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V soboto, 15.6.2013 od 8.00 dalje vabimo vse občanke in 
občane ter druge obiskovalce na prireditev 

PRaznUjMo SKUPaj –  
PReDStavitev in DRUŽenje MeStne  

in KRajevniH SKUPnoSti
na ploščadi pred športno dvorano v Litiji.

Na pragu poletja in v okviru občinskega praznika želimo predstaviti turistično in drugo 
ponudbo ter znamenitosti naših krajevnih in mestne skupnosti, skupaj s številnimi dru-
štvi, ki delujejo na tem območju. Predstavitev posameznih KS in MSL z zanimivim kultur-
nim programom ! 

OBČINA LITIJA

V okviru občinskega praznika in  
obuditve tradicije tekaških  

prireditev in tekmovanj

vabita na litijSKi teK 
v soboto, 15.6.2013 ob 9.00 uri

Program teka:
  9.00  šolske ekipe dečkov in deklic od 1. do 9. razred OŠ – od 400 m do 1500 m in promo-

cijski tek predšolskih otrok skupaj s starši
  9.30  ekipni tek odrasli (ekipa 2 moška in 2 ženski nad 19 let) – 4500 m in odprti posamezni 

tek dijakov in dijakinj srednjih šol
  9.55   odprti posamezni tek dečkov in deklic učencev osnovnih šol - 2000 m
10.25  odprti posamezni tek odraslih v st. kategorijah 19 do 30 let, 31 do 45 let in nad 46 

let – na 12 km za moške in 8 km za ženske.
Start teka je pri igrišču na Rozmanovem trgu, Cesta Kom. Staneta. Trase tekov potekajo kro-
žno po Rozmanovem trgu, Grbinu, Zagorici in Ježi in merijo od 400 m za najmlajše do 12 km 
za odrasle. 
Prijavnina:   -  odrasli 10 €, osnovnošolci in srednješolci 5 €, ekipe (4 člani) odrasli 40 €, 

-  prijavnine ni za šolske ekipe in za promocijski tek predšolskih otrok in staršev
Prijave zbiramo do četrtka, 13.6.2013. Prijavnice in informacije o teku na www.zkms-litija.si, 
ali v Mladinskem centru Litija, Ponoviška 12, Litija od 14.00 do 20.00 razen nedelje. Dodatne 
info: tel: 01/898 01 19 ali na E-mail: alenka.urbanc@mc-litija.si ali igorij.parkel@litija.si.
Nagrade:   -  prehodni pokali za zmagovalce ekipnih tekov, 

-  medalje in priznanja najboljšim v vsaki kategoriji, 
-  spominske majice za vse udeležence, 
-  malica in voda za vse udeležence, 
-  atraktivne praktične nagrade. 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo pred Športno dvorano Litija ob 11.30 uri, 
na prireditvenem prostoru, kjer bo ta dan potekal program predstavitve in druženja 
Krajevnih skupnosti iz občine Litija.

OBČINA LITIJA

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, 
MLADINO IN ŠPORT LITIJA

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.06.2013 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

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

C.D.K. 39, 1270 Litija.

V soboto, 25. maja 2013 nas vabijo na različne 
prireditve, tako športne kot kulturne. Nekateri 
so prireditve poimenovali po dnevu mladosti, kot 
smo ta dan praznovali že v preteklosti.
Vabljeni tudi na številne druge prireditve, ki se v 
tem začetku poletja kar vrstijo druga za drugo, 
predvsem pa ob občinskem prazniku.
                Uredništvo Občana

Spoštovane občanke, 
dragi občani !

Ob prazniku občine Litija Vam 
iskreno čestitam in vam želim 

prijetno bivanje v naši občini. Vabim 
vas na slavnostno akademijo, ki 

bo v soboto, 15.6.2013 0b 20.00 
uri v dvorani kulturnega centra na 
Stavbah. V kulturnem programu 

bodo sodelovali: moški pevski zbor 
Sv. Nikolaja, mešani kvartet LIPA 
in harmonikar Nejc Grm. Vljudno 

vabljeni tudi na vse ostale prireditve 
v okviru občinskega praznika, katerih 
razpored najdete na zadnji strani te 

številke Občana.
Župan Franci ROKAVEC

(nadaljevanje na zadnji strani)

tRaDicionalno  
KReSovanje v litiji

V Litiji je postala že tradicija, da ob 
prvomajskih praznikih gasilci PGD 
Litija poskušamo naš kraj popestriti 
in obogatiti z dogodki, ki nas poveže-
jo in privabijo dobro voljo.

FOTO: Nejc Požun  (več na drugi strani)

vabljeni na inFoRMativni Dan, 
v četrtek, 6.6.2013 ob 17. uri na občini litija.

Vpis odraslih V:
srednješolske programe:
•  trgovec
•  logistični tehnik
•  predšolska vzgoja
•  ekonomski tehnik
•  strojni tehnik

višješolske programe:
•  ekonomist
•  inženir strojništva
•  organizator socialne mreže

 VISOKA ŠOLA - program Organizacija poslovanja (v pripravi)

IC Geoss z vami že 60 let na poti do novih znanj.

Informacije: 01/8980-570, 041/733-980, www.ic-geoss.si

storite korak  
naprej – korak,  

ki spremeni  
življenje.

Levstikova 8,
(bivša Optika Manja)

1270 Litija

Salon dobrega 
počutja

GSM: 040 303 395

PRoGRaM 
2. tačKoveGa 

FeStivala
PeteK, 7. jUnij 
2013 
Kulturni center Litija 
in Park na Stavbah 

 9.00 –     delavnica:  Brez strahu pred psom,  sreča-
nje s kraškim ovčarjem 

10.00 –  lutkovna predstava  Sapramiška 2 – Sapra-
mišja sreča – za prijavljene skupine (zaklju-
čeno)

 11.00 –  delavnica:  Brez strahu pred psom, srečanje 
s kraškim ovčarjem 

17. 00 –  Tačkove ustvarjalne delavnice in animacijski 
program (prijave niso potrebne)

Knjižnica Litija
19.00 –   večerno druženje v spomin Nacetu Simon-

čiču, gost: Matjaž Loboda in razglasitev 
najboljših del ter podelitev nagrad likovne-
ga in literarnega Tačkovega natečaja 

Sobota, 8. jUnij 2013 
Park na Stavbah (v primeru dežja odpade)

Od 9.00 do 11.00 – AGILITY  – prikaz spretnosti psov 
pri premagovanju ovir,  kratka predstavitev Kinolo-
škega društva Zagorje in njihovih aktivnosti. 
Ogled zanimivih aktivnosti za male in velike ljubitelje 
štirinožcev.  
Partnerji projekta:
KNJIŽNICA LITIJA, KULTURNI CENTER, MLADINSKI CENTER, CIVIL-
NA INICIATIVA LITIJA 
Pokrovitelji projekta: Razvojni center Srca Slovenije, Mestna sku-
pnost Litija, Papirnica MAR-LI

  V NEDELJO, 2. JUNIJA 2013  
vabljeni na 

17. PoHoD oD ceRKvice Do 
ceRKvice na PolŠniK! 

Več o letošnjem pestrem programu tudi na notranji strani.

V SoBoto, 25.5.2013
24. planinski pohod in 
4. turnokolesarski vzpon na 
GeoSS  (več na zadnji strani)
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ODGOVOR IN POJASNILO NA 
ČLANEK G. SEADA KISIćA:

»Temni oblaki nad gradnjo Doma invalidov«
Prekinitev gradnje objekta je bila posledica spremembe gradbene-
ga dovoljenja in dolgega čakanja na soglasje Agencije RS za okolje 
k spremembam projekta. Soglasje je bilo naposled pridobljeno ko-
nec meseca decembra 2012, zaradi nadaljnjih upravnih postopkov 
in inšpekcijskega nadzora, se je gradnja začasno ustavila.
Na prvi del vprašanj g. Kisića je bilo že odgovorjeno v eni od prej-
šnjih številk časopisa Občan, na drugi del – o neizvedenih delih na 
objektu in plačanih računih, pa izjavljamo, da je bil material (les 
in kritina za ostrešje ter del izolacij v skupnem znesku 18.847, 52 
EUR ) nabavljen pri najugodnejšem ponudniku in čaka v skladišču 
deponiran na nadaljevanje gradnje, kar je razvidno iz priložene sli-
ke, pri tem pa poudarjamo, da nobenih drugih neizvedenih del, ki bi 
bila zaračunana, ni bilo.
Dela in gradnja objekta se bo nadaljevala predvidoma letos v pole-
tnih mesecih. Vse dobronamerne pripombe, mnenja in pobude so 
vedno dobrodošle, za vsa pojasnila in odgovore smo vselej dose-
gljivi v društvu invalidov, javne polemike v medijih pa upamo, da s 
tem zaključujemo. 

(nadaljevanje s 1. strani)

PrVomaJSkI PraZNIkI  
PO LITIJSKO

Na vhodu v Litijo, iz zagorske smeri, smo že nekaj 
dni pred praznikom dela, ob zvokih harmonike, 

postavili mlaj in na ta način pripomogli k ohranjanju naše dedišči-
ne. Na zadnji aprilski dan zvečer smo organizirali veliko kresovanje 
s skupino Gadi. Mogočen kres, toplo spomladansko vreme in prije-
tne melodije skupine Gadi, so privabili rekordno število obiskoval-
cev. Veselje je bilo videti tolikšno skupino 
otrok, mladine, odraslih in starejših kako 
pojejo in plešejo po taktih znanih melodij. 
Po končani prireditvi smo člani PGD Litija 
vse lepo počistili in zjutraj ni bilo sledi o 
nočnem veselem dogajanju. 
Po končanem čiščenju pa so nas že čaka-
le nove zadolžitve. V gasilskem domu smo 
na tovornjak pripeli prikolico z golažem in 
jo mahnili na Sitarjevec. Letošnjega pr-
vomajskega pohoda na Sitarjevec se je 
udeležila množica ljudi, ki je tako združila 
prijetno s koristnim. Vsem smo ponudi-
li hladno pijačo in nekaj za pod zob. Za 
boljše vzdušje je poskrbel ansambel Litij-
ski odmev. V zgodnjem popoldnevu smo 
tudi gasilci, po dveh delovnih dneh in ne-
prespani noči, pospravili za obiskovalci in 
končno odšli na zaslužen počitek.
Ob tej priložnosti se moramo zahvaliti še 
sponzorjem; OBČINI LITIJA, ELTEC PETRO-
LU, HSE ter drugim, brez katerih bi težko 
izvedli vse prireditve.  

PGD LITIJA

o Poteku INVeStIcIJe IN gradNJe  
OŠ LITIJA

Kot je znano, mineva že skoraj eno leto (od 26. junija 2012), odkar 
se je pričela gradnja nove OŠ Litija. Vsa dela zaenkrat potekajo po 
predvidenem terminskem planu in ne zamujajo, čeprav je bila letošnja 
zima za izvajalce razmeroma neugodna, vmes pa so gradbena dela 
občasno ovirale tudi arheološke raziskave in izkopavanja. Trenutno 
se v objektu vgrajuje-
jo inštalacije, pričela 
pa se je tudi vgradnja 
oken in preostalih ste-
klenih delov fasade.
Celotna vrednost in-
vesticije za porušitev 
starih šolskih objek-
tov in izgradnjo na-
domestne šole, je po 
investicijskem progra-
mu ocenjena na 13,2 
mio Eur, od tega zna-
ša pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških del 10,2 mio Eur, ostalo 
pa predstavljajo še: zunanja ureditev (0,7 mio Eur), šolska oprema (1 
mio Eur), nakup funkcionalnih zemljišč v šolski okolici (0,2 mio Eur) 
ter stroški za investicijsko, projektno dokumentacijo ter nadzor (0,7 
mio Eur), za nepredvidene stroške in rezervo pa (0,4 mio Eur).
Izmed planiranih odhodkov trenutno odstopajo navzgor samo stroški 
projektiranja, ki so oz. bodo višji od predvidenih (za cca 100.000 Eur) 
ter stroški nepredvidenih del v zvezi z arheološkimi izkopavanji (za 
cca 83.000 Eur), zaradi spremembe energenta in izgradnjo kotlovnice 
na zem. plin s kogeneracijo, pa bodo investicijo povečali tudi stroški 
izgradnje kotlovnice, a dolgoročno upamo, da bodo ogrevanje na zem.
plin ter soproizvodnja toplote in elektrike zmanjšali šolske obratoval-
ne stroške, kot če bi se šola ogrevala po starem na kurilno olje.
Za izvedbo investicije občina predvideva zagotoviti sredstva iz nasle-
dnjih virov: lastna sredstva: 7,2 mio Eur, krediti bank: 3 mio Eur, so-
financerska in nepovratna sredstva iz državnih in EU razpisov: 3 mio 
Eur, pri čemer je bila pri pridobitvi slednjih že sorazmerno uspešna 
(3,9 mio Eur, od ministrstva za šolstvo, ministrstva za gospodarstvo in 
ministrstva za infrastrukturo in prostor), vendar se ta sredstva lahko 
črpajo postopoma in sorazmerno z napredovanjem gradbenih del.
Realizacija stroškov projekta do vključno meseca aprila 2013 je zna-
šala 3,8 mio Eur, kar predstavlja cca 29 % vseh planiranih stroškov, od 
tega pa je znašala realizacija samo za GOI dela izvajalca 2,4 mio Eur.
Predvidevamo, da se  bo gradnja časovno in finančno  skladala s po-
godbenimi določili, je pa možno, da bo prišlo do odstopanja  zaradi 
postopkov pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja in izgradnje 
nove kotlovnice na zem. plin, ki je zaradi tehničnih in požarnih pred-
pisov ni mogoče locirati v novi šoli, pač pa je njena izgradnja pred-
videna v Športni dvorani Litija. Vsekakor se bomo na občinski upravi 
trudili, da bo šola pravočasno dograjena in pridobljena vsa potrebna  
uporabna dovoljenja.

Vzporedno s kanalizacijskim sistemom 
se je na Sitarjevški uredila tudi ostala 
infrastruktura. 

LITIJSKI TEK – NAGRADNI RAZPIS ZA  
OBLIKOVANJE LOGOTIPA 

Zavod za kulturo, mladino in šport Litija - Enota za šport objavlja 
javni razpis za oblikovanje logotipa prireditve LITIJSKI TEK. Z logo-
tipom želimo vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost prire-
ditve. Logotip bomo uporabljali za različne promocijske materiale: 
letake, plakate, objave v medijih, na dopisnih listih, žigu, spletni 
strani, tisk na majice,…
Logotip naj vključuje ime prireditve Litijski tek, skrajšano ime orga-
nizatorja prireditve ZKMŠ Litija -Enota za šport in še nek razpozna-
ven grafični element/simbol/znak, ki naj bo vsebinsko navezan na 
tek in naj po možnosti odraža tudi simboliko občine Litija. Vloga na 
natečaj naj vsebuje:
•	 simbol – znak, pozitiv in negativ in pomanjšava, barvno in čb,
•	 logotip, pozitiv in negativ in pomanjšava, barvno in čb;
•	 odnosi med znakom in logotipom;
•	 izbor tipografij;
•	 izbor barvnega spektra;
•	 kratek opis idejne rešitve.
Logotip naj bo narejen v jpg in pdf formatu in v vektorski obliki. 
Svoje rešitve pošljite po pošti najkasneje do 5. junija 2013. Nagra-
do za izbrano idejno rešitev znaka/logotipa je 360,00 € bruto.Vse 
informacije o razpisu najdete na www.zkms-litija.si.

Okrogla miza: 

enotnoSt MeStniH vRtov v litiji
kdaj: 20.6.2013 ob 17:00 uri

kje: Velika sejna soba, Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija

Z Ano Ogorelec, strokovnjakinjo in specialistko za zelenja-
darstvo s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana se bomo 
pogovarjali o enotni ureditvi mestnih vrtov s poudarkom 
na namakanju, uporabi folij in sredstev za varstvo rastlin. 
Predstavili vam bomo manj zahtevne oz. bolj zahtevne ra-
stline, ki so oz. niso primerne za zasaditev na mestnih vr-
tovih.

Predavanje je brezplačno.

VLJUDNO VABLJENI!

OBČINA LITIJA

Predavanje in okrogla miza: 

litija - MeSto Po MeRi invaliDov
kdaj: 13.6.2013 ob 17:00 uri

kje: Velika sejna soba, Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija

Diplomantka višje strokovne šole, programa Organizator 
socialne mreže, Ana Godec bo predstavila svoje diplomsko 
delo, v katerem je zajela vse vrste ovir oz. neprilagojenosti 
za invalide ter podala predloge za rešitev in odstranitev 
ovir.

Predavanje je brezplačno.         VLJUDNO VABLJENI!

