ZAKLJUČEK LETA S TEŽKO PRIČAKOVANO OTVORITVIJO NOVIH IGRAL V VRTCU ČEBELICA V GABROVKI
V okviru projekta kulturna dediščina
smo pripravili zaključni nastop povezan s kulturno dediščino. Rdečo nit
programa sta povezovala Mojca in
Kekec, to sta bila osnovnošolca Gaja
Bajc in Nejc Trentelj. Nastop nam je
popestril harmonikaš Matic Zupan,
ki nas je spremljal pri petju in plesu.
Pred in po nastopu so si gostje lahko
ogledali razstavo o delu posameznih oddelkov na to temo. Po nastopu otrok je sledila težko pričakovana
otvoritev novih igral pred vrtcem in
igralna urica. Začelo se je s Pampersovo dobrodelno akcijo, kjer smo
zmagali in prejeli 5000€. Nato smo
z nekaj sredstvi zavoda ter posluhu
donatorjev za naše želje: Kraševec
Sandi s.p., Dimnikarstvo Dobravec
s.p., PAAN-PAAN d.o.o. Pavlin Andrej, Kraševec Peter, Mehatronik Srečo Lenart s.p., Pronova d.o.o., Vodenik Bojana s.p., Storitve Klavdija, VAČO d.o.o., Oven Jože, Hajsinger
s.p. in Marinka Lenart, nabavili nova igrala ter prenovili stara. Sedaj je
naše igrišče v uporabni in varni funkciji. Hvala vsem, ki ste nam pomagali,
da bo naša igra varnejša in prijetnejša.
Starši so poskrbeli za pogostitev ter se
izkazali kot dobri slaščičarji. Kar prehitro je minilo popoldne. Hvala vsem za
sodelovanje in lepo popoldne.
V imenu malih čebelic
Marinka Lenart
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• VRTNI UMIVALNIKI (16 vrst)
• VRTNI KAMINI
• POTKE ZA VRTOVE
• BETONSKI ŠKARPNIKI (veliki, mali)
• KORITA ZA ROŽE
• RAZNE OGRAJE
• VRTNE FONTANE
• VRTNI PALČKI IN FIGURE
• TER DRUGA BETONSKA
GALANTERIJA

• UREJANJE DVORIŠČ
• IZDELAVA ŠKARP
(kamen, beton)
• ADAPTACIJE
• NOVOGRADNJE
• OMETI
• TER DRUGA
GRADBENA DELA

BETONSKI
KOMPOSTNIKI

www.praprotnik.org

Od 1. julija letos v vasi Slivna deluje čisto nov Pustolovski park
Geoss. Park je namenjen zabavi otrok in odraslih, ki se bodo lahko iz tal dvignili med drevesne krošnje in se odpravili na pravo
potovanje med drevesi.
Pred približno letom
in pol so se po drevesih v neposredni bližini vasi Slivna med
drevesnimi krošnjami
sprehajale samo veverice in kakšni navihani mulci. Potem pa
je šest pridnih rok zavihalo rokave in začelo uresničevati idejo
o tem, da bi se med drevesi lahko sprehajli tudi ostali otroci in odrasli.
Tako je začel nastajati Pustolovski park Geoss.
Danes so v Pustolovskem parku Geoss
urejeni štirje plezalni poligoni zgrajeni med krošnjami
dreves na višini od
enega do enajstih
metrov od tal. Vsaka trasa ima svojo
oznako in se med
seboj razlikujejo po
težavnosti. Vsak obiskovalec si sam izbere svojim spretnostim, velikosti in željam primerno. Rumena je namenjena najmlajšim od četrtega leta dalje. Malo večjim otrokom je na voljo zelena trasa, ki je
že malo višja in ima nekaj več vaj. To
traso priporočajo tudi odraslim, ki se
želijo pred večjima pustolovščinama
malo ogreti in se navaditi na sprehajanje
med drevesi. Modra in rdeča trasa sta
namenjeni že večjim otrokom, predvsem
pa odraslim. Bolj spretni se odločijo za
modro, ki je malo nižja, a po težavnosti vaj precej zahtevna. Najbolj
pogumni pa se povzpnejo kar enajst metrov visoko in poleg svojih
spretnosti na vrveh,
visečih lestvah in drugih vajah premagajo
tudi strah pred višino.
Vaje vključujejo tako
vertikalno (plezanje,
spuščanje, drsenje …)
kot tudi horizontalno
(hoja, skoki …) gibanje. Posameznik lahko
plezalne poti premaga
v dveh do treh urah. V
štiri plezalne poti je
razporejenih 55 različnih elementov, ki vključujejo 12 spustov po jeklenici (t.i. flying fox), najdaljši med njimi meri kar 75 metrov.
Glavni namen parka je svojim obiskovalcem ponuditi drugačno vrsto
rekreacije in zabave, preizkušanje
lastnih spretnosti, premagovanje
strahu pred višino, doživljanje sveta
iz druge perspektive ter pomoč pri
motoričnem razvoju otroka.
V parku za obiskovalce pripravljajo
tudi dodatne aktivnosti, s katerimi
si bodo lahko otroci in odrasli pričarali prijeten dan gibanja v naravi.
Več informacij o aktivnostih Pustolovskega parka Geoss najdete na
www.pustolovski-park-geoss.si, ali
pa se kar odpravite v vas Slivna in
se o pozitivnih učinkih dneva preživetega med drevesnimi krošnjami
prepričajte kar sami.

dom tisje
Ena izmed prireditev v sklopu tedna vseživljenjskega učenja je bil obisk Mladih literatov iz Mladinskega centra Litija, ki so nam pripravili literarni večer. Nadarjeni učenci OŠ Litija so pripravili
srečanje in pogovor s stanovalci na temi »Kaj nas
osrečuje in domače živali«. Gospa direktorica
Vida Lukač je stanovalce pospremila na slavnostno akademijo ob 60 letnici Društva upokojencev Litija. Proslavo ob Dnevu državnosti smo združili z začetkom II. faze
ocenjevanj za pridobitev standarda kakovosti Eqalin in piknikom za stanovalce, njihove svojce ter zaposlene v domu. Še eno proslavo ob Dnevu
državnosti pa so nam pripravili učenci OŠ Šmartno pri Litiji. V juniju smo
skupaj s šmarskimi gasilci izvedli gasilsko vajo in evakuacijo stanovalcev
iz gradu – iz obeh stanovanjskih enot. Tudi tokrat se je izkazalo, da izurjenost in hitro ukrepanje delavcev doma pri gašenju začetnih požarov in
hitra ter strokovna evakuacija predstavljata temelj ukrepanja in pomoči.
Gasilci so poudarili pomembnost vaje, ko se seznanijo z razporeditvijo in
značilnostmi bivalnih prostorov, kar je bistvenega pomena pri reševanju.
Vsem sodelujočim gasilcem GZ Šmartno pri Litiji in posameznim PGD
in gospodu Klemenu Repovšu, se iskreno zahvaljujemo za organizacijo
vaje in za hiter odziv in sodelovanje – reševanje ob nenapovedani vaji. Iz
Zdravstvenega doma Litija so nas povabili na Svitov dogodek (zgodnje
odkrivanje in preprečevanje raka na debelem črevesju in danki). Skupino romarjev nas je varno popeljala gospa Jožica Bajec na Brezje na
Vseslovensko srečanje bolnih in invalidov, nazaj grede smo se ustavili
na obisku pri Hčerah krščanske ljubezni v Domu Sv. Katarine v Mengšu,
kjer smo se srečali s sestrami, ki so bile nekdaj zaposlene v domu. Na
kresni večer pa smo skupaj s stanovalci pripravili prav poseben literarni
večer v mističnem okolju naše domske galerije, kjer sva skupaj z gospo