OBČINA LITIJA

SeZNaNIteV uPoraBNIkoV VodoVoda 
TIhABOJ Z LETNIM POROČILOM ZA LETO 

2012
Glede na določila 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) je potrebno, da upravljavec 
vodovoda Tihaboj seznani uporabnike vodovoda Tihaboj o izvlečkih 
letnega poročila o pitni vodi, ki je bil posredovan na Inštitut za va-
rovanje zdravja RS.
Letno poročilo je bilo izdelano na osnovi pridobljenih podatkov Vo-
dovodnega odbora Tihaboj, izvedenega vzorčenja pitne vode z dne 
24.01.2012 ter izdelanega poročila o mikrobioloških in fizikalno ke-
mijskih preskušanjih pitne vode na vodovodu Tihaboj. 
Glede na rezultate opravljenih mikrobioloških preskušanj je bilo 
ugotovljeno, da je bila pitna voda v omrežju vodovoda Tihaboj glede 
na preskušane parametre neskladna z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi, saj je bila ugotovljena prisotnost indikatorskih mikroorganiz-
mov fekalnega izvora. 
Glede na navedeno, ostaja preventivni ukrep obveznega prekuha-
vanja pitne vode pred uporabo za prehranske namene še nadalje v 
veljavi v skladu z že izdanim obvestilom z dne 26.09.2011 in z dne 
15.02.2012, in sicer do nadaljnjega oziroma do preklica.
Ob tem vse uporabnike vodovoda Tihaboj obveščamo, da je v na-
črtu Občine Litija v letošnjem letu pridobiti gradbeno dovoljenje za 
gradnjo transportnega vodovoda Gabrovka-Tihaboj, prek javnega 
naročila izbrati najugodnejšega ponudnika za izvedbo del, pričeti 
z gradnjo vodovoda ter nato tudi pridobiti uporabno dovoljenje. V 
povezavi s tem bo tudi določen upravljavec novozgrajenega vodo-
voda. S tem bi se v naselju Tihaboj zagotovil nov vodni vir, predvi-
doma najkasneje do konca leta 2014. 

Župan Občine Litija: Franci ROKAVEC

Material nabavljen pri najugodnejšem ponudniku, čaka v skladišču 
deponiran na nadaljevanje gradnje. 
      Medobčinsko društvo invalidov Litija -Šmartno

PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI 
LITIJA JE V ZAKLJUČNI FAZI

V okviru prenove javne razsvetljave ja bila zamenjana večina starih, 
dotrajanih in po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju neustreznih 
svetilk z novimi, sodobnimi svetilkami. Nove svetilke imajo vgraje-
ne visokozmogljive sijalke in napredno svetlobno optiko, kar bistve-
no izboljšuje svetlobnotehnične pogoje osvetljevanja javnih cest. 
Vgrajene elektronske predstikalne naprave pa s samodejno reduk-
cijo osvetlitve v polnočnem času zagotavljajo prihranek na porabi 
električne energije za osvetljevanje javnih cest in ulic.
Zaradi usmerjenosti svetlobnega toka svetilk izključno navzdol na 
cesto, je prvi občutek pri opazovanju svetilk iz večje oddaljenosti, 
da nove svetilke sevajo manj svetlobe kot stare, vendar je zaradi 
usmerjenosti svetlobe cesta bistveno bolje osvetljena, kot v pri-
meru starih svetilk. Slednje so osvetljevale tudi širšo okolico in s 
sevanjem svetlobe navzgor povzročale tudi nezaželeno svetlobno 

onesnaževanje okolice 
in nočnega neba.

Nove svetilke so pri jaz
nejše za okolje – manj 
svetlobno onesnažuje
jo in so varčnejše pri 
porabi el. energije.
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SLAVNOSTNA 
AKADEMIJA SLS OB 

25. LETNICI SLOVENSKE 
LJUDSKE STRANKE

Nedelja 12. maja 2013 je bil velik dan za Slovensko ljudsko stranko. 
Pred 25. leti je bil narejen korak naproti demokracije v Republiki Slove-
niji. V Unionski dvorani v Ljubljani je ob močni podpori kmečkega prebi-
valstva zaživela prva demokratična politična stranka Slovenska kmeč-
ka zveza (v nadaljevanju: SKZ), predhodnica Slovenske ljudske stranke. 

Na ta dan je Slo-
venija stopila na 
pot demokracije, 
pot do neodvi-
snosti in samo-
stojnosti države, 
kot jo poznamo 
danes.
V spomin na do-
godke pred 25. 
leti smo si na 
povabilo OO SLS 
Krško najprej 
ogledali razstavo 

»Ustvarjalci – člani Slovenske ljudske stranke se predstavijo« na gradu 
Rajhenburg. Sledila je slavnostna akademija v Kulturnem domu Krško. 
Slavje se je začelo ob zapeti Zdravljici in himni Slovenske ljudske stran-
ke Slovenec sem 
v izvedbi Sloven-
skega okteta. 
Nostalgijo je v 
nadaljevanju pov-
zel gospod Ivan 
Oman, prvi pred-
sednik SKZ. Sle-
dil je predstavi-
tveni film misli in 
razmišljanj vseh 
dosedanjih pred-
sednikov SLS. 
Prisluhnili smo 
nagovoru Franca 
BOGOVIČA, predsednika SLS, ter poslanicam predsednikov sorodnih po-
litičnih strank širom Evrope. Vrhunec dogodka je bila podelitev priznanj 
za življenjsko delo v 25-letni zgodovini Slovenske ljudske stranke kot 
pravne naslednice SKZ. Priznanja so prejeli prof. dr. Franc Zagožen, 
Janez Ivan Oman, prof. dr. Berta Jereb, Evgen Sapač ter Stanko 
Čurin. 
Petindvajset let je mimo, kam zdaj? Naj povzamem besede g. Bogo-
viča:« Današnji problemi so enako težki, kot takrat. Za njihovo reši-
tev Slovenci ne potrebujejo zasanjanih idej, temveč jasno vizijo države, 
ki bo ljudem omogočila pogoje za svobodno delo ter pošteno plačilo«.  
     Aleš JURIČ

POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
O IZVOLITVI ČLANOV SVETA KRAJEVNE 

SkuPNoStI JeVNIca 
NA PREDČASNIh VOLITVAh -12. MAJA 2013

Člani sveta krajevne skupnosti Jevnica so bili izvoljeni po večinskem 
volilnem sistemu. Izvoljeni so bili tisti kandidati, ki so prejeli največje  
število glasov. Na podlagi ugotovitve skupnega števila oddanih glasov 
kandidatom, so bili v svet krajevne skupnosti Jevnica izvoljeni naslednji 
kandidati; Jani Jerant, Zgornja Jevnica 18, Kresnice; Janez Kokalj, Jev-
nica 91, Kresnice; Bojana Pečar, Jevnica 82, Kresnice; Matevž Šifrar, 
Jevnica 69b, Kresnice; Igor Kisovec, Kresniške Poljane 83,Kresnice; 
Tea Rozina, Kresniške Poljane 62, Kresnice; Tomaž Pokorn, Kresniške 
Poljane 12b, Kresnice; Klavdija Malovrh, Golišče 62, Kresnice; Leo-
pold Klopčič, Golišče 12, Kresnice.

SlovenSKa PolitiKa
je zabReDla

Zadnjih pet let se ne srečujemo le z gospodarsko krizo, 
ampak tudi s krizo vrednot in s tem tesno povezano po-
litično krizo. 
Pohlep in zasebni interesi imajo prednost pred zagota-

vljanje pogojev za gospodarstvo, pred skrbjo za blaginjo, pred zašči-
to malega človeka, pred zagotavljanjem prihodnosti za nas, za naše 
otroke, za naše vnuke. Nasprotno misleči, ciljno usmerjeni optimisti, 
z drugo besedo naivneži, hitro ostanejo osamljeni in potisnjeni na rob 
sistema, kljub temu da imajo kaj pokazati, so uspešni in dosegajo re-
zultate. A vendarle morajo oditi, saj rezultat ni pomemben, povozi ga 
zasebni interes.
To se ne dogaja le na državnem nivoju, ko mora uspešna vlada zapustiti 
vodenje, ampak tudi na lokalnem, le da je malo manj opazno in manj 
medijsko izpostavljeno.  
Tudi v Litiji se to dogaja. V zadnjem letu smo se poleg vsega srečali tudi 
s političnim zamrzovanjem. Nekdo je rekel, da ne bo več predsednik 
in je prepustil mesto drugemu, eno leto pred lokalnimi volitvami pa je 
ugotovil, da se je spočil, se odmrznil ter zopet zavihtel na predsedniško 
mesto.
Je to normalno? Je to moralno? Presodite sami na lokalnih volitvah na-
slednje leto.
    Primož LAMBERGAR, mag.

Spoštovani občani in vsi ljubitelji avtomobilskega športa
V nedeljo 12. maja 2013 se je zaključil 36. rally Saturnus. Naj takoj 
v začetku zapišemo: Tudi z vašo pomočjo! Rally je zvrst avto športa, 
ki se odvija z registriranimi vozili. To omogoča, da deloma poteka v 
javnem prometu na t.i. etapah in na zaprtih  hitrostnih preizkušnjah, 
kjer se tekmuje na čas. Na tek delih je izjemno pomembna varnost. 
Kot ste verjetno opazili, to zagotavljamo tudi s pomočjo krajanov. Zato 
že v pripravah želimo vzpostaviti dobro sodelovanje z lokalnimi društvi, 

še posebej s prostovoljnimi 
gasilci, ki nam največkrat 
pomagajo pri redarskih nalo-
gah. Iz tega sledi: Brez uspe-
šnega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo,  rally enostavno 
ni mogoče organizirati. Kako 
smo to uspeli letos, je stvar 
analiz in razgovorov, kar smo 
pričeli takoj po zaključku 
tekmovanja. Rezultati tega 
bodo merilo za priprave na 

37. rally Saturnus in bodoče dogovore, kje bodo v naslednjih letih po-
tekale hitrostne preizkušnje.
Po dosedanjih odmevih je bil rally tudi letos v vaših krajih dobro spre-
jet. Tekmovanje si je ogledalo veliko število gledalcev, tako domačinov, 
kot od drugod. Opazili smo, da ste postavili večje število stojnic, in se 
s to vrstno ponudbo predstavili obiskovalcem. To pa je že dokaz, da si 
velik del prebivalcev želi atraktivnih dogodkov, kamor rally nesporno 
sodi. Verjamemo, da tako lahko prireditev v prihodnje izvedemo skupaj 
z vami še bolje in, da jo boste »vzeli za svojo«.
Vsekakor se po tej poti zahvaljujemo vsem, ki bivate ob neposredni 
trasi letošnjega tekmovanja, za vaše razumevanje in potrpljenje, po-
sebno  tistim, ki ste bili 5 – 6 ur znotraj cestnih zapor. Posebna zahvala 
gre tudi krajanom, ki ste kot prostovoljni gasilci sodelovali z nami, prav 
tako uredništvom občinskih glasil, saj smo z vašo pomočjo pravočasno 
obveščali prebivalce in nenazadnje županom in njihovim sodelavcem z 
nasveti in pri pripravi vseh potrebnih dovoljenj.

Tudi iz športnega vidika je bila prireditev uspe-
šna. V vseh treh dneh tekmovanja je nastopilo 
77 posadk, ki so prišle iz enajstih  držav Evro-
pe. Veseli nas tudi, da je bila slovenska posad-
ka Aleks Humar – Florjan Rus najboljša, kar še 
bolj utrjuje sloves našega rallya. Ob zaključku 
vas vabimo, da nam pošljete vaše videnje pri-
reditve. Še posebej bodo dobrodošle vaše fo-
tografije z letošnjega rally Saturnus, kar vse 
nam pošljite do ponedeljka, 10. junija 2013, na 
e – naslov: info@rally-saturnus.si   
Najboljše bomo objavili na naši spletni strani: 

www.rally-saturnus.si. Avtorjem najboljših treh fotografij bomo podelili 
majice ali kape prireditve. Prav tako kličemo: pridružite se nam tudi 
prihodnje leto in vam pošiljamo 
Športni pozdrav!   Viktor LEVEC
                   Predsednik organizacijskega odbor

CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

izbRani So člani naDzoRneGa 
Sveta DRUŽbe Svc D.o.o.

Občinski svetniki so na seji dne 17.4.2013 potrdili tri člane v nadzorni 
svet družbe SVC d.o.o. (v nadalj. NS).  Vložene so bile štiri kandidature 
in sicer  kandidat stranke SDS, kandidat stranke SD, kandidat skupine 
občanov s podporo SLS in kandidatka CI Litija, katere kandidaturo so 
vložili trije opozicijski svetniki Alojz Trdin (Blok Lista), Dušan Hauptman 
(Lista DH) in Robert Potokar (LDS).
Po pričakovanjih so bili v NS potrjeni prvi trije kandidati. Kandidat SDS 
je občinski svetnik,  z univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, vendar 
je dejansko v konfliktu interesov, ker je tudi član sveta zavoda Doma 
Tisje, ki bo večinski najemnik prostorov v SVC d.o.o.. To pomeni, da 
bo praktično nadzoroval in poročal samemu sebi. Ostala dva izbrana 
kandidata sta izbrana zgolj politično, brez ustreznih znanj s področij, 
katere naj bi nadzorovala. Kandidate kot ljudi sicer spoštujem, vendar 
je  tem izboru več kot očitno, da so izbrani le iz razloga, da se ne bi 
vtikali v (minulo) delo odgovornih pri projektu SVC. 
Neizbrana  kandidatka CI je po izobrazbi univerzitetna diplomirana eko-
nomistka  in ima znanja s področja javnih naročil, finančnih transakcij, 
računovodstva, pravnih postopkov in pozna veljavno zakonodajo RS s 
področja javnih financ.
Svetniki, ki so glasovali za tri izbrane kandidate, se očitno sploh ne 
zavedajo, da pri tem ne gre za nadzor nad poslovanjem nekega Prosto-
voljnega društva vaških kofetaric, ampak za nadzor nad poslovanjem 
občinske družbe SVC d.o.o., ki vodi več kot 15 milijonsko investicijo, in 
ki visi na kreditih, hipotekah ter dragih izvajalcih.
Po zdravi pameti se morajo vprašati tudi vsi tisti (stranke in posame-
zniki), ki so  kandidate brez ustreznih znanj sploh predlagali za funkcijo 
nadzornikov poslovanja te družbe.
Poleg omenjenega je potrebno poudariti, da za odgovornost članov v 
družbi z omejeno odgovornostjo velja enak temelj skrbnosti in odgo-
vornosti kot za člane uprave pri delniški družbi. Zakon posebej ureja 
odškodninsko odgovornost  tudi članov NS, če s svojim vplivom pov-
zročijo škodo družbi.
Prav zaradi te velike odgovornosti in v izogib vsem težavam  Združe-
nje nadzornikov Slovenije priporoča naslednje kriterije pri izbiri članov 
NS:
•  osebna integriteta in poslovna etičnost, 
• imajo najmanj višjo oz. praviloma visoko strokovno izobrazbo,
•  imajo najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja, 

organiziranja, raziskovanja ali upravljanja podjetij, 
• celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,
•  sposobnost pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem 

interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali po-
samične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, jav-
nosti ali države),

•  niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo 
ali njeno upravo,

•  ne opravljajo nadzorstvenih, vodilnih ali vodstvenih funkcij ali sveto-
valnih nalog za konkurenčne družbe,

•  niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb,
•  pripravljenost za nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj…

Samo upamo lahko, da pri tako velikem projektu SVC ne bo prišlo do 
kakih zapletov, še posebej,  ker je že zdaj kar nekaj finančnih neja-
snosti, hkrati pa vemo, da se v teh kriznih časih lahko stvari kaj hitro 
spremenijo in hudo zapletejo.
Slabih primerov političnih kadrovanj v NS in druge institucije imamo 
na pretek na državni in lokalnih ravneh. Tudi litijska politika ni izjema. 
Prava politična »barva naših« še vedno močno prevladuje nad znanjem. 
Nadzorni sveti  gospodarskih  družb, ki bi morali biti popolnoma ne-
odvisni in samostojni pri svojem nadzorstvenem delu, so zaradi ka-
drovanja »naših« v NS posledično veliko doprinesli k propadu podjetij, 
slabemu poslovanju državnih bank in nazadnje tudi  do te krize.
Politika, ki ima od takega stanja seveda določene koristi, zato ne bo 
naredila nič, da bi se kaj spremenilo. Potrebno pa si je zapomniti, da bo 
oblast, najsi bo državna ali lokalna, na koncu račun za svoje odločitve  
izstavila nam državljanom oz. občanom.  
Zato iskreno upam, da volivci tega ne bomo pozabili na prihodnjih vo-
litvah!
    Mateja ŠTEFERL

Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si ali pa nam 
pišite na elektronski naslov ci.litija@gmail.com 

inŠtalacije

Ulica Solidarnosti 3, 1270 Litija
gsm: 040 520 540

E-mail: haris.sekic@vodovodar.si

ALI ŽELITE ZMANJŠATI STROŠKE OGREVANJA?