Marinko Mali prebirale pesmi in pravljice, gospod Alojz Celestina pa je
zaigral na harmoniko. V soju sveč, petju starih pesmi smo se imeli res
lepo. 
Leonida Razpotnik

PROSTOVOLJEC 2010 PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE
DR. DANILU TÜRKU
Prostovoljec, gospod Roman Jakoš, že nekaj let poskrbi za veselo
vzdušje na prireditvah, ki jih organiziramo v domu. V domu tudi sicer
rad zaigra na harmoniko in s tem razveseli stanovalce, da se ob veselih
zvokih sprostijo, zapojejo, zaplešejo in se poveselijo. Gospod Roman
Jakoš je prostovoljec srednje,
to je aktivne generacije, ki
kljub službenim obveznostim
najde čas, voljo in veselje za
druženje s starostniki. Letos ga
je Dom Tisje prijavil na razpis
Mladinskega centra Slovenije – za prostovoljca leta 2010,
tako je prejel priznanje iz rok
predsednika države dr. Danila
Türka. Na prireditev, ki je bila tudi letos na gradu Brdo pri Kranju, ga je
pospremila socialna delavka v Domu Tisje, gospa Leonida Razpotnik.
Za podeljeno priznanje mu iskreno čestitamo in želimo veliko volje do
prostovoljstva še vnaprej.
V imenu stanovalcev in delavcev Doma Tisje, direktorica Vida Lukač
Za več informacij vas vabimo, da si ogledate našo spletno stran: www.
dom-tisje.com

DRUŠT VA

10 Julij 2011
Srečanje v Mislinji
Društvo invalidov Mislinja je že šestič organiziralo
prijateljsko srečanje društev invalidov, ki letos sovpada s praznovanjem njihovega občinskega praznika. Vsako leto povabijo tudi člane našega društva.
Vesela druščina več sto invalidov se je na deževni
petek, dan pred dnevom državnosti, zbrala na prireditvenem prostoru,
v velikem šotoru pod Osnovno šolo Mislinja. Po pozdravnem govoru
predsednika društva, g. Jerneja Stvarnika, je sledil krajši kulturni program, ki je vsako leto zasnovan tako, da vsako od udeleženih društev
pripravi svojo točko. Kljub temu, da se naše članice pevsko glasbene
skupine Didl dudl niso prav dolgo pripravljale na svoj nastop, so po končanem nastopu požele prav prisrčen aplavz, med udeleženci pa je bilo
v času izvajanja njihovih pesmi zaznati vesele in nasmejane obraze.
Po končanem kulturnem
programu, tu velja predvsem pohvaliti folklorno
skupino Društva invalidov
iz Vuzenice, je sledila pogostitev ter veselo rajanje ob zvokih velenjskega
ansambla Labodi. Veliko
dobre volje in smeha pa je
spremljalo tudi odvijanje
daril srečelova, ki ga društvo skrbno pripravi vsako
leto.
Naše članice med izvajanjem programa
Udeleženci srečanja smo
bili povabljeni tudi na otvoritev občinskega praznika s prižiganjem simbola občine – oglarske kope. Kopo je slavnostno prižgal župan občine
g. Franc Šilak. Sočasno pa se je na športnem igrišču ob šotoru odvijalo
tekmovanje gozdarjev. Atrakcija tekmovanja so bile vsekakor štiri gozdarke, ki so prišle preizkusit svoje gozdarske veščine iz Luč.
V bližnji prihodnosti bo gotovo potrebno poiskati priliko, da bo naše
društvo v svojo sredo povabilo člane iz Mislinje. Mogoče bo priložnost
prav drugo leto, ko bo naše društvo beležilo že 30 let svojega delovanja. 
Vera Bric

Mont Blanc (4810 m)
“odprava bela gora”
V soboto 2.7. ob 13.57 uri nas je vseh 11 članov alpinističnega odseka Litija “odprave bela gora” uspešno
osvojilo najvišji vrh Evrope (Mont Blanc, 4810 m).
Preko Italije smo se odpeljali skozi Mont Blanški predor v Chamonix in nato dalje do St. Gervaisa. Od tu smo se z zobato
železnico povzpeli do postaje Col de Voza (1653 m). Povzpeti bi se
morali po progi do končne postaje Nid D’aigle (2380 m), vendar smo
zaradi popravila železniške proge izstopili že tu. Od tu dalje smo imeli
4 ure in pol vzpona do koče Tete Rousse (3167 m) in nato še dobri 2
uri do koče Gouter (3817 m). Na ledeniku pred kočo Tete Rousse nam
je gorski policist prepovedal nadaljni vzpon do koče Aiguille Gouter,
ker je bila koča prenatrpana s plezalci. Tako smo odšli prenočiti v kočo
Tete Rousse. Začetni plan je bil vstati ob 1 uri zjutraj in ob 1.30 pričeti
z vzponom. Vendar nas je presenetilo vreme. Kljub dokaj stabilni napovedi vremena je na gori pihal veter okrog 100 km/h, kateri pa je proti
naslednjem popoldnevu izgubljal svojo moč. Tako smo prvotni plan
spremenili z odločitvijo, da gremo kljub vetru proti vrhu in se sproti
prilagajati razmeram. Po drugem planu smo še malo pospali in vstali
ob 3.30 uri in ob 4 uri pričeli z vzponom. Mimo nevarnega koluarja
po katerem se stalno proži kamenje in razbite granitne skalne stene
smo v dobrih 2 urah dospeli do koče Aiguille Gouter. Sledil je posvet
in odločitev. Gremo na vrh. Po ledeniku smo se po trdem snegu počasi
v ključih vzpenjali in sopihali navzgor do bivaka Vallot (4362 m). Tu je
sledil krajši postanek, da smo se naveze zbrale skupaj pred zaključnim
vzponom na vrh. Od tu se je že tudi občasno prikazal vrh izza oblakov
s katerimi se je veter prav otročje poigraval. Nekateri preje, nekateri
pozneje, ampak od Vallota naprej smo vsi spoznali pomen višine in
orkanskega vetra, kateri je preko vršnega grebena pometal že prav po
himalajsko. Vrh je bil okoli 14 ure rezerviran samo za nas. Fenomenalni
razgled okrogle Evrope so zakrivali oblaki, smo ga pa bili deležni že
nižje na grebenu Les Bosses. Sestop je potekal po isti poti do koče Tete

Tradicionalno srečanje težkih invalidov
V soboto 18.6. je pri Ribiškem domu v Litiji potekalo
tradicionalno srečanje težkih invalidov Občin Litija in
Šmartno pri Litiji. Srečanja
se je udeležilo več kot 140
članov invalidov in njihovih
družinskih članov.
Ob lepem vremenu, dobri
hrani ter prijetnem medsebojnem druženju sta za
dobro voljo in živo glasbo poskrbela člana zasedbe Zimzelen.
Med srečanjem so potekale tudi prijateljske tekme v balinanju, ruskemu kegljanju ter šahu.