• PEČI NA PELETE
• TOPLOTNE ČRPALKE
•  VODOVODNE IN OGREVALNE 

INŠTALACIJE
•  NoVogradNJe, adaPtacIJe, 

VZDRŽEVANJA

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
HaRiS ŠeKič s.p.

www.vodovodar.si

V nedeljo 12.5.2013, na cilju pred športno dvorano Stožice, zmagoval
ne posadke ( leve proti desni): 2. mesto Alexander Saliuk – Yevgen  
chervonenko (UKR), Škoda Fabia S2000, 1. mesto Aleks Hunar – Flor
jan Rus (SLO), Renault Clio R3 in 3. mesto Jani Trček – Vili Ošlaj (SLO), 
Mitsubishi Lancer EVO IX. (foto: Uroš Modlic)

Posadka Trček – Ošlaj, na hitrostni pre
izkušnji. (foto: Uroš Modlic)

Sem Igor Andrić. Ko sem bil star 14 mesecev sem zbolel za tuberku-
loznim menigitisom in imam trajne posledice. Bolezen se je ponovila 
pri dveh letih. Bolezensko stanje je podobno cerebralni paralizi. Zaradi 
bolezni se ne morem redno zaposliti. Rad bi šel na operacijo v tujino, 
ki bo zelo izboljšala moje zdravstveno stanje. Zato sem se odločil za 
zbiranje zamaškov. Prinesete jih lahko v Mladinski center Litija, na 
Ponoviško cesto 12, vsak delovnik od 14.00 do 20.00. Zelo bom 
vesel vaše pomoči. S podjetjem, ki odkupuje zamaške sem že sklenil 
dogovor. Ves zbrani denar bom namenil izključno za plačilo operacije 
v tujini.
Igor je že več let prostovoljec Mladinskega centra Litija. Sodeluje na 
številnih naših akcijah, vodi delavnice… Prosimo vas, da v akciji sodelu-
jete. Skupaj mu bomo omogočili boljše življenje. 

Zbirajmo zamaške za Igorja Andrića
za operacijo v tujini

Vir slike: RTV SLO

Vir slike: 24 ur.com
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MlaDINSkI CENtEr 
lItIja

SREDSTVA ZA PROGRAME MLADIh
ZKMŠ Litija enota Mladinski center in Klub litijskih in šmarskih študen-
tov sta tudi to leto v aprilu objavila razpis za sofinanciranje programov 
mladih v tem letu. Na razpis je prispelo 19 vlog mladinskih društev, dru-
štev, ki vključujejo večinoma mlade in neformalnih skupin mladih. Ko-
misija mladinskih delavcev je vloge ocenila in 12… izbranim projektom 
namenila sredstva v skupni višini 3.000 EUR. Ti so s področja kulturne 
produkcije, neformalnega izobraževanja, športa, ohranjanja tradicije, 
trajnostnega razvoja… Eden od namenov obstoja obeh organizacij je 
namreč tudi spodbujanje mladinskega dela v občini. Zanj je še vedno 
namenjenih zelo malo javnih sredstev. Za prejemnike dotacije pome-
nijo možnost nabave materialov za programe, ki jih izvedejo z veliko 
osebno angažiranostjo in prostovoljnim delom. 

 - EU DOGODEK V LITIJI
Letošnje leto je Evropsko leto državljanov. Njegovo osnovno sporoči-
lo je, da imamo državljani Evrope enake pravice v celotni skupnosti. 
Mladinska mreža MaMa, mreža mladinskih centrov Slovenije, v par-
tnerstvu z Evropsko komisijo, Vlado RS in Evropskim parlamentom bo 
v Sloveniji v vseh regijah izvedla sklop dogodkov na to temo. Dogodek 
osrednje slovenske regije bo 14. junija 2013 v Gimnaziji in Mladinskem 
centru Litija.
Pravzaprav gre kar za sklop dogodkov o skupnih evropskih temah:
-  Ob 14.00 bo na Gimnaziji Litija predstavitev mednarodne mobilnosti 

znotraj programov mladinskih organizacij, seveda s poudarkom na 
programih MC Litija; predstavitev bo spremljala razstava o državah iz 
katerih so (so bili, bodo v kratkem) prostovoljci MC-ja; predstavljeni 
bodo tudi projekti na katerih se mladi Litijani z MC Litija lahko še letos 
odpravite v tujino,

-  Ob 16.00 sledi eden prvih »shark tank-ov« pri nas; poslovne ideje mla-
dih podjetnikov, ki so obiskovali program Podjetništvo v srcu bomo 
soočili z mnenji izkušenih domačih podjetnikov; obetamo si lahko 
atraktivne predstavitve, najboljši mladi podjetnik pa tudi nagrado!

-  Dogajanje bomo ob 19.00 zaključili s Klubsko sceno – večerom poe-
zije ob glasbi in družabnim dogodkom. Prva Klubska scena z medna-
rodno udeležbo! 

Na dogodkih bodo naši gosti predstavniki organizacij, ki spodbujajo 
mobilnost znotraj Evropske unije, gospodarstveniki pa tudi predstavni-
ki Evropske komisije, Vlade RS in Evropskega parlamenta. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na zanimivih dogodkih. Več o pro-
gramu na spletni strani projekta www.eu-dogodki.si in MC Litija www.
mc-litija.si. 

EVROPSKO POLETJE V LITIJI 
Evropsko poletje je naslov letošnjih ustvarjalnih počitniških programov 
v Litiji. Potekali bodo cele poletne počitnice od ponedeljka do petka od 
17.00 do 21.00 v okolici MC-ja. Sestavljeni bodo iz jezikovnih tečajev, 
športno-zabavnih iger, kulinaričnih delavnic, debat, filmskih in glasbe-
nih večerov... Vse na zabaven način skozi igro in po metodah nefor-
malnega med-vrstniškega izobraževanja značilnega za mladinsko delo. 
To pomeni, da mladi – udeleženci programov, ne bomo le to, ampak 
bomo s svojim sodelovanjem vsebine tudi aktivno soustvarjali. Večina 

SPOZNALI SMO BODOČE 
PODJETNIŠKE ZVEZDE 

V torek, 7. maja, so se v dvorani Kulturnega centra Litija predstavili novi 
podjetniki, ki so pol leta obiskovali program »Podjetništvo v Srcu« 
- usposabljanje bodočih podjetnikov. V program je bilo vključenih 46 
mladih, starejših, brezposelnih, študentov, diplomantov, zaposlenih in 
že obstoječih podjetnikov iz Kamnika, Mengša, Domžal, Moravč, Dola 
pri Ljubljani, Litije, Trbovelj in Kranja. Pod strokovnim mentorskim vod-
stvom jih je kar 15 uspešno zaključilo program, štirje pa so stopili na sa-
mostojno podjetniško pot z lastnimi podjetji. Gre za podjetje za pomoč 
pri nakupovanju in grafično oblikovanje (www.graflittus.si), podjetje za 
izdelavo zaves po meri (www.zolon.si), novo mobilno aplikacijo in vsak-
danjo podporo družinam in starejšim (www.facebook.com/Mojstrica). 
Oblikovali so deset poslovnih modelov in sedem novih blagovnih znamk 
za unikatni nakit, leseno kopalniško opremo, alge za prehrano, terapijo 
s konji, večnamensko pohištvo, jezikovno šolo petih čutov, vertikalni 
vrtiček in portrete hišnih ljubljenčkov. V programu sta svoj že obstoječ 
posel nadgrajevali tudi lastnica hostla in premoženjska svetovalka.
Program podjetniškega usposabljanja so pripravile tri partnerske orga-
nizacije: ZKMŠ Litija enota Mladinski center, Mladinski center Kotlov-
nica Kamnik in Razvojni center Srca Slovenije. Glavni poudarek je bil 
na izobraževanju in usposabljanju kandidatov, saj so na 23 delavnicah 
osvojili potrebna znanja in veščine za profesionalno nastopanje v sve-
tu podjetništva. Delavnice je vodilo 10 izkušenih mentorjev iz različ-
nih podjetij in organizacij, na podjetniških omizjih in seminarjih pa so 
kandidatom dragocene izkušnje o vstopu v podjetništvo predajali tudi 
izkušeni in uspešni podjetniki. 
Program za usposabljanje bodočih podjetnikov se je zaključil s pred-
stavitvijo izbranih podjetniških zgodb na slavnostni prireditvi v Litiji. 
Zanimivo in zabavno prireditev je povezoval znani improvizator Juš Mil-
činski, za kulturni program pa sta poskrbeli skupini Improvizatorji in 
Vroča župa. 
Projekt Podjetništvo v Srcu je bil financiran s pomočjo sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preko Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Srce Slovenije. Projekt je inovacija v okolju, ki spodbuja 
regionalni razvoj, odpira delovna mesta, ustvarja stimulativno podjetni-
ško okolje in prinaša veliko pozitivne energije.  Ana SAVŠEK

dogodkov bo na prostem. Med zidove nas bo preselila le višja sila – dež 
ali premočno sonce.
In zakaj Evropsko poletje? Zato, ker se bodo Bii, naši prostovoljki s 
Portugalske, pridružili še prostovoljci z Irske, Litve in Makedonije. Vsak 
počitniški teden bomo potovali skozi kulturo (jezik, glasbo, film, ples, 
hrano…) ene od naštetih držav. Evropsko poletje financira Evropska ko-
misija iz programa Mladi v akciji.
Za nekatere pa bo bolj zanimiv program poletnih večdnevnih ustvarjalnih 
delavnic. Tudi letos bodo potekale v MC Litija od konca junija in cel julij, 
vsak teden ena: bobnarska delavnica z Janom Merčonom, popravljalnica 
koles, body painting s Saro Jakopič, grafitarska delavnica z ekipo KBLO, 
fotografska delavnica, Glasba povezuje z Anžetom Kristanom – Kikijem 
in konec avgusta še delavnica gledališke improvizacije z Nežo Verdonik. 
ŠPORTNO POLETJE pa je poletna ponudba rekreativnih programov 
ZKMŠ Litija enot MC in šport. Vsak dan bo na voljo najmanj 6 ur, v glav-
nem brezplačne rekreacije za vse generacije: tenis, nogomet, košarka, 
odbojka, plavaje, rekreativna vadba… Program sofinancirajo Fundacija 
za šport Slovenije, KLIŠE in Društvo prijateljev mladine Litija.
Natančnejše programe najdete na www.mc-litija.si, www.zkms-litija.si 
in v naslednji številki Občana.

25. MAJ ROJSTNI DAN MLADINSKEGA CENTRA LITIJA
uNIkatIJa: Na litijski tržnici unikatnih izdelkov se bodo od 16.00 dalje 
na dvorišču MC Litija predstavile domače ustvarjalke in ustvarjalci naj-
različnejših umetelnih predmetov: tradicionalnih kletvic na vžigalnikih, 
dišečega mila, ročno narejenih copat in brošk, nakita… Predmeti so 
lahko zelo lepo darilo. Lahko si ga privoščimo tudi sami in si naredimo 
25. maj še lepši! Več na FB profilu Unikatija.
ŠTAFETA KULTURE – ULIČNI FESTIVAL: Ob 16.00 se začne na dvo-
rišču MC Litija tudi zabavno in ustvarjalno dogajanje: delavnice izde-
lovanja cirkuških rekvizitov, učenje hoje po vrvi, ustvarjalne delavnice 
(izdelki iz gline, plastike in papirja), iskali bomo izgubljen zaklad, si na 
koncu na kuharski delavnici pripravili pojedino, vse skupaj pa bodo 
dokumentirali udeleženci fotografske delavnice. Mimogrede bomo pri-
reditveni prostor okrasili še z vetrnicami – simboli štafete kulture.
RAJ MLADOSTI: Na območni reviji rock, jazz in sorodnih glasbenih sku-
pin se nam bodo letos predstavili Perkakšns in Dž bo, High 5 in Blind 
Division. Posebni gosti večera bodo Deck Janiels. Z nami so vsako leto. 
Če ne ropotajo in skačejo na odru, so najbolj aktiven del publike. Letos 
bomo imeli čast skupaj z njimi proslaviti izzid njihovega prvega CD-ja 
ON THE ROKS. Koncert začne ob 20.00 na dvorišču MC-ja, organizira-
mo ga v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Litija. 
Še droben nasvet: finale lige prvakov si oglejte v posnetku, Raj mlado-
sti lahko doživite v živo!

RAZISKAVA O SOCIALNEM POLOŽAJU 
V ZKMŠ Litija enoti Mladinski center smo letos 2013 izvedli raziskavi 
o Socialnem položaju mladih in o Socialnem položaju odraslih. 
Rezultati so zanimivi, tako v primerjavi s slovenskim povprečjem kot 
tudi s podobno raziskavo v letu 2010. Rezultate obeh anket bi radi delili 
z vsemi, ki delajo z mladimi ostalimi zainteresiranimi. Zato vas vabimo 
na predstavitev obeh raziskav, ki bo v četrtek, 23.5.2013 ob 18. uri, v 
veliki sejni sobi na Občini Litija.

vRtnaRSKi KotičeK

PROBLEMI NA LONČNICAh, 
V SadoVNJaku, Na okraSNIH 
trataH
Neka bralka mi je postavila naslednje vpraša-
nje: Uspelo mi je prezimiti pelargonije in nekaj 
bršljink. Rastline ne delajo tako kot bi morale 
čeprav jih zalivam s tekočim gnojilom Plantela 
cvet. Listi pa so zviti, sfrknjeni in majhni, vendar 
na njih ni znakov škodljivcev, to vem, ker sem 
list pogledala pod lupo.
No lepo je slišati, da so rožice lepo prezimile. 
Veliko je bilo že napisanega na to temo zato 
bomo le na kratko to obnovili. Morda je celo 
malce pozno.
Zemlja v prezimujočih koritih je običajno zaki-
sana in iztrošena. Manjka ji humoznih snovi. 
Običajno je mineralnih snovi v gnojilih veliko, 
pogosto tedensko gnojenje in morda še z dvoj-
no dozo ponavadi povzroči, da vsa hranila niso 
porabljena in ostajajo v zemlji. V tem primeru ni 
krivo gnojilo ampak preveč gnojenja s tekočim 
gnojilom. Posledično se seveda povečuje tudi 
kislost zemlje. Uspešnost rasti rastlin in s tem 
prevzem hranil je odvisna od dveh faktorjev od 
zakisanosti tal in količin posameznih hranilnih 
elementov. Povečana kislost zemlje torej pre-
prečuje rastlinam, da bi to hrano posrkale saj 
posamezni elementi v prevelikih količinah v 
gnojilih preprečujejo dostop hranil v koreninski 
sistem in samo rastlino, in drugič, rastline lahko 
prevzamejo samo toliko hranil kot je v razmerju 
posameznega elementa. Torej nič ne pomaga če 
pregnojimo s kalijem, če pa ni dovolj fosforja itd. 
Vse mora biti v ravnovesju. Zato moramo zemljo 
zamenjati, saj se je z gnojenjem skozi celo leto 
to ravnovesje porušilo, zato je zelo pomembno, 
da so tudi gnojila narejena v primernih razmer-
jih. Včasih imam občutek, da proizvajalci pogo-
sto uporabljajo le marketinške trike, za stroko 
pa jim je malo mar, ali pa posameznih področij 
ne obvladajo. Zasledil sem tekoče gnojilo, ki je 
bilo namenjeno za cvetoče lončnice, vsebovalo 
pa je po deklaraciji izredno velike količine du-
šika. Ko smo naredili preizkus je bilo dejansko 
cvetja zelo malo, zato je potrebno zamenjati 
večino zemlje, kar pa je pogosto težko, ker se 

je koreninski sistem razraščal v majhni posodi, 
zato je nabit s koreninami. Seveda se bojimo, 
da bomo te korenine poškodovali in zato ve-
čina stare zakisane zemlje ostane ob rastlini, 
kar pa je napaka. Seveda s tem nismo naredili 
nič.
Korenine raztegnemo na vse strani, zemljo po-
smukamo in rastline po možnosti presadimo v 
večje posode, dodamo pa zemljo ki smo jo po-
mešali z bioorganikom (2 pesti na korito). Po 
presajanju rastline izdatno zalijemo z Medico-
plantom ali Regenerinom.
To bo pravi balzam za rastline, ki si bodo hitro 
opomogle, pričele rasti in cveteti.
Podoben problem nastopi pri vrtnih kulturah. 
Pogosto se zgodi, da zelo cvetočim sadikam npr. 
paradižniku, cvetje odpade in pridelka ni, pa 
smo ja dali sadikam veliko konjskega in hlevske-
ga gnoja ter tako privoščili paradižniku izdatno 
prehrano in skratka vse najboljše. Cvetje pa 
kljub temu popolnoma odpade. V tem primeru 
bi analiza zemlje prav gotovo pokazala pomanj-
kanje fosforja in kalija, ki ga hlevsko gnojilo ne 
vsebuje. V tem primeru se da pomagati tako, da 
sadike 2 do 3 krat zalijemo z raztopino vodoto-
pnega kalija – kristalita. Lahko pa tudi kristalit 
sam potrosimo okoli rastlin in izdatno zalijemo. 
Presenečeni bomo nad učinkom.
Pogosto se podobni problemi pojavijo tudi v 
sadovnjaku. V tem primeru krošnjo 2 do 3 krat 
pošpricamo z raztopino kalijevega gnojila in po-
gnojimo pod krošnjo s kalijevim sulfatom, triplex 
superfosfatom. Kalijevemu kloridu, ki je sicer 
najcenejši pa se raje izognimo. Klor, ki je vezan 
na kalij namreč ni najbolj koristen za rastline. 
Skozi krošnjo bo gnojilo učinkovalo takoj, kar pa 
smo potrosili pod krošnjo pa bo koreninskemu 
sistemu dostopno v nekaj mesecih. Seveda pa 
je pridelek za to sezono izgubljen. Pomembno 
je, da drevo pripravimo za naslednjo sezono. 
Razumljivo je proces uravnoteženja dolgotrajen 
vendar se je vredno potruditi.
Pozornost je potrebno posvetiti tudi eventual-
nim boleznim in škodljivcem, ki prav tako lahko 
povzročijo odpadanje cvetja in plodov. Zlasti 
se to pojavlja pri češnjah, slivah, marelicah in 
pri večini drugih koščičarjih. Cvetožer je eden 
izmed velikih škodljivcev, ki zmanjšuje pridelek. 
Nerodnost pa se pojavi tudi pri nekaterih če-

šnjah, ki se niso oprašile. Zlasti je to možno pri 
enem drevesu. Torej, če imamo posajeno samo 
eno češnjo in daleč naokoli ni drugih je lahko 
krivda tudi v tem.
Včasih pa cvetove uničujejo tudi ptiči. 
Problem bralca z okrasno trato. Takole piše: 
Imam lepo zelenico in ograjo okoli hiše. Na ze-
lenici so se mi pojavila gola mesta v sicer gosti 
trati. Ta so nepravilnih oblik, premera cca 10 do 
15 cm. Trata je požgana. Opažam tudi ožgana 
mesta na majhnih grmičkih pušpana. Po vrtu ne 
hodi nihče drug kot vnuki, ki se igrajo in mali 
psiček.
Ograjen vrt nas vodi do odgovora, ki je zelo pre-
prost in enostaven. Da je to res, pa se boste lah-
ko prepričali sami, če boste pozorni na psička.
Požgane lise trave premera 10 do 15 cm so 
posledica uriniranja psička. Če-
prav kot pravite je zelo mali je 
tudi njegov urin močan in požge 
travo. Bodite pozorni in videli 
boste, da je temu res tako. 
Tudi rjava mesta na grmičku 
pušpana so posledica uriniranja 
psička, ki zaznamuje svoj terito-
rij.
Grmičke lahko rešite tako, da 
preprečite uriniranje po listih 
pušpana z ograjico, ki bo pre-
prečila uriniranje po listju. 
Sanacija požganih lis na trati pa 
je možna tako, da s pralico ali 
motikico zrahljamo zemljo na 
požganih mestih in jo na novo 
zasejemo in potolčemo z lopa-
to. Ta mesta posebej zalijemo 
z raztopino gnojila Vrtnarček 
BIOorganik. Ta bo razkisal ze-
mljo zaradi uriniranja. Dve pesti 
ga raztopimo na 5 do 7 l vode 
in zalijemo. To storimo vsak te-
den, trikrat zaporedoma. Druga 
podobna gnojila vsebujejo manj 
kalcija zato je pomemben pra-
vilen izbor gnojila. Trava bo v 
toplih dneh vzklila in požgani 
madeži bodo izginili. Pri košnji 
pazimo, da mlade travice ne po-
škodujemo.

Tako smo sanirali okvare. Toda odpraviti mora-
mo še vzrok. Čeprav je psiček mali kot pravi-
te. Tak na »baterije« njegov urin lahko napravi 
veliko škode kot ste ugotovili sami. Kako si po-
magamo. Naredimo majhno ogradico na bolj 
oddaljenem in skritem mestu od hiše. Tam 
izkopljimo jamico dimenzij cca 1m x 0,5 m. 
Psička, zlasti ker je še mlad, naučimo urinirati 
tu.
Morda bo v začetku malo težko. Toda vztrajnost 
se nam bo izplačala. Da bo učenje potekalo 
hitreje, psička ob uspešnem uriniranju na tem 
določenem mestu pohvalimo in ga nagradimo 
s priboljškom. Boste videli, kako pametni so 
tudi mali psički na »baterije«. Lahko se samo 
nasmehnemo, toda problem obstaja in je eno-
stavno rešljiv.  

Franc Grošelj

PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA ZA
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

www.agrolit.si

Tel.: 01/8980-181

REGEnERin in 
MeDicoPlant 

za 
sanacijo 
rastlin 
po toči.
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REŠITEV IZ BREZIZhODNE SITUACIJE  
ALI ŽELEZNA DOBA. 

Ni šala! V železni dobi ni bilo denarja in torej do finančne krize sploh 
ni moglo priti. Ker ni bilo elektrike, nafte, avtomobilov, facebooka, 
španskih nadaljevank, itd. ljudje 
nismo mogli biti zasvojeni s pri-
dobitvami sedanje civilizacije.
V MUZEJU na Vačah je - poleg 
geološke zbirke, zbirke o zna-
menitih Vačanih, o zgodovini 
GEOSSa - tudi prostor (sl.1), 
kjer bomo najbolj nazorno izve-
deli, kako živeti po vzoru naših davnih prednikov izpred 2500 let. 
Spoznali bomo kulturne rastline (sl.2), ki so jih gojili, domače živa-

li (sl.3), oblačila na simpatičnih 
manekenkah (sl.4), domove naših 
prednikov (sl.5)… Vse pa spremlja-
jo opisi v slovenščini in angleščini! 
(Pokličite na 01 8976 680, ali 041 
895 852 – pa se bomo zmenili, kdaj 
se lahko o tem poučite tudi vi!)

Skupaj z dr. Vojko Cestnik in drugimi člani 
Strokovnega centra GEOSS pa izbiramo v bli-
žini lokacijo, kjer bi zares postavili gradišče 
(sl.6) in živeli ta čas. To je naš izziv! Se že ve-
selim! Če me boste obiskali, vam bom v situli 
skuhal kakšno okusno železnodobno čorbico! 
Za ta čas, ko še ne znamo živeti tako, kot so 
živeli v halštatu, pa predlagam krizno terapijo: 
Poglejmo sočloveka v oči, objemimo ga in mu 
povejmo, da ga imamo radi, saj smo konec 
koncev vsi v isti godlji! 

Z ljubeznijo do vsega: Zvonček Norček

HiPoteKaRni KReDiti za  
Fizične oSebe, D.o.o. in S.P. 

Svetujemo pri financiranju novogradenj, naku-
pu nepremičnin, adaptacij in poplačilu kredi-
tov. UPOŠTEVAJO se VSI prihodki: potni stroški, 
otroški dodatek, najemnine, malica, kilometrine, 
štipendije in ostalo. Pokličite ali pišite na :
MTR FINANCE d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 LJU-
BLJANA. 

Tel.: 051 311 672  
E-mail: mtrfinance1@gmail.com

ceNZura
Najprej osnova ali dve, da bomo tokrat vsi vedeli o čem 
govorimo:
1. Razstava photobooth.superjunaki je razstava fotogra-
fij (v superjunake oblečenih prebivalcev naše lokalne 
skupnosti). 

Fotografiranje za razstavo je potekalo 2.2.2013 od 11h naprej. Fotogra-
firanje je bilo javno.
2. Otvoritev razstave photobooth.superjunaki (Neža Palčič, Boštjan Laba, 
Kirn Starič) je bila v četrtek, 14.3.2013 ob 17h. 
3. Umik razstave 15.3.2013 ob cca. 13h.
Da je prišlo do umika razstave sem na socialnem omrežju facebook 
objavila sama, saj smo ravno tam promovirali tako fotografiranje, kot 
razstavo. 

»sporna« fotografija na razstavi photobooth.superjunaki nas je stala svo-
bode izražanja!
ideja fotografiranja je temljila na tem da se vsak predstavi kot superjunak, 
ker pa so kasneje lokalni super heroji, ki so se prav tako udeležili našega 
photo bootha, z grafiti in video prispevki začeli opominjati na nepravilnosti 
v občini Litija, pa smo se s cenzuro danes soočili tudi sami - brez cenzure 
njihove fotografije, je bilo potrebno razstavo odmakniti. 
fotografije iz razstave ne bomo umaknili, saj ne mislimo cenzurirati pe-
ščice razmišljujočih posameznikov, ki se zavedajo da napake, tako v naši 
občini, kot drugje, dolgoročno vplivajo na kvaliteto življenja občanov.
cenzura omejuje.

V poznem dopoldanskem času (v petek, 15.3.2013) me je namreč po-
klicala podžupanja Lijana Lovše ter me obvestila da je razstava delno 
umak njena in da lahko pridem po plakat, ki je prej visel iz prvega nad-
stropja avle Občine Litija. Omenila je še, da smo bili predrzni ter mi na-
menila nekaj besed o filmčkih super herojev, ki jih je poenotila z nami. 
Na plakatu večjih dimenzij so se med ostalimi super junaki namreč znašli 
tudi super heroji, kot že omenjeno skupina aktivistov, ki z grafiti in video 
prispevki opozarja na nepravilnosti v naši občini. Na kratko sem ji razlo-
žila da skupine photobooth ni potrebno enačiti s super heroji, kasneje pa 
sem se oglasila tudi na Občini, kjer sem najprej umaknila celotno razsta-
vo, potem pa se napotila še do podžupanje. Tokrat sem ji tudi datumsko 
obrazložila, kdaj so potekale naše aktivnosti, saj sem želela da razume, 
da razstava ni bila namenjena promociji super herojev, saj so le ti s svo-
jim delovanjem začeli po našemu fotografiranju. Ko sem zaprosila za 
pisno obrazložitev o celotni zadevi, je prijazno odgovorila da ni problema, 
obenem pa takoj povedala, da bo v obrazložitvi napisano da plakat ni bil 
razstavljen na pravem mestu oz. da je bil za uporabljeno mesto preveli-
kih dimenzij. Ponudila je tudi, da plakat obesim na prazen pano, ko sem 
jo vprašala, če to lahko naredim takoj, pa sem dobila odgovor da lahko, 
vendar brez fotografije super herojev. Odgovorila sem ji še, naj potem 
kot sporno zadevo v obrazložitvi navedejo fotografijo, pa je odgovorila 
da Občina super herojev ne bo komentirala.
Na vprašanje občinskega svetnika Blok Liste Trdin Alojza, ki je na Ob-
činskem svetu Občine Litija postavil vprašanje kaj je bilo na fotografiji 
moteče in kdo je nepooblaščeno posegel v umetniško delo nismo dobili 
odgovora, dobili pa smo različico kratkega opisa poteka dogodkov, kako 
je do umika razstave prišlo. Tako kot je potrebno opozoriti na takovrstne 
brezpredmetne odgovore, ki smo jih v politiki sicer vajeni, je potrebno 
opozoriti na napake v različici zgodbe Lijane Lovše, ki jo je povedala na 
sestanku z županom Francem Rokavcem in menoj ter na napake v pisni 

obrazložitvi v zvezi z izvedbo razstave, ki smo jo prejeli nazadnje. Podž-
upanja je najprej poudarila da na razstavo ni bila vabljena, kljub temu, 
da je bilo vabilo na razstavo javno - namenjeno vsem v občini, torej tudi 
njej. Če vabila zaradi slabe distribucije ni videla, se ji opravičujem. Kot 
je omenil Trdin Alojz, je bila podžupanja od otvoritvi res pristona, sicer 
zaradi lastnih obveznosti, bi pa tudi tokrat popravili gospo podžupanjo, 
ki je navedla da je bila razstava takrat še v pripravah - razstavo smo 
odprli ob 17h, torej je bila že odprta, prav tako je bil obešen tudi sporni 
plakat, je pa res da smo se ob srečanju s podžupanjo ravno ukvarjali 
z nedelujočim brežičnim internetom, ki nam je onemogočal predsta-
vitev enega od sklopov razstave (making of). Gospa podžupanja ves 
čes poudarja da nam je ponudila opcijo prestavitve plakata na panoje. 
Ponudba za drugo lokacijo plakata v avli Občine je bila ponujena po 
odstranitvi preostalega dela razstave in ne ob prvotnem klicu kot je 
sama navedla, prav tako sem ponudbo takoj sprejela, vendar ponudbe 
brez odstranitve fotografije super herojev nisem smela izkoristiti. Pod-
županja trdi, da super herojev v naših pogovorih nikoli ni omenila.
Ker so pogovori o cenzuri plakata med menoj in Lijano Lovše poteka-
li izključno preko telefona ali v živo, danes nimam nobenega dokaza, 

da je podžupanja zgodbo o 
dogajanju spremenila. Je 
pa to povedalo veliko o nje-
ni naravi (dela). Poudarjam 
da na delno razstavo ni-
smo privolili, ker spodbuja-
mo razmišljujoče občane, 
medtem ko je Občina Litija 
v enem mahu cenzurirala 
kar dve skupine razmišlju-
jočih in aktivnih občanov. 

Ne samo da sem bila nad njenimi dejanji po razstavi razočarana, vpli-
vala bodo tudi na mojo percepcijo lokalnega političnega dogajanja. Za 
podžupanjo/a si kot občanka želim nekoga, ki dela v interesu občanov 
ter jih spodbuja k aktinvemu državljanstvu in doprinosu k občini sami, 
pa naj bo to politično, kulturno, športno…   Neža PALČIČ

vabljeni na SPoMlaDanSKo KaRavano  
avtoDoMov

Po Srcu Slovenije bo od petka, 24. maja do nedelje, 26. maja potekala na 
karavana avtodomov s kolesarjenjem, pohodništvom in kulinaričnimi 
doživetji. Obeta se pester vikend z udeležbo na Dnevu kolesarjenja po 
Srcu Slovenije in obiskom prireditve Dan jagod in špargljev na Bregu pri 
Litiji. 
Srce Slovenije je prva karavaning destinacija v Sloveniji. Razvojni center 
Srca Slovenije je v lanskem letu povezal majhne podeželske ponudnike 
in oblikoval mrežo postajališč za avtodome. V turistični produkt »ka-
ravaning po Srcu Slovenije« je vključenih 17 gostiteljev: kmetij, 
gostiln, kulturnih znamenitosti in športnih centrov iz območja občin Dol 
pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Ivančna Gorica, Šentru-
pert in Šmartno pri Litiji.
Več informacij na spletni strani www.srce-slovenije.si/turizem, prija-
ve na mojca.hauptman@razvoj.si.

v litiji oDPRli tURiStično točKo  
SRca Slovenije 

V starem mestnem jedru Litije, na Valvazorjevem trgu 10, je sredi 
aprila vrata odprla prva Turistična točka Srca Slovenije. Namenje-
na je informiranju obiskovalcev in promociji lokalnih litijskih ponudni-
kov, pa tudi turističnih 
atrakcij širšega obmo-
čja Srce Slovenije. Na 
novi turistični točki so 
obiskovalcem na voljo 
kolesarski vodiči, zgi-
banke o postajališčih 
za avtodome in ostali 
promocijski materiali, 
v posebnem domačem 
kotičku pa tudi lokalni 
produkti z območja.
Razvojni center Srca Slovenije bo v sodelovanju s ponudniki tudi 
v prihodnje razvijal in nadgrajeval inovativne turistične zgodbe in  
produkte, ki temeljijo predvsem na doživljajskem turizmu in priredi-
tvah. Občina Litija v sodelovanju s fakulteto Turistica in Institutom 
Jožefa Štefana razvija tudi aplikacijo za mobilne telefone, ki bo 
turistom kjerkoli omogočila dostop do turističnih informacij na ob-
močju Srce Slovenije. V načrtu je tudi izvedba natečaja za turistični 
spominek.

SRce Slovenije inFo
WWW.raZVoJ.SI

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

NA ZALOGI TUDI: Volvo V50 Kinetic 1.6 D, let nik 2006, cena 6.850,00 EUR; 
Opel GT 2.0 Turbo, let nik 2008, cena 19.500,00 EUR; Nissan Primera 1.8 16V 
Visia, letnik 2004, cena 3.200,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

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

1.500,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 1.2 16V
Letnik: 2003, veljavnost nalepke: 11/2003, 
prev. 129700 km, svetlo modra barva, ben-
cinski, 1199 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.)

2.180,00 EUR
Volkswagen Lupo 1.4 
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: /, prev. 
137646 km, svetlo modra barva, bencin-
ski, 1390 ccm, 44 kW, ročni (5 pr.)