PRIREDITEV STARI MLADI ZDRUŽENI
Z OTVORITVIJO VODOVODA
Športno društvo Zgornji Log, skupaj s krajani, že vrsto let organizira prireditev STARI – MLADI. Prireditev se organizira že vse od leta
1950, s tem, da so v preteklosti bila to predvsem družabna srečanja
z nogometnimi tekmami med nogometnimi navdušenci. Zadnja leta
pa je pobudnik te
prireditve predvsem
Športno društvo, ki
še z nekaj posamezniki skrbi, da se tradicija ne opusti. Letošnje srečanje je bilo
še posebno slovesno
saj se je odvijalo prav
na dan, ko smo praznovali dvajsetletnico
samostojne države,
prebivalci Zgornjega Loga pa smo slavnostno predali svojemu namenu
vodovod.
Precejšnje število krajanov se je udeležilo slavnostne otvoritve pri avtobusni postaji nato pa smo druženje nadaljevalni v našem športnem
parku ob Savi. Vse prisotne smo pogostili s slastnim golažem ter pecivom, ki so ga spekle domače gospodinje.
V popoldanskem času smo nadaljevali z nogometnimi tekmami ter zabavnimi družabnimi igrami. Veselo in sproščeno druženje se je nadaljevalo pozno v noč, tudi ob pomoči ansambla ZIMZELEN.

Ob tej priliki se v imenu športnega društva Zgornji Log iskreno zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je prireditev uspela in seveda
tudi vsem sponzorjem, ki s svojimi finančnim prispevki tudi omogočijo
izvedbo takšnih srečanj. Vsi skupaj si želimo, da se prihodnje leto ponovno srečamo v še večjem številu.

Predsednik ŠD Zgornji Log
Vinko Praprotnik

Člani “odprave bela gora”:Tanja M., Joul B., Goran T., Boštjan K.,
Aleš M., Peter Z., Marko J., Jože S., Zmago S., Miran P., Srečko P.
Rouse, kjer smo prespali. Naslednji dan pa smo se spustili naprej proti
dolini do postaje Bellevue (1794 m) in nato po zobati železnici v dolino
St. Gervais. V Chamonixu smo proslavili naš legendarno uspešen vzpon in v popoldanskem času zapustili prestolnico evropskega alpinizma polni lepih vtisov in načrtov za v prihodnje. 
Boštjan KOKALJ

UTRINKI AKTIVNOSTI
Skupina udeležencev Združenja borcev Litija, udeleženi
na svečani spominski svečanosti na Menini planini, z namenom ne pozabiti in obuditi
spomine na tiste veličastne
dogodke preboja operativnih
enot so bile sestavljene iz
Operativnega štaba s VI. in
XI. brigado, VDV bataljonom
in kurirji, ki so se tisto zimo v marcu 1944 znašle v obupnih vremenskih razmerah pri 1,5 m debeli snežni odeji in hudem mrazu na Menini
planini. Obkoljeni so bili s XIV. SS divizijo in policijskimi polki in tudi
napadeni. Po večkratnem
poskusu preboja jim je po
srečnem naključju in nepozornosti sovražnika tudi
uspelo, prebiti se iz obroča
iz žrtev. Poveljeval jim je
legendarni Franc Sever –
Franta, 22-letni komandant
operativnega štaba.
V trajen spomin na opisane
dogodke, na padle borce in
na velike žrtve preživelih je naša dolžnost, da se s primerno vsakoletno
proslavo poklonimo spominu na ta legendarni preboj in na vse usodne
dogodke v NOB na prostorih bojev IV. operativne cone.
Spominska svečanost
je bila posvečena tudi
70-letnici OF in 20-let
nici osamosvojitve Slovenije.
9. julija je ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno organiziralo tradicionalno srečanje članov
združenja na Goliščah,
z namenom obuditi dogodke med NOB in
druženja članov.
Danilo Cvetežar

BLIŽA SE VRHUNEC PLANINSKE
SEZONE
Z izletom Planinske sekcije DU na Vrtačo (2181 m)
v začetku julija se je tudi za litijske planince začela sezona hoje v visokogorje. Prekrasnega izleta
z obilico gorskega cvetja se je udeležilo 48 članov sekcije, večina se
je povzpela tudi na vrh,
„polžki“ pa so se sprehodili do zelenice in koče
pri izviru Završnice.
Tudi vsi preostali izleti,
ki jih načrtujejo vse tri
sekcije, bodo v juliju in
avgustu vodili v visokogorje. Zato vas vabimo,
da se nam na kateremu
Na vrhu Vrtače
od teh izletov pridružite.
Savska sekcija bo 15. in 16. 7. 2011 prehodila pot od Bohinja do Krnskih jezer, z možnostjo vzpona na Krn, 20. avgusta pa se bodo povzpeli
na Tegoško goro.
Planinska sekcija DU vabi 23. 7. 2011 na tritisočak Klomnock v Avstriji,
6. avgusta na Malo Ponco, 13. avgusta na Latchur in 20. avgusta na
Kališče.
Litijska sekcija pa bo 5. in 6. 8. 2011 organizirala vzpon na Triglav, 27.
8. 2011 na tritisočak Ankogel, za zamudnike pa bodo Triglav verjetno
ponovili tudi v septembru. Pojdimo skupaj varno v gore.
Borut Vukovič

LITIJANI NA SREČANJU SLOVENSKIH
PLANINCEV V JERUZALEMU
Srečanja slovenskih
planincev, vsakič na
drugem koncu naše
domovine, imajo že
dolgo tradicijo. Tokratno srečanje so
ob 60-letnici ustanovitve planinskega
društva organizirali
ljutomerski planinci.
Na Jeruzalemu, ki je
Srečanje litijskih planincev z vodstvom PZS: prvi z
leve Miro Eržen, direktor Slovenskega planinskega s 341 m najvišji vrh
muzeja; četrti Tone Tomše, podpredsednik PZS; še- Prlekije, se je zbralo
sti Matej Planko, generalni sekretar PZS in deveti okrog 1500 planinBojan Rotovnik, predsednik PZS
cev iz vseh koncev
Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Med njimi je bilo
tudi 36 litijskih planink in planincev.
Razgibana pokrajina z vinogradi in domačijami na grebenu je na vse naredila velik vtis, prav tako gostoljubnost domačinov, ki so ponujali številne prleške dobrote.
Prireditev je namenjena predvsem druženju,
kljub temu pa tudi hoje
ni bilo ravno malo, saj
smo se na Jeruzalem
povzpeli iz Ivanjkovcev,
sestopili pa v Ljutomer. Ob predstavnikih
domačega planinskega
društva in ljutomerski
županji je pohodnike nagovoril tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. V programu je sodeloval tudi našim občanom
dobro znani revirni gozdar Jože Prah, motor številnih projektov, med
katerim je tudi letošnji Evropohod, ki poteka pod geslom Pešpoti in voda. V sodček so
evropohodniki simbolično združili osem rek
Štajerske in Pomurja, projekt pa se bo slovesno zaključil 1. oktobra 2011 na Geossu,
o čemer bomo v Občanu še poročali.
Pred odhodom v dolino se je pri naši skupini
ustavil tudi predsednik PZS Bojan Rotovnik
in se pogovoril z našimi člani. Srečanja so
se udeležili številni praporščaki, med njimi
pa je kot edina ženska sodelovala naša MaMarica Eltrin, edina
rica Eltrin, ki je bila zato deležna še posebne
praporščakinja v PZS
pozornosti.
Po zaslugi srečanja smo tako tudi na planinski način spoznali ta kos
naše domovine, saj ga sicer najbrž ne bi prehodili.
Borut Vukovič