1.690,00 EUR

Peugeot 207 Style 1.4 16V
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 08/2013, 
prev. 85406 km, bordo rdeča barva (kovin-
ska), bencinski, 1360 ccm, 65 kW, ročni (5 
pr.), KLIMA

4.680,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 04/2014, 
prev. 149100 km, svetlo modra barva (ko-
vinska), diesel, 1248 ccm, 55 kW, ročni  
(5 pr.), KLIMA

5.400,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy 
Letnik: 2009, veljavnost nalepke:02/2013, 
prev. 138235 km, srebrna barva (kovin-
ska), diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 
pr.), KLIMA

7.180,00 EUR

Direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek in 
župan Občine Litija Franci Rokavec ob odprtju z Mojco Hauptman, ki 
dela na Turistični točki (foto: Foto Format)

Izhodišče in prenočitev za udeležence karavane avtodomov bo na Doma-
čiji Paternoster na Bregu pri Litiji

bRezPlačni naSveti o GRaDnji v novi eneR-
GetSKi PiSaRni SRca Slovenije

Od junija dalje bodo prebivalcem občin Srca Slovenije v novi energetski 
pisarni v Dolu pri Ljubljani na voljo brezplačni strokovni nasveti o učin-
koviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Energetsko pisarno bodo 
v partnerstvu vzpostavili podjetje JuB iz Dola pri Ljubljani, vodilni slo-
venski proizvajalec notranjih zidnih barv in fasadnih sistemov, Razvojni 
center Srca Slovenije in Občina Dol pri Ljubljani. 
Energetska pisarna Srca Slovenije bo delovala v prostorih JUB Design 
Studia na naslovu Dol pri Ljubljani 28 v Dolu pri Ljubljani. Vrata bo prvič 
odprla v torek, 4. junija 2013. 
Energetski svetovalec bo občanom brezplačno svetoval o načinu gradnje 
in ogrevanju objektov z razlago energijsko kritičnih mest, predlagal pa 
bo tudi sanacijske ukrepe z okvirno oceno stroškov. Na voljo bodo tudi 
splošna svetovanja o razpisih za subvencije občanov za zmanjšanje rabe 
energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije. Energetski svetovalec 
bo za posvet v Energetski pisarni Srca Slovenije na voljo ob torkih med 
15. in 18. uro.

Maketo železnodobne hiše je izdelal 
Miha Halič.

Akvarel – rekonstrukcija 
naselja je predstavljena 
tudi na eni od tabel na Ar
heološki poti Vače (APV).



kulturNI CENtEr lItIja
BELEŽIMO… 

NA OGLED RAZSTAVA OSKARJA SOVINCA IZ VELENJA
V avli Kulturnega centra je v sredo, 8. maja, svoja likovna dela na otvo-
ritvi predstavil odlični velenjski slikar g. Oskar Sovinc. Njegove slike so 
polne intenzivnih barv in takoj navdušijo. Izraža se pretežno v akrilu, od 
človeških motivov, do tihožitja in narave. Razstava je res vredna ogleda, 
zato si do 31. maja le vzemite čas in nas obiščite (vsak delovnik od 8.00-
12.00, v času večernih dogodkov oz. po dogovoru na tel. 8900-206). 

Na otvoritvi je sodelovala tudi Ženska vokalna Lipa Litija, ki je s svojo 
ubranostjo zopet dokazala, da spada med najboljše. 

VABIMO…
otVorIteV raZStaV ceNtra Za PreVeNtIVNo

ARhEOLOGIJO - 3. JUNIJ
Zaradi gradnje nove šole v središču Litije so lani in letos na gradbišču 
potekale prve intenzivne arheološke raziskave v Litiji sploh. Dosedanji 
izsledki pišejo zgodbo o litijski preteklosti povsem na novo, kajti naše 
mesto je mnogo starejše kot smo do sedaj domnevali. Ker je arheološka 
stroka ena ključnih za odkrivanje naše najstarejše zgodovine, javnost 
pa vsebine in pomena njene dejavnosti ne pozna dovolj dobro, smo se 
odločili, da v mesecu juniju podrobneje predstavimo njihovo delo. V so-
delovanju s Centrom za preventivno arheologijo bomo v Litiji postavili 
dve razstavi. »Preventivna arheologija v Centru« bo na ogled v avli 
Kulturnega centra, »Odstrti drobci preteklosti« pa bo postavljena 
na ploščadi pred Športno dvorano.
Uvodnik v obe razstavi: »Tradicionalne predstave o arheologiji, ki odkriva 
mojstrovine in izjemne spomenike preteklosti ter polni muzejske vitrine 
in sodobno pojmovanje varovanja arheološke dediščine in kulturne dedi-
ščine nasploh pravzaprav nimata veliko skupnega. Razloge za razlike gre 
iskati v razvoju zadnjih desetletij.
Vse obsežnejše gradbene dejavnosti zaradi načrtovanja novih zazidalnih 
območij, industrijskih con in različne infrastrukture, kot so avtoceste, 
železnice, plinovodi itn. povzročajo vse močnejši pritisk na prostor, ga 
korenito in za vedno spreminjajo. Prostor, kot so ga poznali, uporabljali 
in izrabljali prejšnji rodovi, je s tem obsojen na izbris. Samo po sebi je 
razumljivo, da smo ga dolžni pred spremembo oz. uničenjem raziskati in 
iz njega izluščiti vse dostopne informacije.«
Otvoritev obeh razstav s krajšim kulturnim programom bo v pone-
deljek, 3. junija ob 19. uri, v avli Kulturnega centra Litija.
V petek 7. junija in soboto 8. junija bo v Litiji potekal 2. TAČKOV FESTI-
VAL! Več informacij na prvi in zadnji strani Občana!

18. MAJ – MEDNARODNI DAN MUZEJEV
18. maj je mednarodni dan muzejev, ki so ga obeležili številni muzeji 
pri nas in po svetu zato smo se tudi v Mestnem muzeju Litija priključili 
temu projektu. Letošnji praznik je potekal pod geslom Muzeji v svetu 
globalnih sprememb  novi izzivi, nove pobude. Obeleževanju dneva 
se je pridružilo tudi 40 slovenskih muzejev, ki so opozorili, da so tudi 
sami pred novimi izzivi.
Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, letošnja tema oz. geslo pra-
znovanja po mnenju predsednice Slovenskega odbora ICOM Tanje Ro-
ženbergar Šega poudarja, da so muzeji pomemben instrument, saj se 
odzivajo na aktualna dogajanja in hkrati sovplivajo na njihov razvoj. Ob 
tej temi razmišljajo predvsem o uvedbi in uporabi novih tehnologij v mu-
zejskem delu, ki nudijo priložnost za predstavitev in interpretacije gra-
diva ter nove komunikacijske poti z obiskovalci različnih starosti. Poleg 
omenjenega želijo muzeji tudi glasno povedati, da so ob vseh globalnih 
in klimatskih spremembah nekakšni varuhi planeta, ki prebivalstvo osve-
ščajo o njih, hkrati pa se morajo usposobiti za to, da bodo ustrezno 
zavarovali dediščino ob morebitnih posledicah teh sprememb.

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2013
Tudi letos se bomo v Mestnem muzeju Litija pridružili vseslovenski akciji Po-
letna muzejska noč, ki že enajsto leto poteka vsako tretjo soboto v juniju.

knjižnica litija
IZPOSOJA IGRAČ – IGROTEKA

Igroteka je izposojevalnica igrač, ki je v pomoč star-
šem in otrokom. Otroci si bodo s starši izposojali 
igrače, ki bodo ustrezale njihovi starosti, interesom 
in nagnjenjem. Z igračami se bodo otroci lahko igrali 

dalj časa – rok izposoje bo 2 tedna – z možnostjo podaljšanja. V igrote-
ki si bodo igrače lahko sposojali tudi učitelji, vzgojitelji in študentje, da 
bi jim bile v pomoč pri njihovem pedagoškem delu.
Igrače v igrotekah so posnemovalne, izobraževalne, družabne, kon-
strukcijske, razgibovalne, senzorne in druge. Igroteka v Knjižnici Litija 
zaradi prostorskih omejitev žal ne more biti v prostem pristopu, zato 
boste starši z otroki igrače poiskali v katalogu, kjer bo tudi opis in na-
men igrače ter starostna opredelitev. Knjižničarke in knjižničarji bodo 
pri izposoji skušali tudi svetovati oz. igračo predstaviti, da bo otroku v 
čim večje veselje. 
Igrače, ki si jih boste izposojali, so namenjene igri doma in ne v knjižni-
ci. Vrnjene igrače v knjižnici pregledamo, preštejemo dele, jih umijemo 
ali razkužimo preden jih znova vrnemo v izposojo. 
Dobra igrača je lepo oblikovana in vodi v ustvarjalno in domišljijsko 
igro. Je varna, torej so varni tudi posamezni deli, iz katerih je igrača, 
nima ostrih robov in ni toksična. Otrok se z njo igra na več načinov, 
spodbuja koordinacijo gibov, otrokovih čutil to je zaznavanje, sluh, go-
vor in tip, vodi k spoznavanju odnosov v naravi, raziskovanju okolja in 
predmetov. Z njo se lahko igra dalj časa. Dobre igrače morajo imeti 
mednarodno oznako CE za varno igračo in oznako za okolju prijazno 
igračo. V knjižnici menimo, da bomo staršem prihranili tudi marsikateri 
izdatek, saj otroci igrače hitro prerastejo in tako zaradi nezanimanja 
zanje postanejo neuporabne.
Če menite, da imate doma igrače, ki bi ustrezale opisanim zahtevam in 
so še vedno v dobrem stanju, jih bomo v knjižnici radi sprejeli in tako 
povečali našo igroteko. Upamo tudi na odziv med prostovoljci, ki bi 
želeli knjižnici pomagati pri preštevanju, zamenjavi izgubljenih delčkov, 
čiščenju in drugih drobnih opravilih povezanih z izposojo igrač. 

TAČKOV NATEČAJ 2013
Tudi letos bo v Litiji potekal Tačkov festival 2013. Zaradi pestre 
ponudbe bo potekal dva dneva, 7. in 8. 6. Letos organizatorji raz-
pisujejo nagradni kreativni natečaj na temo »Kuža moj prijatelj. 

Se spomnite Radovednega Tačka, 
prijaznega in vedoželjnega kužka 
iz televizijskih oddaj, ki nas je 
skupaj z igralcem Markom Okor-
nom učil o zanimivih stvareh? Ta-
ček je bil seveda Nace Simončič, 
ki mu je s svojo čudovito osebno-
stjo dal poseben pasje-človeški 
značaj, tako da se je priljubil šte-

vilnim generacijam otrok. Tačkov festival povezuje: otroke in odrasle, 
kužke in lutke ter kulturo in prijazen odnos do življenja; 
ohranja pa tudi spomin na Litijana Naceta Simončiča.
Nagradni kreativni natečaj »Kuža, moj prijatelj« obsega dve kategoriji: 
• likovno ustvarjanje • literarno ustvarjanje.

Likovna razstava nagrajenih del bo v Knjižnici Litija. Literarna dela bodo 
objavljena v internem glasilu Knjižnice 
Litija (Knjižni čar).
Vrtci in šole naj likovno natečajno 
gradivo skupaj z izpolnjenim prijavnim 
obrazcem pošljejo na naslov: Knjižni-
ca Litija, Parmova 9, 1270 Litija, s pri-
pisom »Natečaj za Tačkov festival«.
Literarna dela pa naj pošljejo v e-obli-
ki na e-naslov: tackov.festival@gmail.com 
V natečaju lahko sodelujejo tudi otroci, ki vrtca ne obiskujejo. Več in-
formacij boste dobili na spletni strani http://www.knjiznica-litija.si/) 
oz. Knjižnici Litija. 
Dragi otroci in starši, organizatorji festivala: Knjižnica Litija; Kulturni 
center Litija; Mladinski center Litija; Komisija Otrok in pes pri Kinološki 
zvezi Slovenije; Civilna iniciativa Litija, vas vabijo k sodelovanju. 
Da bi zbrali čim več likovnih del in zgodb, podaljšujemo rok za oddajo 
del, dela lahko oddate do 26. maja 2013. Nasvidenje na Tačkovem fe-
stivalu! Andreja ŠTUHEC

BOJAN ŠTINE - 80. LETNIK 
V juniju letos bo kipar Bojan Štine z Javorja praznoval 80. jubilej. Lani 
je s sinovoma pripravil skupno razstavo na gradu Bogenšperk, kiparski 
poklon Valvasorju. Vsi trije umetniki so želeli predstaviti pomen Valva-
sorja, ki je prvi razvil tehniko ulivanja kipov. Marijin kip pred cerkvijo 
Sv. Jakoba v Ljubljani je zelo znan, malokdo pa ve, da je to Valvasorjev 
kip. Bojan Štine je po poklicu metalurg, poznamo ga po ulivanju kipov, 

predvsem konjev, ki so njegova velika lju-
bezen. Njegove umetnine najdemo povsod 
po domovini in v tujini. Bojan Štine bo na 
začetku junija, 6. 6., v galeriji Knjižnice 
Šmartno pripravil razstavo ob svojem ju-
bileju. V kulturnem programu bo nastopil 
Otroški pevski zbor OŠ Šmartno, ki ga vodi 
Rahela Sinigoj.  Aleksandra MAVRETIČ

Bojan Štine in Neža Maurer, arhiv Knjiž
nice Litija, 2009

6 KULTURAmaj 2013

KUltURni KoleDaR
datum ura dogodek LOKACIJA

PET 24.5. 18.00 Likovna razstava MALA LILA Avla Občine Litija
PET 24.5. 18.30 Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin GŠ Litija-Šmartno Kulturni center Litija 
SOB 25.5. 16.00 Unikatija – sejem unikatnih izdelkov Dvorišče MC Litija
SOB 25.5. 16.00–19.00 Štafeta kulture – ulični festival Dvorišče MC Litija
SOB 25.5. 20.00 Raj mladosti – koncert Deck Janiels Dvorišče MC Litija
PON 27.5. 18.00 Novi mediji za mlajše generacije, delavnica o uporabi novih medijev za mlade MC Litija
TOR 28.5. 17.00–20.00 Ustvarjanje izdelkov iz gline, delavnica MC Litija
SRE 29.5. 17.00–20.00 Ustvarjanje izdelkov iz gline, delavnica MC Litija
SRE 29.5. Zaključna produkcija plesne šole Aleksandra KC Litija 
ČET 30.5. 17.00–20.00 Ustvarjanje izdelkov iz gline, delavnica MC Litija
PET 31.5. 18.00 Zavod Voluntariat - otvoritev razstave in pogovor MC Litija

NED 2.6. Start 8.30–9.00
Zaključ. prireditev: 14.00

17. pohod OD CERKVICE DO CERKVICE (Skupina Volk Folk, Pihalni orkester Kranj,  
MePZ Vrhnika in Mopz Polšnik) Polšnik

PON 3.6. (do 28.6.) 19.00 Otvoritev razstave CENTRA ZA PREVENTIVNO ARHEOLOGIJO: »Preventivna arheologija v Centru« Kulturni center Litija
PON 3.6.–28.6. Razstava  CENTRA ZA PREVENTIVNO ARHEOLOGIJO: »Odstrti drobci preteklosti« Ploščad pred Športno dvorano 
SRE 5.6. Zaključna prireditev Vrtca Litija Kulturni center Litija
ČET 6.6. 19.00 4. redni letni koncert sitrarskega orkestra DU Litija »SREBRNE STRUNE« Kulturni center Litija
ČET 6.6 19.00 Otvoritev razstave kiparja Bojana Štineta, ob avtorjevem 80. letnem jubileju Knjižnica Šmartno 
PET 7.6. 9.00 TAČKOV FESTIVAL: delavnica: Brez strahu pred psom (1. Skupina) PARK NA STAVBAH
PET 7.6. 10.00 TAČKOV FESTIVAL: predstava SAPRAMIŠKA 2 – SAPRAMIŠJA SREČA – MINI Teater Kulturni center Litija
PET 7.6. 11.00 TAČKOV FESTIVAL: delavnica: Brez strahu pred psom (2. Skupina) PARK NA STAVBAH
PET 7.6. 17.00 TAČKOV FESTIVAL:  Tačkove ustvarjalne delavnice in animacija za otroke in mladino MC Litija

PET 7.6. 19.00 TAČKOV FESTIVAL:zaključek nagradnega Tačkovega natečaja in razglasitev najboljših del,  
posvečen spominu Naceta Simončiča Knjižnica Litija

SOB 8.6. 9.00–11.00 TAČKOV FESTIVAL: agility – prikaz spretnosti psov pri premagovanju ovir.   
Ogled aktivnosti za družine in vse ljubitelje štirinožcev.

PARK NA STAVBAH 
( v primeru dežja odpade)

PON 10.6. 18.30 Zaključni koncert plesnega oddelka GŠ Litija-Šmartno Kulturni center Litija
TOR 11.6. 18.00 Mi smo Evro-junaki – okrogla miza o Evropski skupnosti MC Litija
PET 14.6. 14.00 EU dogodek: Mobilnost v programih mladinskega dela Gimnazija Litija
PET 14.6. 16.00 EU dogodek: Sejem podjetniških idej Gimnazija Litija
PET 14.6. 17.00 Valeta OŠ Litija Kulturni center Litija
PET 14.6. 19.00 EU dogodek: Klubska scena MC Litija
SOB 15.6. 9.00 dalje Litijski tek Rozmanov trg
SOB 15.6. 20.00 OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI Kulturni center Litija
SOB 15.6. 18.00–24.00 POLETNA MUZEJSKA NOČ Kulturni center Litija
ČET 20.6. 8.00–13.00 Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v MC-ju MC-KC-KNJ. Litija
PET 21.6. 8.00–13.00 Gostovanje dijakov Gimnazije Litija v MC-ju MC-KC-KNJ. Litija
PET 21.6. 19.00 Otvoritev fotografske razstave Andraž Trplan MC Litija
PON 24.6. 19.00 Likovna razstava PRAZNIKU V POZDRAV – Ex TEMPORE VAČE Avla občine Litija
SRE 26.6. 17.00–20.00 Začetek počitniškega programa: Bobnarska delavnica MC Litija
ČET 27.6. 17.00–20.00 Bobnarska delavnica MC Litija

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

Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih muzejev 
in galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi zavodi in ustanove, ki izva-
jajo programe s področja kulturne dediščine, umetnosti, kulture, zgo-
dovine. Povezovalni projekt, prilagojen na urbano območje, je bil že od 
začetka zasnovan tako, da predstavlja ustanove in njihove vsebine kot 
prostore sproščenega preživljanja prostega časa. Ideja se je porodila 
iz poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje na privlačen način 
predstaviti razstavišča javnosti in jih približati ljudem.
Program:
18.00 Predavanje: Stanje arheološke dediščine v občini Litija v luči 
zadnjih raziskav, arheolog Matija Črešnar 
19.15 Predstavitev lončarske obrti, stojnice s ponudbo lončarskih iz-
delkov (Mojca Žalik, Tretja univerza Litija-Šmartno – skupina keramika)
20.00 Slavnostna akademija ob prazniku občine Litija in dnevu dr
žavnosti
21.30 Vladarske igre železne dobe, projekcija dokumentarnega filma 
RTV Slovenije 2008 (avtor Jadran Sterle)
Brezplačen ogled stalnih muzejskih zbirk.
Priložnostna razstava: Litijska arheološka dediščina iz depojev Naro
dnega muzeja Slovenije

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU  
IN DNEVU DRŽAVNOSTI

V soboto, 15. junija ob 20. uri, bo v Kulturnem centru Litija osrednja 
slovesnost v počastitev občinskega praznika in dneva državnosti s po-
delitvijo tradicionalnih občinskih priznanj. V kulturnem programu bodo 
nastopili Moški zbor Sv. Nikolaja, Kvartet PD Lipa Litija, harmonikar Nejc 
Grm. Prireditev bo povezoval Gorazd Mavretič. 

DRAGOCENA DONACIJA MESTNEMU MUZEJU LITIJA
Litijski muzej je prejšnji mesec prejel izbor osebnih predmetov Ivana 
Jenka in njegove družine, ki jih je muzeju velikodušno podaril njegov 
vnuk po materini strani, Marjan Potisek. Zbirka obsega preko 60 odlično 
ohranjenih predmetov iz 19. in prve polovice 20. stoletja, kot so med 
drugim enojni daljnogled, žepna ura in žepna kompasa, originalni Litijski 
srebrnik, bogato okrašen komplet nalivnega peresa in črnilnika ter nabor 
priznanj, diplom, fotografij v albumu in slik iz časa Avstro-Ogrske in Kra-
ljevine Jugoslavije, kar nam daje nadvse zanimiv in poučen vpogled v ži-
vljenje tistega obdobja. Ivan Jenko (rojen 16.05.1847 in umrl 08.07.1924) 
je bil častni občan občine Litija in dolgoletni postajni načelnik litijske 
železniške postaje. Leta 1844 je njegova prababica Marija v doto preje-
la grad Litijski Turn in z možem sta v njem skupaj uredila delavnice za 
barvanje platna in svile, po čemer je Farbarjev Turn dobil svoje kasnej-
še ime (die Farbe = nem. barva). Jenkova zbirka predstavlja pomemben 
kamen(ček) v mozaiku rekonstrukcije bogate litijske preteklosti, zato 
smo g. Potisku v Muzeju Litija še posebej hvaležni.
Močno upamo in si želimo, da bi ljudje spoznali, da staro gradivo ne sodi 
v smeti, temveč je nadvse dragoceno za preučevanje naše skupne prete-
klosti. V Mestnem muzeju Litija bomo zato zelo veseli vsakega prispevka 
oz. odsluženega gradiva, ki bi sicer zapuščeno propadlo na podstrešjih in 
v kleteh.

KeRaMičaRStvo

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

GSM: 041/633 148

•  polaganje keramičnih ploščic
•  ostala zaključna gradbena dela
• posredništvo

E-pošta: poglajen.marjan@siol.net

MaRijan PoGlajen s.p.
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DRŽAVNA PRIREDITEV EVROPA V ŠOLI 
V KRŠKEM

Vsi nagrajenci regijskega natečaja so se udeležili zaključ-
ne prireditve Evropa v šoli, ki je letos potekala v Krškem, 
in sicer 10. maja. Učenci so si najprej ogledali prireditev, 

na kateri je devetošolka Kaja Rozman iz OŠ Litija prejela 2. nagra-
do Nacionalnega odbora za literarno delo. Njena mentorica je Jana 
Štojs. Vse obiskovalce je na noge spravila Nuša Derenda, ki je za-
pela nekaj pesmi. Po podelitvi nagrad pa so imeli udeleženci vode-
ne oglede na lokacijah v občini Krško. Učenci OŠ Litija so si ogledali 
bazo GEN-I, kjer so na nazoren način prikazani učinki energije. 
Pohvaliti je treba odlično organizacijo DPM Krško kot tudi DPM Hra-
stnik.

MEDDRŽAVNO TEKMOVANJE IZ hITREGA IN 
ZANESLJIVEGA RAČUNANJA

V soboto, 11. maja 2013, je potekalo meddržavno tekmovanje v hitrem 
in zanesljivem računanju. Tekmovanja so se udeležili tekmovalci iz pe-
tih držav: Estonije, Latvije, Litve, Slovenije in Ukrajine. Vsako državo 
je zastopalaekipa 26 tekmovalcev. Tekmovanje je prvič potekalo na 
dveh lokacijah, v Alušti v Ukrajini, kjer so se zbrali tekmovalci Estonije, 
Latvije, Litve in Ukrajine in v Ljubljani, v Sloveniji.
Ker je bilo potovanje v Aluštiza slovensko ekipo prevelik finančni zalo-
gaj, se je tekmovanje izvedlo na daljavo v prostorih Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo v Ljubljani. Slovenskoekipo so sestavljali tudi štirje 
tekmovalci iz Litije: Urh Krafogel, Marko Bjelčević, Marija Bjelčević in 
Rok Markelc. 
Urh Krafogel je v skupini četrti, peti in šesti razred zasedel 2. mesto 
in s tem ubranil naslov meddržavnega podprvaka iz preteklega leta, 
Marko Bjelčević je bil v isti skupini osmi. Rok Markelc je v skupini fan-
tje od sedmega razreda osnovne šole do četrtega letnika srednje šole 
zasedel 10. mesto, Marija Bjelčević je v skupini odrasli ženske zasedla 

11. mesto.
Slovenski tekmo-
valci so dosegli še 
1., 5. in 6. mesto v 
skupini od prvega 
do tretjega razreda, 
7. mestov skupini 
fantje od sedmega 
razreda osnovne 
šole do četrtega le-
tnika srednje šole, 
3., 6. in 9. mesto v 
skupini dekleta od 

sedmega razreda osnovne šole do četrtega letnika srednje šole, v sku-
pini odrasli moški pa še 7. mesto.
Na tem mestu bi mentor Alen Divjak še enkrat čestital vsem, še pose-
bej Urhu, Marku, Mariji in Roku. Zahvalil bi se tudi sponzorjem, ki so 
nam omogočili tekmovanje, nas tudi finančno podpirali in verjeli v naše 
uspehe: Osnovni šoli Litija, Predilnici Litija d.o.o, Barjans d.o.o., KGL 
d.o.o., Janez Pirc s.p. in Natalija Borišek s.p..

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
V sredo, 24. 4. 2013, je v Hrastniku potekala zaključna prireditev na-
tečaja Evropa v šoli na regijskem nivoju. V kulturnem programu so na-
stopili učenci vokalne skupine in Fantastičnih 5 z recitalom Kaj bi čas 
brez sanj?. 
Na natečaju so sodelovale občine Litija, Zagorje ob Savi in Hrastnik, 
med prejemniki priznanj pa so tudi učenci OŠ LITIJA. Na literarnem 
področju je Nina Zimič prejela 1. nagrado, Kaja Rozman pa 3. nagrado, 
v kategoriji tretje triade. V drugi triadi je prejela nagrado Lana Hibler 
Deković. Njihova mentorica je bila Jana Štojs, ki je bila skupaj z Matja-
žem Biziljem mentorica tudi Klari Andrejčič, prejemnici 1. nagrade v 
kategoriji video natečaj. Nagrado za spis in likovni prispevek je prejela 
Maša Cvetežar, Lana Lebar pa za likovni izdelek, njuna mentorica je 
bila Karolina Kaliope. V tretji triadi je za likovni izdelek nagrado prejela 
še Anesa Shala iz sedmega razreda, njena mentorica pa je bila Marija 
Bregar Hostnik. 

KAJA ROZMAN MED NAJBOLJŠIMI LITERATI V DRŽAVI
Učenka 9. razreda OŠ Litija Kaja Rozman je prejela 2. nagrado na li-
terarnem natečaju Evropa v šoli, ki je letos potekal pod geslom KOT 
EVROPSKI DRŽAVLJAN PRAVICE IN PRILOŽNOSTI IMAM - KAKO DO-
BRO JIH POZNAM? Spis je naslovila Pravica do intervjuja. Nagrado je 
prejela 10. maja na zaključni prireditvi na državni ravni, ki je letos po-
tekala v Krškem. Njena mentorica je bila Jana Štojs.

Osnovna šola litija OBMOČNA REVIJA GLEDALIŠKIh SKUPIN
Na območni reviji gledaliških skupin, ki je 4. aprila potekala v Zagorju 
ob Savi, sta nastopili 2 skupini učencev OŠ LITIJA. Najprej je nastopila 
mlajša skupina Neuradno zasačenih z igrico Eko svet, za njimi pa Vo-
kalčki in Fantastičnih 5 z recitalom Kaj bi čas brez sanj.

VOKALČKI IN FANTASTIČNIh 5 PREPRIČALI 
komISIJo

Na medobmočno srečanje gledaliških skupin so bili izbrani učenci OŠ 
LITIJA. Vokalčki in Fantastičnih 5 so se pomerili na medobmočnem 
srečanju gledaliških skupin 23. aprila v Hrastniku, koder so nastopile 
najboljše skupine iz Grosupljega, Zagorja ob Savi, Logatca, Trbovelj in 
Litije. Mentorja vokalne skupine sta Sandra Rihter in Vili Guček, men-
torici recitatorjev pa Irena Vrhovec in Jana Štojs.  Jana ŠTOJS

PODROČNO TEKMOVANJE ZA VEGOVA PRIZNANJA
V četrtek, 4. aprila 2013, je na Osnovni šoli Litija potekalo področno 
tekmovanje iz matematike. Učenke in učenci sedmih, osmih in deve-
tih razredov tekmujejo za srebrna Vegova priznanja. Tekmovalo je 40 
učenk in učencev iz Osnovne šole Gabrovka – Dole, Osnovne šole Gra-
dec, Osnovne šole Litija in Osnovne šole Šmartno. 
Osnovno šolo Litija so zastopali sedmošolci: Ema Bohinc, Katjuša Po-
nebšek in Nik Vozelj, osmošolci Neža Stopar Koprivnikar, Nina Zimič 
in Blaž Zupančič in devetošolci Miha Skender, Patricia Smolnikar in 
Nadja Strle.
Srebrno Vegovo priznanje so prejeli Nik Vozelj, Blaž Zupančič, Miha 
Skender, Patricia Smolnikar in Nadja Strle.
Na državno tekmovanje so se uvrstili Nik Vozelj, Miha Skender in Nadja 
Strle.
Mentorji Angela Marolt, Robert Buček, Alen Divjak in Miklavž Šef is-
kreno čestitamo.

PLESNI BAZAR
V četrtek, 25.4.2013, se je v dvorani Kulturnega centra Litija odvijal 
Plesni bazar. Učenci OŠ LITIJA so se predstavili z dvema točkama: v 
točki V svetu igric so zaplesale učenke 2. in 3. razreda, ki obiskujejo 
plesno interesno dejavnost, s točko Barvni svet pa so se predstavili 
učenci 2. in 3. oddelka posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 
Vsi plesalci so se odlično predstavili.  Mentorica Tjaša DRAŽUMERIČ

EKSKURZIJA V SLOVENSKE GORICE IN PREKMURJE
Učenci 9. razreda so bili 18. aprila na celodnevni ekskurziji v Sloven-
skih goricah in Prekmurju. Tako so imeli priložnost raziskovati v po-
krajini, ki je od osrednjega dela Slovenije nekoliko bolj oddaljena in jo 
zato bolj redko obiščejo. Na ekskurziji so uporabljali, nadgrajevali in 
povezovali znanja različnih predmetnih področij, predvsem pa so na 
neznanem terenu preverili metode geografskega raziskovanja, ki so se 
jih naučili v vseh letih osnovne šole. Tako so ta dan risali karto rabe 
zemljišč v Slovenskih goricah, se preizkusili v orientaciji na Kapelskem 
vrhu, s pomočjo anket in štetja prometa raziskovali turizem v Radencih. 
Ekskurzijo so po navodilih učiteljice geografije pripravili in vodili učenci 
sami, tako da so bili nekateri tudi turistični vodiči in so svojim sošol-
cem predstavili pokrajino in naselja ob poti, prekmursko glasbo, kuli-
nariko, narečje ter lastne izsledke do katerih so prišli tega dne. Vsakič, 
ko gremo na ekskurzijo smo pozorni tudi na ljudi, h katerim prihajamo. 
Tudi tokrat smo srečali zanimive ljudi in se od njih marsikaj naučili, ne 
da bi to posebej načrtovali. 
Na tokratni ekskurziji so učenci raziskovalno in obenem prijetno preži-
veli šolski dan malo drugače.  Alojzija BONCELJ

POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI ZA 
UČENCE LETNIK 2000 IN MLAJŠE

V sredo, 8.5.2013 je OŠ Litija organizirala polfinalni turnir državnega 
prvenstva v košarki. OŠ Litija se je z dvema zmagama uvrstila med 
najboljših osem ekip v Sloveniji.

Rezultati: OŠ LITIJA:OŠ NHR HRASTNIK 41:38; OŠ NHR HRASTNIK:OŠ 
DOMŽALE 45:30; OŠ LITIJA:OŠ DOMŽALE 40:9  Urban HAUPTMAN, prof

POŠ POLŠNIK

OČISTILI SMO OKOLICO ŠOLE
V sredo, 17.4. 2013, smo na Polšniku poskrbeli, da je okolica naše šole 
spet čista in urejena.