TOREK, 9. 8. 2011 OB 16.00 URI

DRUŠ T VA

Julij 2011 11

društvo upokojencev

POSTALI SMO MLADI ČLANI
RDEČEGA KRIŽA

www.dulitija.si

SREČANJE UPOKOJENCEV ZASAVJA
V četrtek, 23. junija 2011, je Zveza društev upokojencev Litija- Šmartno, ki povezuje DU Dole pri Litiji, DU
Gabrovka, DU Sloga Jevnica-Kresnice, DU Litija in
Šmartno pri Litiji, organizirala vsakoletno druženje,
tokrat z raziskovanjem po Posavju.
Letošnji izlet je bil nekoliko drugačen od preteklih let in morda tudi zato
iz podeželja zanimanje zanj ni bilo tako veliko (106 udeležencev, dva
avtobusa, iz našega društva nas je bilo 54).
V okviru tega druženja smo uvodoma sodelovali na prvem srečanju upokojencev Zasavja, ki ga je
pripravila Pokrajinska zveza društev upokojencev Zasavja v Radečah, to je v kraju, ki leži ob izlivu
Sopote v Savo.
V preteklosti je imelo to naselje
pomembno vlogo saj je na njegovem mestu stalo prazgodovinsko
Pri Aškerčevi domačiji
naselje-keltski grobovi. Skozi Radeče je vodila Rimska cesta med Celjem in Dornovo in po dolini Sopote
srednjeveška trgovska pot proti Litiji in Ljubljani.
V okviru srečanja smo si ogledali znamenitosti kraja, se popeljali s
splavom po reki Savi in po kulturnem programu uživali ob živi glasbi.
Iz Radeč nas je pot vodila v Rimske toplice, kjer smo si ogledali pravkar odprte Rimske terme, bilo je kaj videti. Zdravilišče koristi termalno
vodo izpod dolomitne skale, ki prihaja na dan s temperaturo 37,5 OC.
Voda je primerna za zdravljenje revme, išiasa in presnovnih težav.
Nad Rimskimi termami je majhno naselje Senožete, tu smo obiskali
rojstno hišo Antona Aškerca. Pesnikovo življenje in delo nam je predstavil njegov pranečak. Kar premalo poznamo in cenimo tega velikega
moža, ki je bil »poseben« človek in je po Trubarju veliko storil za ohranitev slovenskega jezika.
Svoje raziskovanje v tem delu Slovenije pa smo v veselem razpoloženju
in polni novih vtisov in spoznanj zaključili v naselju Laško ob reki Savinji.
Karlo Lemut

ZAHOD ZAMENJALI Z VZHODOM
Pohod na Kobariški Stol, ki bi moral biti v soboto, 18. junija 2011, je
bil že nekaj dni zaradi slabega vremena vprašljiv, vendar se je kljub
temu prijavilo 35 pohodnikov. Ob spremljanju vremenske napovedi in
razgovoru z domačim vodnikom z Breginja pod Stolom je bila odločitev
za prestavitev ture z zahoda na vzhod Slovenije zelo lahka.
Večina udeležencev je za spremembo izvedela šele v Šentjakobu, ko smo zavili v
drugo smer. Manjkali so samo štirje člani, pa še ti so bili predhodno seznanjeni
o zamenjavi, kar dokazuje veliko pripadnost planinski sekciji.
Naša zamenjava je bila Lisca, Ješovec in
Rudenik (dnevnik Križem kražem po zasavskem hribovju). Že na avtobusu je vodja sekcije razglasil tisočega
pohodnika, kar je rezultat velike udeležbe na pohodih v tem letu. Čast
je pripadala Mirku Lovšetu, za kar je prejel simbolično nagrado. S hojo
smo pričeli že pod Lisco in nadaljevali po markirani Zasavski planinski
poti, ki pelje preko Ješovca (934 m), Rudenika (900m) proti Bohorju.
Ob nabiranju gob, dobri volji, v lepem sončnem vremenu smo se iz
zaselka Rodenik spustili po neoznačenih gozdnih poteh do kmečkega
turizma v Podgorju. Prava štajerska kisla juha in postrvi iz domačega bazena so spravile v dobro voljo še zadnjega razočaranca zaradi
spremembe ture. V dobrem razpoloženju smo se vračali proti domu z
mislimi, tokrat smo mi naravo...
Kobariški stol nas še čaka.
Marjan Jug

SEPTEMBRA NA MORJE
Društvo upokojencev Litija bo tudi v jesenskem delu v letu 2011 organiziralo 7 dnevno letovanje v hotelu Delfin v Izoli.
Načrtovanih je 5 skupin po 8 oseb za kar smo rezervirali po 4 dvoposteljne sobe.
Termini letovanja:
1. skupina – od ponedeljka, 12.09. do ponedeljka, 19.09.2011
2. skupina – od ponedeljka, 19.09. do ponedeljka, 26.09.2011
3. skupina – od ponedeljka, 26.09. do ponedeljka, 03.10.2011
4. skupina – od ponedeljka, 03.10. do ponedeljka, 10.10.2011
5. skupina – od ponedeljka, 10.10. do ponedeljka, 17.10.2011
Penzion in polpenzion za upokojence v dvoposteljni sobi je:
-	v času od 20.08. do 30.09.2011 je 48 EUR polni penzion, polpenzion
pa 43 EUR- 10% popusta = 43,20 EUR oziroma 38,70 EUR in
-	v času od 1.10. do 27.10.2011 je 44 EUR polni penzion, polpenzion
pa 39 EUR- 10% popusta = 39,60 EUR oziroma 35,10 EUR.
Upokojenci, ki pridejo s člansko izkaznico društva, potrjeno za tekoče
leto imajo na cene za upokojence 10% popust.
Rok za prijavo je do petka 12.8.2011 do 14.00 ure oziroma do
zasedbe razpisanih terminov za letovanje. Ob prijavi za letovanje
se izbere termin, izpolni prijavnici in plača 45 EUR za rezervacijo
letovanja in prevoz, kar bo upoštevano pri končnem obračunu letovanja in plačilu prevoza.
Karlo Lemut
NAPOVEDNIK:
-	v petek, 22. julija 2011 ob 19.30 uri, ogled gledališke predstave
»Dama iz Maxima« v letnem gledališču Studenec pri Domžalah,
-	v soboto, 23. julija 2011 ob 5.00 uri - avtobus, pohod na Klomlock,
-	v soboto 6. avgusta 2011 ob 6.00 uri - avtobus, pohod na Mangartska jezera - Mala Ponca,
-	v torek, 9. avgusta ob 7.00 uri izlet na Višarje v Italiji - Belopeška
jezera - Planica - Gozd Martuljek,
-	v soboto, 13. avgusta 2011 ob 6.00 uri - avtobus, pohod na Latschur,
-	 v soboto, 20. avgusta ob 6.00 uri - avtobus, pohod na Kališče.