Vsi učenci in tudi učiteljice smo se skupaj 
s čistilko Branko oborožili do zob z metlami 
in lopatami ter se odpravili v boj z nesnago. 
Dela je bilo dovolj. Pri pouku smo se učili o 
skrbi za okolje, zato smo želeli naučeno pre-
nesti tudi v prakso. Kot pravijo nekateri: Teo-
rija je eno, praksa pa drugo.
Malo smo se posvetili tudi našemu zeliščne-

mu vrtu. Ugotovili smo, da so mnoga zelišča lepo prezimila pod smreko-
vimi vejami. Okoli igral smo pobrali smeti in spraznili smetnjake. Zdaj se 
okrog naše šole kar sveti. Komaj že čakamo, da zacvetijo še tulipani in 
narcise!  Katarina JUVAN 

POMLADNE DELAVNICE
V četrtek, 11.4. 2013, smo na Polšniku 
končno pričakali pomlad. Za otroke in star-
še smo pripravili delavnice, na katerih se 
je delalo, da se je kar kadilo. In kaj smo 
počeli? Izdelovali smo kužke iz odpadne 
embalaže. Bolj konkretno – psičke iz pla-
stenk. Veseli kužki so migali s tačkami in 
repkom, da je bilo veselje.
Mladi vrtnarji so se preizkusili v vrtnarjenju v Polhkovi cvetličarni. Otroci 
so posadili čebulice pisanih rožic in kmalu bodo lahko uživali v prele-
pih cvetovih. Da bo roža cvetela v lepem lončku, so poskrbeli kar sami. 
Travnati možici so nastajali iz žaganja in semen trave. Če jih bodo otroci 
pridno zalivali, jim bodo zrasli zeleni laski.  Katarina JUVAN

daN kNJIge 
V torek, 23.4. 2013, smo imeli na Polšniku 
kulturni dan. 23. april je namreč svetovni 
dan knjige in mi smo ga obeležili na prav 
poseben način.
Najprej smo si ogledali predstavitev o sve-
tovnem dnevu knjige. Spoznali smo, da 

je datum povezan s smrtjo treh slavnih pisateljev. V Španiji na ta dan 
ženske podarjajo moškim knjige, moški pa ženskam vrtnice. V Sloveniji 
prirejajo knjižne sejme in spodbujajo ljudi k nakupu knjig in branju le-
teh. Naučili smo se, da je prvo slovensko knjigo napisal Primož Trubar. 
Ogledali pa smo si tudi faksimile Dalmatinove Biblije, ki smo ga prejeli 
kot darilo ob otvoritvi šole.
Za posladek pa nas je obiskala Maruša Hren, ki je po poklicu knjigove-
zinja. Že prej nam je po pošti poslala pole za izdelavo knjig, tako da so 
učenci pridno pisali pesmice in pravljice na te pole. Vsi so se preizkusili 
tudi kot ilustratorji in danes smo vse napisano in narisano zvezali v pravo 
knjigo. Maruša nas je naučila, kako pole papirja sešijemo skupaj. Šivanje 
knjige je res zabavna stvar! Izbrali smo si predlist in zalist. Zalepili smo 
ju na svojo knjigo, nato pa dodali še ovitek knjige. Knjige so šle nato v 
stiskalnico za knjige. Še avtor in naslov na sprednjo stran platnic in naša 
prva knjiga je bila narejena. Neverjetno! Kako dober občutek je, ko svojo 
zgodbico zagledaš v čisto pravi knjigi. Otroci so bili navdušeni. Hvala 
Maruši, ker si je vzela čas za nas in nam zanimivo popestrila dopoldne v 
šoli.  Katarina JUVAN

SREČANJE PODRUŽNIČNIh ŠOL NA POLŠNIKU
V četrtek, 18.4. 2013, smo na Polšniku pripravili 3. srečanje podružnič-
nih šol ob reki Sopoti. Obiskale so nas tri podružnice: PŠ Dole pri Litiji, 
PŠ Svibno in PŠ Podkum. Imeli smo krasen dan za druženje in dobro smo 
ga izkoristili. Z učenci smo se zjutraj odpravili na Veliko Presko, kjer smo 
si ogledali izvir reke Sopote. Nato smo se pri Mizarstvu Kos na Veliki Pre-
ski srečali z učenci podružničnih šol. Srečanja sta se udeležila tudi dva 
ravnatelja, Peter Strle in Igor Hostnik. V Mizarstvu Kos so nas prijazno 
sprejeli in ogledali smo si razstavo slovenskih drevesnih vrst, mizarsko 
delavnico in film o združenju Naš vrt. Nato smo se peš odpravili proti Pol-
šniku. Šli smo po krajši 
poti skozi gozd. Po pri-
hodu v šolo smo si ogle-
dali kulturni program, ki 
so ga pripravili otroci iz 
Vrtca Polhek in njihove 
vzgojiteljice. Otroci so 
nam ob koncu svojega 
nastopa razdelili spo-
minke na srečanje - rožice s pikapolonico na vrvici, tako da smo si lahko 
obeske obesili okoli vratu. Sledile so športne aktivnosti. Starejši šolarji 
so se na igrišču preizkusili v nogometu, mlajši pa v telovadnici v igri Med 
dvema ognjema. Pošteno smo bili že izmučeni, pa tudi sonce je močno 
žgalo, zato smo si privoščili malico, ki sta jo za nas pripravila Sandra in 
Peter. Siti in prijetno utrujeni od športnih aktivnosti smo se poslovili in si 
obljubili, da se kmalu spet srečamo. Tokrat na Dolah ...  Katarina JUVAN

VRTEC POLhEK POLŠNIK V APRILU
Mesec april je bil prav zares muhast. Natrosil nam je še zadnje snežin-
ke, nas požgečkal s sončnimi žarki in nas obdaril z dežnimi kapljicami. 
In vse to smo v našem vrtcu pridno izkoristili. Posvetili smo se vreme-
nu in vremenskim pojavom ter opazovali vreme. Izdelovali smo sončke, 
dežne oblake, dežnike, različne mavrice, cvetlice, vetrnice in pahljače; 

bobenčke, ki so ponazarjali točo in grmenje 
ter »žuboriže«, ki so ponazarjali padanje dež-
nih kapljic. 
Posvetili smo se tudi mednarodnemu dnevu 
otroških knjig (2.4.) z branjem različnih pra-
vljic; svetovnemu dnevu zdravja, s spoznava-
njem manj znanega sadja (granatno jabolko, 

mango, melona, kokos); 11.4. smo izvedli pomladne delavnice, na kate-
rih smo skupaj s starši krasili cvetlične lončke in sadili rožice; 18.4. pa 
smo nastopili na srečanju podružničnih šol na Polšniku.
Ob toplejših sončnih dneh smo se odpravili ven in odkrivali pomlad v bli-
žini vrtca. Odkrili smo mravljišče, krtine, luknjice, cvetoče rožice, zeleno 
travico in prve listke na drevesih. Kadar pa se je vreme držalo bolj kislo, 
smo pri Polhkih delali različne eksperimente z mešanjem osnovnih barv, 
mešanjem različnih tekočin, barvanjem cvetlic, delovanjem magneta ter 
s potapljanjem različnih predmetov. Naredili pa smo tudi mlako polno ža-
bic in prave pomladne ogrlice. Pri Polžkih pa smo razvijali fino motoriko 
z rezanjem s škarjami in sestavljanjem različnih sestavljank, veliko smo 
se gibali na poligonih, na igrišču in v telovadnici, vozili pa smo se tudi z 
avtomobilčki in kolesi - poganjalčki.
V mesecu aprilu se je res veliko dogajalo. Sedaj pa z veseljem strmimo 
naprej v mesec maj, ko nas bodo čakale nove dogodivščine. 

Kolektiv vrtca Polhek Polšnik

➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
➤ KREDIT, LEASING
➤  POOBLAŠČENI SERVIS (na vgrajene 

originalne dele GARANCIJA 1 LETO na 
delo in material)

➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
➤ NOVO - SUHO POPRAVILO TOČE
➤ SERVIS RENAULT in DACIA
➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤  POLNJENJE KLIM IN POPRAVILA 

KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤  VULKANIZERSTVO (menjava in centriranje 

gum že za 30 €)
➤ PREPISI
➤ NADOMESTNA IN TESTNA VOZILA

GOSPETI d.o.o.,
BRODARSKA 7, LITIJA 

TEL.: 01/ 8980 820

ODPRTO
OD PON–PET OD 8.00 DO 17.00,

SOBOTA OD 8.30 DO 12.00

spletni naslov: 
http://www.gospeti.si

medNarodNa 
KONFERENCA O 
UČENJU JEZIKOV 
Na JaPoNSkem

Florina Erbeli, profesori-
ca angleščine in nemšči-
ne na Osnovni šoli Litija, 
se je udeležila mednaro-
dne konference o uče-
nju jezikov v Osaki na 
Japonskem, in sicer od 
25.4.2013 do 28.4.2013. 
Tam je predavala z znan-
stvenim prispevkom As-
sessment Modifications 
in L2 Reading Competen-
ce for Slovene Students 
with Specific Reading 
Dif ferences. Vseh udele-
žencev je bilo 270, priha-
jali so iz Japonske, ZDA, 
Malezije, Hong Konga, 
Tajske in Avstralije. Cilj 
konference je bil izme-
njati izsledke raziskav in 
izkušnje iz različnih držav 
na področju učenja (tu-
jih) jezikov. 

Zbrala in uredila 
Petra PAVLICA



8 ŠOLSTVO in VZGOJAmaj 2013

Osnovna šola Gradec
NAŠ TEDEN V CŠOD KRANJSKA GORA  

S PROSTOVOLJCEM hENNINGOM
V ponedeljek, 22. 4. 2013 smo se z učenci in učen-
kami 7. b in 7. c razreda in našim EVS prostovolj-

cem Henningom Kunzom odpravili na pot izpred OŠ Gradec pro-
ti Kranjski Gori. Ob prihodu nas je sprejela nasmejana učiteljica 
Erika in upravnik doma Roman. Pojasnila sta nam domska pravila 
ter nas seznanila s potekom dela v dneh, ki jih bomo preživeli med 
gorami. Začetek tedna je bil zaznamovan z dežjem, zato smo pro-
sti čas po kosilu preživljali ob družabnih igrah in namiznem tenisu. 
Popoldan so se učenci razdelili v tri skupine in pod vodstvom uči-
teljic CŠOD izvedeli veliko novega o gozdu, njegovih prebivalcih, 
nevarnostih in preživetju v naravi, zanimivih podatkov o kraju in 
njegovi zgodovini. Potep pod dežniki nam je razkril Liznjekovo do-
mačijo, trg pred cerkvijo ter rojstno hišo književnika Josipa Vandota. 
Torkovo dopoldne so 
zaznamovale osnove 
nordijske hoje (upo-
raba in kvaliteta po-
hodnih palic, pravilna 
hoja), kar so učenci 
tudi preizkusili na 
krajšem sprehodu po 
okolici in spoznava-
nje vodnega živalstva 
Kranjske Gore. Po do-
kaj dolgem in športno 
obarvanem dnevu so 
učenci preživeli ve-
čer v družbi učiteljice CŠOD, ki jim je predavala o varni hoji v hribe.  
Sreda nas je zbudila s soncem in pohod do Naravnega parka Zelenci v 
nordijskem stilu je bil odličen. Vrnili smo se pošteno lačni in utrujeni. 
Okrepčali smo se ob dobrem kosilu in tudi počitek je prišel še kako 
prav. Med prostim časom smo v pripravah na večer igrali nogomet 
oz. namizni tenis. Učenci so na 'dvoboj' pogosto izzvali prostovoljca 
Henninga in ga včasih tudi premagali. Popoldne smo se vsi skupaj 
odpravili v Liznjekovo domačijo, kjer nam je prijazen gospod pove-
dal veliko zanimivega o življenju v Kranjski Gori nekoč in kako se je 
s časom vse spreminjalo. Po večerji je sledila priprava na aktivnost v 
četrtek – čakal nas je namreč orientacijski tek. Zvečer pa smo z uči-
teljem Mirom uživali ob ogledu nogometne tekme in družabnih igrah. 
Četrtek je bil ponovno sončno obarvan. Pri jutranji telovadbi nam je 
učitelj Miro podal še zadnje napotke za delo na orientacijskem teku. 

Med trinajstimi skupinami se 
je najbolje odrezala 1. sku-
pina, v kateri sta bila naša 
učenca: Andraž Fink in Laura 
Cerovšek, ki sta tudi dobila 
priznanje za zmago. Po kosilu 
in počitku smo se odpravili še 
na pohod po sredogorju, kjer 
smo uživali ob pogledu na Julij-
ske Alpe. Na zabavnem večeru 
so skupine pokazale še svoje 

igralske in zabavljaške sposobnosti. Zadnji dan so po zajtrku in pospra-
vljanju sob spet sledile naravoslovne vsebine, in sicer o življenju v vodi 
in ob njej, sprehodili pa smo se tudi do jezera Jasna. Po kosilu pa smo 
se z avtobusom odpravili proti domu. Vodja dejavnosti Barbara TOŠ

V zbiralni akciji zbrali
10 toN odPadNega PaPIrJa

VOŠ Gradec je v začetku aprila potekala akcija zbiranja odpadne-
ga papirja. Zbrali smo približno 10 ton papirja in s tem naredili 
nekaj dobrega tudi za okolje - obvarovali smo kar 170 dreves. 
Odziv s strani učencev, staršev in učiteljev je bil zelo dober. Že v mese-
cu marcu smo motivirali učence, naj se v čim večjem številu udeležijo 
akcije in mnogi ste resnično presenetili z velikimi količinami odpadne-
ga papirja. Za predelavo odpadnega papirja za ponovno uporabo je tudi 
tokrat poskrbelo podjetje Dinos.
Akcije zbiranja odpadnega papirja na naši šoli organiziramo trikrat na 
leto. Naslednja bo potekala že junija. Prepričani smo, da bomo ponov-
no uspešni, zato vas vabimo, da sodelujete vsi in da skupaj zberemo 
veliko papirja in pridobimo čim več sredstev za šolski sklad. Hkrati pa 
naredimo nekaj dobrega tudi za naše okolje, saj je za 1 tono papirja 
potrebno posekati 17 dreves.  Koordinatorica akcije Minka SAVŠEK

PROJEKT: MEhAK PREhOD IZ VRTCA V ŠOLO
Vrtičkarji Vrtca Litija – predvsem Medvedek, Sonček, Jurček, Taček in 
Kresnička – ter učenci in učiteljice 3. razredov OŠ Gradec s podružni-
cami smo že pravi prijatelji. V okviru projekta Mehak prehod iz vrtca 
v šolo smo se tik pred prvomajskimi počitnicami odpravili na čudovito 
gozdno pustolovščino, ki so jo pripravili otroci in vzgojiteljice iz vrt-
ca Medvedek. Bilo je zabavno, poučno in zeloooo prijetno. Prepričani 
smo, da bodo naše vezi, ki se tkejo skozi celo šolsko leto malim na-
dobudnežem iz vrtca pomagale premagovati prve negotove korake ob 
vstopu v osnovno šolo, nam, tretješolcem, pa omogočile neprecenljivo 
izkušnjo in priložnost razvijanja občutka, odgovornosti in empatije do 
soljudi. Radovedno in nestrpno pričakujemo nova srečanja.  tretješolci 
matične šole z učiteljico Almo PRIJATELJ

UTRINEK IZ hOTIČA
V soboto, 16. 3. 2013 smo imeli v prostorih gasilskega doma Hotič 
pod vodstvom RK in KS Hotič prireditev v počastitev dneva žena in 
materinskega dneva. Nastopili so otroci Vrtca Taček, tisti najmlajši in 
tisti malo starejši, osnovnošolci Podružnične šole Hotič in Moški pev-
ski zbor Hotič. Otroci iz vrtca smo nastopili s sedmimi točkami in tako 
osrečili naše prababice, babice, mame in naše mamice. Kako lepo je, 
ko vidiš naše najmlajše sončke, kljub tremi, nastopati brezhibno. Otro-
ci Podružnične šole Hotič so se nam predstavili s pesmimi o mamici, ki 
so jih zapeli ob spremljavi instrumentov, učenci 1. razreda pa so nam 
povedali, zakaj imajo svojo mamico radi, sledila pa je tudi deklamacija 
T. Pavčka: Mamica je ena sama, in tako so tudi učenci s svojim prispev-
kom ogreli srca prababic, babic, mam in mamic. Učiteljice in vzgojite-
ljice pa smo tako dokazale, da sta šola in vrtec medsebojno povezana 
in si želimo sodelovanja naprej. Vsi skupaj se lepo zahvaljujemo za 
povabilo na prireditev.  Vzgojiteljica vrtca Taček Mateja NOVLJAN

15. DRŽAVNO TEKMOVANJE V NAM-
IZNem teNISu

V petek, 5.4.2013, je v športni dvorani v Litiji po-
tekalo 15. državno tekmovanje v namiznem tenisu 
za učence in učenke šol z nižjim izobrazbenim stan-
dardom. V športni dvorani je prisotne pozdravila 
pomočnica ravnatelja 

Alojzija Boncelj, nato pa so pod vodstvom 
Sandre Rihter nadaljevali s kulturno priredi-
tvijo. Na državnem tekmovanju v namiznem 
tenisu je nastopilo 25 fantov in 15 deklet. 
Tekmovanje je potekalo po dvojnem izločil-
nem sistemu. Državna prvakinja je Katja 
Verhovec iz OŠ Litija (Litija), drugo mesto je osvojila Petra Stropnik iz 
CVIU Velenje (Velenje), tretje mesto pa Eleonora Kodele iz ZUJL OŠ Deč-

kova (Ljubljana). Pri fantih je državni 
prvak Aljaž Peljhan iz OŠ Antona Jan-
še (Radovljica), drugo mesto je osvojil 
Avdo Nuhanovič iz OŠ Litija (Litija), 
tretje mesto pa Emrah Mustafoski iz 
OŠ Jela Janežiča (Škofja Loka). Zahva-
ljujejo se tudi donatorjem, ker brez 

njih ne bi bilo dodane vrednosti: Krašcommerce d.o.o., HSE – Holding 
Slovenske elektrarne d.o.o., Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Wrigley 
d.o.o, Atlantictrade d.o.o, Novatex d.o.o.. Renata DIMNIK

6. LIKOVNO SREČANJE OSNOVNIh ŠOL  
S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

V torek, 23. aprila, je Osnovna šola IV skupaj z Društvom 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije orga-
nizirala 6. srečanje likovnih ustvarjalcev osnovnih šol s 
prilagojenim programom. Srečanja sta se udeležila tudi 
učenca Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim 
programom Marija Pirc in Sašo Smrekar skupaj z mento-
rico Barbaro Klanšek. Tokrat so udeleženci ustvarjali na 
prostem in sicer na izbiro so imeli risanje s svinčnikom ali 
flomastri. V risanju s svinčnikom sta se preizkusila tudi 
Marija in Sašo. Nastali so čudoviti izdelki. Marija je s svojo ustvarjalno-
stjo presenetila, navdušila komisijo in tako s svojim izdelkom zasedla 3. 
mesto. Čestitamo!  Barbara KLANŠEK

LIKOVNI NATEČAJ NA TEMO »NARAVNE IN DRUGE 
NESREČE – POTRES«

V mesecu januarju so učenci podaljšanega bivanja nižjega izobrazbene-
ga standarda in posebnega programa, sodelovali na razpisanem likov-
nem natečaju, ki ga je organiziralo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 
za zaščito in reševanje, na temo »Naravne in druge nesreče – Potres«. 