Vsako leto v mesecu juniju, ob srečanju starejših in
krvodajalcev na Dolah pri Litiji, veliko pozornost namenjajo tudi mladim članom RK. Na srečanju so bili v
središču pozornosti seveda učenci prvega razreda: Eva Lavrič, Marcel
Logar, Špela Močilar, Mitja Prijatelj, Vesna Sevšek in Rok Štempihar. Ob
navzočnosti njihovih staršev so bili tudi uradno sprejeti v podmladek
RK na šoli Dole. Sekretarka OZRK Litija je ob tem svečanem dogodku
spregovorila o pomenu organizacije RK in skupaj s predsednikom Jožetom Lušino mladim članom podelila članske izkaznice, slikanice in
skromna darila. Mladim članom pa je spodbudne besede namenila tudi
vodja OŠ Dole Jožica Vrtačnik.
»Največ je vredno to, da smo ljudje! In ljudje si moramo med seboj pomagati. Pomagati zato, ker nam je tesno pri srcu, kadar vidimo človeka
v stiski. Pomagati zato, da bomo lahko na naši zemlji vsi živeli lepo,
zdravo in srečno življenje.«

KRVODAJALSKA AKCIJA V LITIJI
30.6.2011 je na enodnevni krvodajalski akciji svojo kri
darovalo 150 krvodajalcev, bilo je tudi nekaj odklonov,
veseli pa smo bili tudi novih krvodajalcev.
Območno združenje Rdečega križa Litija se kot organizator zahvaljuje Zdravstvenemu domu Litija za pomoč
in sodelovanje pri uspešno izvedenih krvodajalskih akcijah.
Vsem krvodajalkam in krvodajalcem se zahvaljujemo v imenu vseh, ki
njihovo kri, to nenadomestljivo tekočino, potrebujejo.
OZRK Litija

Kotiček ureja: Karlo Lemut

POHOD NA VELIKO PLANINO
Naše aktivnosti se zaključujejo in tako smo zaključili s prekrasnim pohodom na Veliko planino
in piknikom na Dragovškem. Pohodi in ostale
aktivnosti se bodo ponovno izvajale v mesecu
septembru. Še vedno velja vabilo na:

KRATKE CITRARSKE NOVICE
Prišel je čas počitnic in tudi citrarski orkester »Srebrne strune« je odšel
na zasluženi dopust. Prav tako pa smo zaključili šolsko leto z individualnim poukom. Zaradi velikih obveznosti naših profesorjev smo se
razšli brez formalnega zaključka, ki je bil običajno povezan z družabnim
srečanjem; to smo tokrat prestavili na jesen.
Zadnji citrarski dogodek v tem šolskem letu je bil enodnevni tradicionalni citrarski seminar »Velbana gorca« v Virštanju. Iz našega orkestra
se je seminarja udeležilo 8 članov. Seminar je vodil profesor g. Peter
Napret, ki nam je posredoval nekatere posebnosti pri učenju in igranju
na citre. Bilo je zelo zanimivo. Udeleženci so bili
predvsem starejši, ki so
prišli z vseh koncev Slovenije. Zvečer smo priredili
tudi koncert za povabljene goste.
V času počitnic bomo nekoliko manj aktivni, vendar imamo v načrtu več
priložnostnih nastopov z manjšo zasedbo. Obiskati nameravamo Dom
Tisje in še kaj. Dolgčas nam ne bo. Vse kaže, da bomo imeli nekaj vaj
tudi v počitniškem času, zato bomo pripravljeni za nastope že zgodaj
jeseni.
Vsem, ki nas gledate in poslušate želimo lepe poletne počitnice, ponovno pa se vidimo v jeseni. 
Janez Blažič

IZLET PO AVSTRIJSKI KOROŠKI, torek, dne 9. 8. 2011
Peljali se bomo preko mejnega prehoda Ljubelj na avstrijsko Koroško.
Tam si bomo ogledali Minimundus, svet v malem. Napotili se bomo do
Gosposvetskega polja, kjer si bomo ogledali romarsko cerkev Gospe
Svete in vojvodski prestol. Peljali se bomo do gradu Visoka Ojstrica
/ Hochosterwitz. Vzpeli se bomo na grad z dvigalom in imeli vodeni ogled razstave v notranjosti gradu. Vračali se bomo po avtocesti
mimo Vrbskega jezera, skozi tunel Karavanke. V Žirovnici bomo imeli
zgodnjo večerjo. Prijavite se v društveni pisarni najkasneje do srede,
3.8.2011. Prispevek za člana je 45 EUR in za nečlana 50 EUR. Odhod je ob 7.00 izpred društvene pisarne. Vljudno vabljeni.
Mojca Matoz
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Anja Dobravec prestopila v KK Celje

nagradna križanka

Na prošnjo za izpisnico iz članstva KK Litija 2001, so v sredo, 22.6.2011, predstavnik KK Celja (g. Ladislav Godec), predstavnik KK Litija 2001 (g. Milan Planinšek) in tekmovalka Anja Dobravec, podpisali Pogodbo o prestopu iz matičnega
kluba KK Litija v KK Celje. Za prestop KK Litija ne zahteva nobene odškodnine
ampak se KK Celje obvezuje, da na željo tekmovalke v naslednjih prestopnih
rokih izda izpisnico le za KK Litija 2001.
Anji želimo, da bo v novi sredini dosegala še boljše rezultate, tako doma kot tudi v tujini.
Ženska ekipa KK Litija 2001 bo v naslednji sezoni tekmovala v 2. slovenski ligi - zahod
Na predlog Kegljaške zveze Slovenije (g. Gornik), sta upravni odbor kluba in ženska ekipa soglasno potrdila
prehod iz Vzhodne v Zahodno ligo tekmovanja zaradi številčne nesorazmernosti (11:7). Tako bo v prihajajoči
sezoni ženska ekipa KK Litija 2001 tekmovala v II. ligi - zahod, kjer bo tekmovalo 8 ekip (vzhod 10 ekip).
Tekmovanja v sezoni 2011/12 se pričnejo za moške 17.9. in za ženske 1.10.2011.

KEMIJSKI
ZNAK
ZA DUŠIK

Državno prvenstvo za kadete in kadetinje – kombinacija 2011
Anja Dobravec je postala državna prvakinja. Maruša Kokalj in Veronika Ivančič pa sta zasedli zelo dobro 10.
oz. 11. mesto med 30. tekmovalkami.
Med kadeti pa sta se dobro uvrstila brata Klemen in Tomaž Ivančič in sicer na 13. in 17. mesto. Žiga Pikl je
osvojil 49. mesto.

Državno prvenstvo mladinke – kombinacija 2011
Valerija Kokalj je osvojila zelo dobo 8. mesto, kadetinje, ki so nastopale tudi v mladinski konkurenci, pa so
osvojile naslednja mesta: Anja Dobravec 17., Veronika Ivančič 23. in Maruša Kokalj 25. med 28. tekmovalkami.

STAREJŠE DEKLICE SO POSTALE PODPRVAKINJE V
KATEGORIJI LETNIK 96 NA 8. MEDITERAN CUPU
Obljuba dela dolg. Ko smo konec junija v lanskem letu z mlajšimi deklicami A zapuščale Reko, kjer smo sodelovale na 7. Mediteran cupu, smo si obljubile, da se naslednje
leto znova vrnemo. In obljubo smo izpolnile. V nedeljo, 19.6.2011, smo se odpravile
proti Hrvaški z isto zasedbo kot lansko leto, le da so bila dekleta tokrat leto dni starejša
in iz kategorije mlajših deklic A so napredovale v kategorijo starejših deklic.
Tudi letos smo bivale v Dijaškem domu Reka skupaj z rokometaši iz RK Trimo Trebnje, norveškimi igralci iz
HK Gjovik ter češkimi rokometaši iz HBC Jičin in Banik Karvina. Organizacija je bila na vrhunski ravni, saj so
se organizatorji zelo potrudili, da je potekalo vse tako, kot je bilo treba. Z avtobusom smo se vozili na tekme,
ki so se igrale v prekrasni novi dvorani v Zametu. Blizu je bila tudi na novo urejena plaža, kjer smo preživele
prijetne urice ob kopanju in sončenju. Voda je bila ravno prav topla, vsi dnevi v času našega bivanja na Reki
so bili sončni in zelo vroči, zato so urice na plaži hitro minevale.
Tekmovale smo v kategoriji letnik 96, kjub temu da so našo ekipo sestavljala dekleta rojena v letu 1997, z
izjemo dveh šestindevetdeset letnic. V naši skupini so nastopale rokometašice iz  ŽRK Murvica Crikvenica,
ŽRK Liburnija Opatija, RK Omišalj, ŽRK Liburnija Matulji I in II ter ŽRD Litija. V predtekmovanju smo odigrale
pet tekem, tri tekme smo zmagale in dve izgubile z naslednjimi rezultati: RK Omišalj : ŽRD Litija 8 : 20, Litija
: Matulji II 30 : 9, Litija : Opatija 20:17, Litija : ŽRK Murvica Crikvenica 14 : 18 ter Litija : ŽRK Liburnija
Matulji I 13 :18.
V sredo smo kot tretje uvrščene v predtekmovanju igrale z drugo uvrščeno ekipo iz Crikvenice.
Po slabšem prvem polčasu smo v drugem polčasu zaigrale tako kot je bilo treba ter rokometašice iz Hrvaške zasluženo premagale z rezultatom
19:16. Juhu, uvrstile smo se v finale!
Najbolj razburljiv dan pa nas je čakal v petek, ko
so se v vseh kategorijah odvijali finalni dvoboji. V
finale se je v naši kategoriji uspelo uvrstiti še domači ekipi ŽRK Liburnija Matulji I. Po predstavitvi
obeh ekip je na drogu zaplapolala tudi slovenska
zastava in odigrala se je slovenska himna, nato
pa še hrvaška. Prvič smo lahko začutile, kako se
počutijo slovenski športniki pred pričetkom finalne tekme in občutek ponosa je bil neizmeren. Tekma je
potekala korektno, z izmenjavanjem vodstva obeh ekip. Za zmago smo bile na koncu prekratke, vendar kljub
vsemu zadovoljne z doseženim drugim mestom. Domov smo se odpeljale z velikim pokalom in s srebrnimi
medaljami okoli vratu, s spoznanjem, da smo preživele res lep teden na rokometnih igriščih, predvsem pa z
ugotovitvijo, da nas vse skupaj druži res pristno prijateljstvo, ki pa se ob takih dogodkih le še poglablja. Še
posebej hvala pa tudi mamicama Darji in Veri, ki sta poskrbeli za res pristno navijaško vzdušje in za podporo
in skrb, ki smo ju bili deležni vsi litijski udeleženci 8. Mediteran cupa.
ŽRD Litija
Dragica Žontar

Evropa ponovno v Litiji
Uspešna inšpekcija s strani UEFE. Po šestih letih bo Litija ponovno videla na delu prvake štirih
evropskih držav. Konec septembra v boj za drugi
krog.
V zadnji številki Občana smo zapisali, da obstaja
velika možnost, da aktualni državni malonogometni
prvak Litija, pridobi organizacijo ene izmed skupin
prvega kroga lige prvakov. Konec meseca junija se je tako v Litiji mudil
na tehničnem ogledu prvi mož evropskega futsala Laurent Morel in
bil z videnim zadovoljen. Do odlične ocene litijske športne dvorane so
manjkale le večje garderobe, saj standardi UEFE niso tako majhni. Seveda za popolnost manjka tudi primeren hotel, ki bi za teden dni gostil

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

Jože Vizlar številka: 128
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Slovenski pokal za moške – ženske 2011
Kegljači Litije so dosegli velik uspeh na tekmovanju za Slovenski pokal, ki je bil v juniju 2011, saj so prišli
vse do polfinala, kjer so priznali premoč le kasnejšim prvakom Proteusom iz Postojne.
Za uvrstitev med 16 najboljših ekip v Sloveniji, so v kvalifikacijah v gosteh premagali Novo mesto (6:2), Belo
krajino (8:0) in doma Rudnik Hrastnik (8:0). Naj dodamo, da so naši kegljači, tako v Novem mestu kakor tudi
v Kanižarici postavili nova rekorda kegljišč.
V finalnem tekmovanju so najprej premagali ekipo Konjic (7:1) in nato še ekipo Hidro (8:0). Obe tekmi sta
bili v Kamniku. V polfinalu, ki je bilo v Rušah, pa so izgubili z ekipo Proteus (3:5). Ekipa Litije in seveda tudi
Proteusa sta izboljšale rekord kegljišča.
Ženska ekipa Litije je v osmini finala pokala izgubila z ekipo Miklavža z rezultatom 1:7.
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Izžrebanci JUNIJSKE križanke prejmejo MAJICO. Nagrade prispeva FIREFLY.SI. Nagrade prejmete v Tiskarni
ACO, Cesta Dušna Kvedra 39, Litija.
1. Rado BIZJAK - Spodnji Log 35, Sava
2. Drago BELJA- CKS 15, Litija
3. Olga RAZPOTNIK - Kresnice 1a, 1281 Kresnice

okrog 80 oseb, ki bodo tako nastanjeni izven naše občine. A jim
bo klub zagotovo razkazal tudi našo občino. Visoki gost je bil tudi
nad našim mestom pozitivno presenečen, kar ni presenetljivo, saj
je bil sploh prvič v Sloveniji.
Kljub vsemu je v začetku julija v litijski klub prišla vesela novica,
ki je potrdila predhodna namigovanja. Litija bo gostiteljica ene izmed šestih skupin v kateri bo ob domačem klubu igral še prvak
Rusije (Dinamo Moskva), prvak Grčije (Athina 90) in zmagovalna
ekipa iz sedmih predtekmovalnih skupin, v kateri se merijo prvaki
Nizozemske, Makedonije, Malte in Turčije. Četrti udeleženec bo
znan že prihodnji mesec. Naj ob teh imenih zapišem, da sta tako
Dinamo kot Athina že igrala v Litiji, tako da jima litijska dvorana ni
neznana. Za lažje pričakovanje naj zapišemo, da v ruski ekipi igra
5 igralcev iz Brazilije, od tega sta dva celo ruska reprezentanta ter
trenutno še trije člani ruske reprezentance. Vseh šest srečanj si
boste lahko ogledali med 29. septembrom in 2. oktobrom 2011.
Dogodke in vse novice do tega turnirja lahko spremljate na spletni
strani kluba www.fclitija.si.
Prve aktivnosti pri organizaciji tega velikega dogodka so se že pričele, saj bo to organizacijsko in finančno velik zalogaj za klub in
lep mednarodni dogodek za naše mesto. Pri tem v klubu računajo
tudi na sodelovanje lokalne skupnosti s katero so že do sedaj pri
podobnih prireditvah dobro sodelovali. Ne nazadnje sredstva, ki
jih prispeva občinski proračun niso tako majhna in ob tej priliki
se v klubu zahvaljujejo županu občine Litija g. Francu Rokavcu in
sodelavcem za več kot odlično sodelovanje in pomoč, ki jo nudijo
klubu.

Stane KOKALJ

NAPLAČILO,
ARA

Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.08.2011 na naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli majico
Tiskarne ACO. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija.

PRODAM trosobno,
opremljeno stanovanje na Maistrovi ulici
14, veliko 77,53 m 2,
drugo nadstropje.
Pokličite po 19.00
uri na GSM: 041 260
602.

Z A H VA L A
Nenadoma nas je v 80. letu zapustil naš dragi oče,
dedek in brat

FELIKS ZUPANČIČ
iz Slivne pri Vačah
(1931 – 2011)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom iz Save, Slivne
in iz Ljubljane za pomoč in izražena ustna in pisna sožalja, podarjeno
cvetje in sveče ter vsem, ki ste se prišli posloviti od njega in ga pospremili na zadnji poti.
Iskreno se zahvaljujemo osebju ZD Litija za strokovno prvo pomoč
in oddelku CIM Kliničnega centra v Ljubljani za njihov trud, da bi
ga ohranili pri življenju. Zahvaljujemo se Društvu diabetikov Litija in
Medobčinskemu društvu invalidov Litija. Hvala tudi Moškemu pevskemu zboru GEOSS iz Vač za doživeto zapete žalostinke ter g. župniku
Gregorju Šturmu za opravljen cerkveni obred.
Vsem in vsakemu posebej prisrčna hvala.
Družina Zupančič

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

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

Z A H VA L A
V 69. letu nas je po težki bolezni zapustil ljubljeni mož,
ati, dedi in brat

Z A H VA L A
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustila draga žena,
mami, babi, hči in sestra

ANICA LIKOVIČ

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Jeretini Eržen
in dr. Mlinar – Agrež ter sestrama Sandri in Tini za skrb in pomoč v
času njegove bolezni. Lepa hvala gospodu župniku za lep mašni in
pogrebni obred in gospodu Brileju za besede slovesa.

iz Kresnic.
(1958 – 2011)
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darovane maše
in drugo pomoč. Hvala gospodu župniku Štefanu Pavliju za lepo mašno daritev in pogrebno svečanost, pevcem za občuteno zapete pesmi,
Almiri Jelnikar za ganljive besede slovesa, trobentaču – g. Jožetu Setničarju, g. Stanetu Lemutu, pogrebcem in zastavonošam. Hvala vsem, ki
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala, ker
mislite in čutite z nami. Predvsem pa hvala, Tebi, draga mami, za vse,
kar smo doživeli s Teboj. Radi Te imamo in pogrešamo Te. Med nami ljubljena si bila iz vsega srca, ljubljena bodi tudi tam, kjer si zdaj doma!

Vsi njegovi

Žalujoči: mož Marjan, sin Blaž, hči Nuša z Lojzijem,
David, Oskar, Lara, mama in brat Jože z družino

JANEZ ERJAVEC
(30. 5. 1943 – 7. 6. 2011)
iz Šmartnega pri Litiji

Ko življenje tone v noč
še žarek upanja išče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Rad si imel življenje,
boril si se,
a zmanjkalo ti je moči
in tiho, mirno zaprl si oči.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče, dedek in pradedek

BOGDAN BUČAR
1924 -2010

Hvala vsem, ki se ga spominjate v mislih ali s svečko
na njegovem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi
Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
M. Kačič

Z A H VA L A
Z A H VA L A
ob boleči izgubi moža in očeta

MIRKA KOVAČEVIĆA
(1950-2011)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in ostalo
nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustil

MILAN RUS
(1951 – 2011)
iz Litije

Tiho, skoraj neopazno in mnogo prezgodaj se je od nas poslovil naš
dragi, skrbni in ljubeči mož.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče. Hvala zdravnikom in osebju ZD Litija, iskrena hvala
gospodu župniku Pavlu Okolišu za duhovno tolažbo in cerkveni obred,
trobentaču za zaigrane žalostinke ter pogrebcem za lepo pripravljen
pogreb. Hvala vsem za spremstvo na njegovi prezgodnji zadnji poti.

Z A H VA L A
Ob smrti naše drage mame in stare mame

ALOJZIJE LOVŠE
29.10.1929 – 11.7.2011
Iz Litije

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji poklonili cvetje, sveče, izrazili sožalje in jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala gre osebju
bolnišnice Trbovlje – dializnem oddelku in osebju doma Tisje – enota
Nagelj.

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žena Milka, hčerka Vesna, sin Darko in vsi njegovi
Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja poišče pot.
Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Žalujoči: žena Nevenka in vsi njegovi
Ne, to ni slovo.				
Večno boš živel v nas,
v svojih plemenitih delih.

Z A H VA L A
Z A H VA L A
ob smrti naše drage mame, tašče, babice, sestre in tete

ŠTEFANIJE ŠUŠTAR
roj. Kokalj iz Klanca pri Vačah,
po domače Prinčeva Štefka
(1925 – 2011)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala pevcem,
g. župniku, pogrebcem in vsem, ki so jo pospremili na njeni zadnji
poti.
Žalujoči: vsi njeni

Mirno, tiho in nepričakovano je odšel naš dragi mož,
oče in dedek

FELIKS ROZINA
(20. 5. 1944 – 7. 7. 2011)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste nam v najtežjih trenutkih ponudili svojo pomoč, izrekli sožalje,
darovali sveče, cvetje, svete maše… Hvala gospodu župniku Marjanu
Lampretu za pomoč v zadnjih dneh življenja, Tonetu Hauptmanu za
obisk na domu, gospodu kaplanu Gregorju Luštreku za mašno daritev
in tolažilne besede, lovcem za slovesen pogrebni obred, govornikoma
za poslovilne besede, praporščakom, pevcem, pogrebcem in drugim.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste se v tako velikem številu udeležili
pogrebne slovesnosti.
Žena Tončka, hči Magda in sin Tomaž z družinama

Žalujoči: vsi domači

Mami Angeli Bokal v slovo
V daljni Švedski je bolezen premagala mamo Angelo. Je mogoče domotožje tisto, kar kroji človekovo
zadnje hotenje, če je zapustil domače kraje? Si želi,
da se vrne tja, kjer je zaslišal prvo besedo svojih
staršev in naredil prve korake po domači grudi?
Mama Angela, rojena Pucelj, se je rodila 25. maja
1927. leta na Polšniku v številni delavsko-kmečki družini. Oče je bil
železniški delavec, mama pa je bila doma. Tako kot večina takratnih
otrok je tudi ona morala zapustiti domačo družino in iti služit. Devet
let ji je bilo takrat. Na njeno mladostno življenjsko pot je stopil Ludvik
Bokal in kmalu sta se poročila. Rodili so se trije otroci, najstarejša
Vida, Angelca in najmlajši Drago. Pesem je njeni rodovini in tako tudi
njej že takrat veliko pomenila. A klicala je družina, otroci in delo. Tudi
delo v rudniku, kjer je mama Angela nekaj časa delala.
Rudarsko delo je delavce iz takratnega Zagorja pogosto klicalo v kraje nekdanje Jugoslavije. Iz rudarskega Zagorja ob Savi je leta 1959
odšla tudi Bokalova družina, najprej v Zenico v Bosno in od tam po
nekaj postajah naprej v Srbijo, kjer so si našli drugi dom. Mama je
nekaj svojih navad prinesla tudi v Srbijo. Večkrat je povedala, kako
so žene tam začele nabirati regrat, ko so videle njo. Skupen dom pa
ni ostal dolgo poln. Otroci so odraščali in se razkropili po svetu. Hči
Vida je obstala v Salzburgu, v Avstriji, druga Angelca se je prirasla
na Švedskem, le sin se je vrnil v Slovenijo in si osnoval družino v
Polhovem Gradcu.
Življenje pa je teklo dalje. Mož Ludvik je umrl 1996. leta. Jesen življenja je mama Angela preživljala pri hčerki Angelci in vnukinjah Joliji in
Sandri na Švedskem. Jolija in Sandra sta bili največje veselje njunega
življenja. Njima sta se v njunem otroštvu in pozneje z možem posvetila z vso ljubeznijo, saj je bilo pri njunih otrocih bolj v ospredju delo. A
z zanimanjem sta spremljala tudi življenjsko pot drugih vnukov, Dragota, Urške in Matevža.
Mama Angela je doživela tudi radost pravnukov. Emilija, Sofija, Teodor, Izabella in Gregor nadaljujejo njeno rodovino. Dobro leto star
Gregor jo je z atijem in mami obiskal konec zime. Ne bo je pomnil,
a izvedel bo o njenem veselju do vrtnarjenja, o tem, kako je spretno
obvladala ročne spretnosti, še posebej kvačkanje in pletenje in da je
bila odlična kuharica. Pa tudi o njenem stvarnem značaju, življenjski
modrosti in o njeni brezpogojni in brezmejni ljubezni, s katero nas
je do zadnjega dne obdarjala. Taka nam bo ostala mama Angela v
spominu.
Zdaj se je mama vrnila v domači kraj, v domačo zemljo. To je bila ena
njenih zadnjih želja. V spomin ji je prepeval domači polšniški zbor,
tako, kot si je sama večkrat pela. Nad njenim grobom pa bodo svojo
večno pesem šumeli polšniški gozdovi.
Domači pokojne Angele Bokal se najlepše zahvaljujejo vsem sorodnikom in prijateljem od blizu in daleč, ki ste spremljali mamo Angelo
na njeni zadnji poti in ji poklonili cvetje in sveče. Hvala moškemu
pevskemu zboru s Polšnika za občuteno petje, predsedniku krajevne
skupnosti Polšnik Tomažu Vozlju in njegovim sodelavcem, še posebej
gospe Lavri Horvat. Posebna zahvala velja pogrebni službi Komunalnega podjetja Litija. Velika zahvala tudi gospodu patru Marjanu Čuku
za pogrebno mašo in obred.

tenis klub AS
NASTJA KOLAR DOSEGLA
FENOMENALEN USPEH
16-letna Nastja Kolar je dosegla fenomenalen uspeh. Na močnem turnirju z nagradnim skladom
220.000$ v avstrijskem BadGasteinu je trikrat zmagala v kvalifikacijah in se uvrstila v glavni turnir,
kjer je v prvem kolu premagala 78. igralko sveta rusinjo Alino Kudryavsko in to gladko s kar 6:1 in 6:1.
V drugem kolu pa je tesno, v tretjem nizu izgubila od 8. nosilke turnirja rusinje Ksenie Pervak. Nastja
se je turnirja udeležila takoj po
pozdravljeni poškodbi in praktično brez treninga, zato ima
rezultat še posebej veliko težo.
Uspeh bo Nastji prinesel tudi
obilo novih točk za WTA lestvico, kjer bo sedaj že pod 300.
mestom.
Uspešno je v tujini na evropskem turnirju do 14 let v Črni
Gori nastopil 13 letni Grega
Kokalj, ki se je uspel uvrstiti v
polfinale. Le teden dni zatem
pa je na turnirju do 14 let v
Celju znova deklasiral vso slovensko konkurenco in gladko
zmagal turnir. Prvemu nosilcu Boru Schweiger Mužarju je v finalu celo zavezal kravato, saj je Grega
slavil s 6:0 in 6:2.
Mednarodno sta bila na evropskem turnirju do 12 let uspešna tudi Mark Mesarič in Lara Jamšek.
Mark Mesarič je dosegel odličen rezultat v Prijedorju, kjer se je med posamezniki uvrstil v polfinale.
Lara Jamšek pa je na mednarodnem turnirju na Otočcu zaigrala v polfinalu dvojic.
Tom Ašič je zmagal na turnirju do 11 let in znova dokazal, da gre lepo po sledeh
najboljših igralcev Tenis kluba AS Litija.
Pred našimi najboljšimi mla
dinci so konec julija na sporedu še mladinska evropska
prvenstva.
Na njih bodo barve Slovenije
zastopali kar trije igralci na
šega kluba in sicer Nastja
Kolar, Nik Razboršek in Blaž
Bizjak.

DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30-20.00
sob: 7.30-19.00,
ned: 7.30-11.30

UGODNO

!

TEL: 01-8963-236

TC - M A R K E T
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!
O
Ž
A
PL

•N
 AJNIŽJE REDNE CENE
artiklov slovenskih blagovnih
znamk (Droga, Perutnina Ptuj,
Union...)

CENE
AKCIJSKE I
IC
N
S
E
VM

• 6 blagajniških mest
SADJE
ZELENJAVA

PIKNIK PONUDBA
ODNO!
AL
KV ITETNO IN UG

AUSTRIA OPEN 2011
Za vikend, 4. in 5. junij, se je v Innsbrucku odvijal tradicionalni A turnir v
borbah Austria Open, na katerem je sodelovala tudi slovenska reprezentanca, katere član je naš
kadet Domen Pirc. Za
njega je bila to zadnja
tekma pred evropskim prvenstvom, ki pa se
je končala z eno zmago nad Hrvatom, drugo
borbo pa je bil močnejši nemški nasprotnik,
ki je kasneje tudi osvojil prvenstvo. Z Domnovim nastopom smo bili zadovoljni, saj
je na tem tekmovanju sodelovalo čez 1000
tekmovalcev iz skoraj vseh evropskih držav
zaradi bližnjega evropskega prvenstva, zato
so vsi hoteli preizkusiti svojo formo. Domen
se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo
prvi teden julija v Gruziji. Želimo mu čim boljše borbe ter, da bi uspešno zastopal Slovenijo, našo
občino ter klub na evropskem prvenstvu. 
Janja REPINA

www.novasmer.com

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

Odpri!
• ankete
• ustvarjalna

MERCATORJEVE
AKCIJE

A KC I

AGROMARKET

DELOVNI ČAS:

JA !

PIJAČA ALOE VERA 0,5 L = 0,89 €

ŠKROPILNICE:
»SOLO«

IN OSTALIH
PROIZVAJALCE
V

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

TEL: 01-8963-241
BARVE

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

UGODNA PONUDBA:
SE
MOTORNE KO
L
znamk: STIH
A
in HUSQUARN
SILNICE
ter VRTNE KO

VRTNO
ORODJE

UGODNA PONUDBA GRADBENEGA MATERIALA!

mnenja

• vroče teme
• aktualni

predlogi