Med 384 prispelimi likovnimi izdelki so nagradili 
25 likovnih ustvarjalcev. Med njimi so bili nagra-
jeni kar trije učenci OŠ Litija, Podružnice s prila-
gojenim programom. 
Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad najbolj-
šim na regijskem natečaju je bila v sredo, 17. 
aprila 2013 ob 17. uri, v dvorani OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani, katere so se udeležili nagrajeni 
učenci, starši in mentorica Barbara Klanšek. Pre-

jeli so praktične nagrade in potrdila za sodelovanje. Njihovi izdelki so se 
nadalje uvrstili na tekmovanje na državnem nivoju. Rezultati tekmovanja 
bodo znani konec meseca aprila.  Barbara KLANŠEK

POROČILO O TEKMOVANJU SOS V NAMIZNEM TENISU
Ekipa OŠ Litija in Sožitje Litija in Šmartno se je v petek 12.4. zgodaj 
zjutraj odpravila na Državno prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljano. 
Ekipo so sestavljali učenci PPVI3 Marijan Potisek, Sašo Smrekar in Ma-
teja Planinšek ter dva predstavnika Sožitja, Nejc Škarja in Peter Lenart. 
Na tekmovanju so dosegli izjemne uspehe Marjan Potisek je osvojil 3. 
mesto posamezno in 1. mesto v moških dvojicah, Peter Lenart je osvojil 
3. mesto posamezno in 3. mesto v moških dvojicah, Nejc Škarja je osvo-
jil 1. mesto posamezno in 3. mesto v moških dvojicah, Sašo Smrekar 
je osvojil 6. mesto posamezno in Mateja Planinšek je osvojila 5. mesto 
posamezno v ženski konkurenci. Čestitke ekipi OŠ Litija za res izjemen 
rezultat.  Igor MIHAILOVIć 

TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU OŠPP
Šolska ekipa v malem nogometu Podružnice s prilagojenim programom, 
v kateri so sodelovali: Matej Černe, Toni Hauptman, Katja Verhovec, Ja-
nez Černe, Avdo Nuhanović, Gregor Tekavec in Žan Anžel, se je v četrtek, 
25. 4. 2013 udeležila Področnega tekmovanja v malem nogometu, ki so 
ga priredili v Domžalah. Nastopile so še ekipe iz Zagorja ob Savi, Vrhni-
ke, Kamnika in Domžal. Po zanimivih in napornih igrah so naši učenci 
in učenka zasedli peto mesto. Kljub ne najboljši uvrstitvi pa so prikazali 
solidno igro in premagali npr. tretjeuvrščeno ekipo Vrhnike. A razlika v 
prejetih in danih golih ni bila na njihovi strani. Vzdušje in obnašanje vseh 
nastopajočih je bilo zelo primerno in preživeli so lepo športno dopoldne. 
 Viljem GUČEK

DRŽAVNO TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA
Računanje je igra je tekmovanje iz matematike za učence, ki obiskujejo 
prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Tekmovanja se 
lahko udeležijo učenci od 4. do 8. razreda. Državno tekmovanje v Raču-
nanje je igra poteka v mesecu aprilu na Jesenicah. Učenci Podružnice s 
prilagojenim programom na Osnovni šoli Litija se ga udeležijo vsako leto. 
Letos so se državnega tekmovanja udeležili trije učenci iz 4., 5. in 6. ra-
zreda. Skozi celo šolsko leto so se učenci pridno pripravljali na tekmova-
nje. Kljub temu so bile matematične naloge za učence kar zahtevne. Žal 
se nobenemu izmed treh učencev ni uspelo uvrstiti med prve tri. Malo 
so bili sicer razočarani, ampak bo pa mogoče drugo leto bolje. Dan je bil 
sicer naporen, a kljub temu prijeten. Tekmovalce je razveselila gledališka 
skupina iz Kranja z zanimivo gledališko igrico. Po koncu tekmovanja so 
učenci pojedli še pizzo. Vsi udeleženci tekmovanja so dobili tudi lepo 
darilo.  Marjana ČRNUGELJ

POROČILO O DELOVNI PRAKSI
Delovna praksa je za 12 učencev 4. in 5. stopnje PPVI 2 in PPVI 3 pote-
kala od 4. 3. do 8. 3. 2013, v VDC Zagorje. Učenci so vsak dan odhajali 
ob 8.00 in se vračali ob 14.00 uri. Vključevali so se v proizvodno delo in 
v razne druge aktivnosti v VDC-ju, tam so imeli tudi topel obrok. Delo je 
bilo primerno in zanimivo, vsak dan so učenci pisali dnevnik, navezali so 
tudi nova poznanstva in prijateljstva.  Nataša ZUPAN CVETEŽAR

regIJSke Igre matP
Vsako leto spomladi se v okviru Specialne olimpiade Slovenije organizi-
rajo regijske igre MATP. Letos so bili na tekmovanje povabljeni s strani 

Podružnica s prilagojenim programom

TA VESELI DAN NA GIMNAZIJI 
LITIJA ALI LUKA SE ŽENI

Minilo je že dobro leto, odkar je iz dvorane naše gimnazije odmeval smeh 
ob uprizoritvi komedije Vinka Möderndorferja Maturitetna etuda v izved-
bi Teatra 16. Predstava so gledalci sprejeli z navdušenjem, zato smo 
imeli gledališčniki letos kar težko nalogo – preseči ali vsaj doseči lanski 
uspeh. 
Tokrat smo izbrali malo resnejše delo, in 
sicer Linhartovo komedijo Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi. Besedilo smo sami popol-
noma predelali in dogajanje prestavili v so-
doben čas. Tako je grajsko okolje zamenja-
la pisarna ljubljanske firme pod vodstvom 
diktatorskega Münchenčana, ki ''prisega 
na svojo nemško ordnungo'', a se mu kljub temu vsi zaposleni (z ženo 
vred) za hrbtom posmehujejo in ga goljufajo, kolikor jih je volja. Igra je 
sicer komedija, a hkrati tudi kritizira družbo, ki prepogosto nekritično 
samo slepo izpolnjuje ukaze svojih nadrejenih.
Igralska zasedba je sestavljena iz dijakov od 2. do 4. letnika. Vlogo Luke 
igra Anže Gospeti, Neže Lara Jerkovič, nemški direktor je Aleš Turšič, 
njegova žena Urška Fele. Alma Husić in Hana Weis igrata tajnici, odve-
tnika Seferina predstavlja Gal Mavretič, študenta Žigo Nik Jurak Uštar, 
štajerskega vratarja Franca Tilen Tršelič, jecljavi zapisnikar pa je Matej 
Starič. Predstavo je režiral profesor Peter Avbelj, za masko skrbi Urška 
Tičar, pri aktualizaciji besedila pa je pomagala tudi naša bivša dijakinja, 
zdaj diplomirana dramska igralka, Anja Drnovšek.
Predstava je bila premierno uprizorjena 3. aprila v telovadnici Gimnazije 
Litija, že dva dni zatem pa je doživela prvo ponovitev v Šmartnem pri 
Litiji. Pozitiven odziv publike je bil najboljša potrditev dobrega dela, zato 
se že veselimo nadaljnjih ponovitev. Čakata nas dve gostovanji – v juniju 
v Dolu pri Hrastniku, nato še v Celovcu. Poleg tega se je Teater 16 že 
začel pripravljati na zaključno prireditev šole, v okviru katere bo tokrat 
predstavljena parodija na oddajo Moja Slovenija.
Če si predstave Luka se ženi še niste ogledali, vljudno vabljeni na katero 
od ponovitev. Upamo, da se boste zabavali, kajti stati na odru je odlično, 
nasmejati gledalce pa je še bolje.  L. J.

Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi. Učiteljice OŠ Litija, Podru-
žnice s prilagojenim programom, so v sredo, 17. 4. 2013, tja pospremile 
4 učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja: Sonjo Cvetko, 
Luko Lindiča, Marcela Goriška in Emo Zeba. Preizkusili so se v šestih 
različnih športnih igrah in bili pri tem zelo uspešni. Po tekmovanju so 
imeli čas še za zabavo in druženje s prijatelji, predno so napolnili svoje 
želodčke z okusnim golažem. Jana ŠVAGAN

TEKMOVANJE MLADIh TEhNIKOV V DOMŽALAh
Tekmovanja mladih tehnikov so se udeležili Toni Hauptman v disciplini 
LEGO konstruiranje, Janez Černe v obdelavi lesa, Matej Černe v obdelavi 
kovin, Petra Groznik risanju tehnične risbe s programom Cicicad, Sašo 
Smrekar v obdelavi lesa za PPVI 3 in Kevin Jan Cvetko v obdelavi lesa za 
PPVI 1. Kot mentor in avtor ene od nalog jih je spremljal Matjaž Bizilj. 
Učenci so se potrudili po svojih najboljših močeh in izdelali lepe izdelke. 
Petra Groznik je v svoji disciplini osvojila 2. mesto ter se uvrstila na 
državno tekmovanje v Ljubljani. Ostali učenci so osvojili četrto mesto. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in lepo izvedeno. Vrnili so se do 
14. ure. Matjaž BIZILJ

POROČILO O IZVEDENI DEJAVNOSTI – PRAKSA 
ŠTUDENTK SRP PEF LJ, UNI LJ

V času od 8.4. do 26.4.2013 so bile na praksi na Osnovni šoli Litija, 3 
študentke 3. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. Vse tri so se aktivno 
vključile v vzgojno in izobraževalno delo v Podružnici s prilagojenim pro-
gramom, in sicer v oddelkih prilagojenega programa z nižjim izobrazbe-
nim standardom. Mentorja sta bila Alenka Vidgaj in Robert Farič. Vodja 
prakse je bila Marjeta Mlakar Agrež. V delo s študenti pa so se vključili 
tudi drugi strokovni delavci Podružnice s prilagojenim programom (hospi-
tacije, predstavitve, vodenje skupin, dnevi dejavnosti in tekmovanja…). 
3-tedensko delo je potekalo v delovnem, sproščenem in ustvarjalnem 
okolju, ki je vedno navdih za napredovanje na vseh področjih življenja in 
dela na naši šoli.  Robert FARIČ
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Osnovna šola Gabrovka-Dole
VABILO

Osnovna šola Gabrovka – Dole in Zdravstveni dom 
Litija vabi na PREVENTIVNE DEJAVNOSTI, ki se bodo 
odvijale pri OŠ Gabrovka, na šolskem igrišču, v petek, 
31. 5. 2013 od 15.00 – 18.00.
Udeleženci bodo lahko opravili: brezplačne meritve 
vrednosti krvnega sladkorja, holesterola ter krvnega 
tlaka, obremenilni test hoje na 2 km, meritve telesne 

mase, pogovore z zdravstvenimi delavci. Vabljeni.

Vrtec litija
ČARMELADA

Vrtec Litija je vključen v projekt »Porajajoča se pisme-
nost v vrtcih«. Za področje izboljšave smo si izbrali po-
dročje pogovornega branja. V enoti Kekec sodelujemo s 
starejšimi šolarji Po-
družnične šole Sava z 

učiteljico Lojzko in v sklopu projekta 
skupaj izvajamo projekt »Beremo 
mlajšim«. Skozi celo leto izbiramo 
zanimive pravljice, zgodbice, pripo-
vedke. Šolarji vadijo branje, v vrtcu 
pa smo si postavili cilj, da otroci po 
poslušanju spontano pripovedujejo. Marsikdo se je ob tem projektu na-
učil poslušati pravljice, prisluhniti starejšim otrokom in navezovati stike 
s prijatelji iz šole. 
Petkovi zgodbici Ide Mlakar, Čarmelada pa ni sledil pogovor, temveč 
priprava Čarmelade. Zagotovo vas zanima, kakšno čudo smo pripravili 
… preprosto smo želeli narediti nekaj za skupno prijateljstvo. Mojca je 
zmlela rozine, ki smo jih prej namočili, dodala mandarine in mandarinin 
sok, žlico medu, potresla s cimetom … in vse skupaj dobro zmešala. V 
posodi je bil kup prijateljstva v obliki čarmelade. 
Vsi smo jo jedli, moram priznati, da je prav takega okusa, kot naše prija-
teljstvo - sladkega. P.S. Po recept se lahko oglasite v Kekcu. 

Mirjam ANDREJČIČ, dipl. vzgojiteljica

KAKO OTROKOM PRIBLIŽATI DELO ZDRAVNIKA?
V okviru projekta Medimedo, so nas v petek, 26. 4. 2013, obiskali štu-
dentje medicine. Namen projekta je bil predstaviti delo zdravnika na 
prijazen način in sicer tako, da so zdravili igrače otrok, ki so jih prinesli 
od doma. Ker se niso bali, da bi bili sami pregledani, so sproščeno sode-
lovali pri igri. Otroci so igrače pripeljali v ordinacijo, rentgen in lekarno, 
kjer so se srečali tudi z osnovnimi pripomočki (stetoskop, merilec tlaka 
…). Otrokom je skupna otroška radovednost in želja »pokazati kaj znam«, 
zato smo se na obisk zdravnikov pripravljali tako, da smo se o boleznih 
njihovih igrač veliko pogovarjali. S tem se je njihovo pričakovanje še sto-
pnjevalo, hkrati pa so bili ob srečanju z zdravnikom toliko bolj pogumni. 
Obisk je otrokom ostal v lepem spominu, o katerem so govorili še v 
naslednjih dneh.  Tjaša BAJEC, dipl. vzgojiteljica

OBISKALI SMO KSP LITIJA
V petek, 10. maja 2013, smo se z otroki starejše skupine iz vrtca Najdi-
hojca odpravili na ogled KSP Litija.
Načrtovani obisk je otroke razveselil. V nahrbtnike so naložili odpadne 
baterije in kartuše, saj so želeli, da bi tudi sami pripomogli k ločevanju 
odpadkov v posebne zabojnike. Radovednost, pričakovanje in veselje, 
da nosijo nekaj teže ločevalnih predmetov, jim je pospeševalo korak do 

zastavljenega cilja.
Doživeli smo zelo prijeten in lep sprejem 
gospe Marte Peršin. Navdušenje otrok je 
postalo nepopisno, ko so vsi dobili mo-
žnost, da se usedejo v smetarsko vozilo. 
Izvedeli smo, da je potrebno vozila ob 
petkih tudi temeljito očistiti, zato smo se 
primerno odmaknili curkom vode.
Na njihovem dvorišču smo si ogledali 

tudi zabojnike za ločevanje. Poimenovanje le teh, otrokom ni povzročalo 
težav, saj so ekološko ozaveščeni. V zabojnik za nevarne odpadke so 
odložili baterije in kartuše, ki so jih prinesli.
Skupaj, kot skupina smo se stehtali na posebni tehtnici, na kateri se sicer 
tehtajo vozila s smetmi. Gospa Marta nam je povedala, da je naša teža 620 
kg. S sodelavko se strinjava, da sva tudi sami nekaj pripomogli k tej teži.
Doživeli pa smo tudi presenečenje s pogostitvijo. Posladkali smo se z 
bomboni in lizikami ter odžejali s sokom. V dar smo dobili zabojnike za 
biološke odpadke za vse skupine v vrtcu. Ker imamo v vrtcu zeliščni vrti-
ček, nam bodo zelo prav prišli za odlaganje odpadkov na kompost.
Ko smo odhajali, je sijalo sonce. Najmočneje pa so se žarki iskrili v očeh 
otrok, saj so doživeli zelo lep in doživet dan.
Zahvaljujemo se vsem na KSP Litija, ki so nam omogočili, da smo spo-
znali pomen njihovega dela. Zavedamo se, da je skrb vsakega posame-
znika, da primerno ravna s komunalnimi odpadki, saj bomo le tako ohra-
nili čisto bivalno okolje in naravo.  Gordana ŽAGAR, vzgojiteljica

KAJ LAhKO NAREDIMO IZ MLEKA
Mlečni izdelki so na našem jedilniku skoraj vsak dan, da so narejeni iz 
mleka, pa so otroci v Sončku spoznavali v aprilu. Nekaj otrok je vedelo, 
kako nastane določen mlečni izdelek, ker imajo doma kmetijo in to tudi 
izdelujejo. Najprej smo spoznali, kako nastane skuta. Skisano domače 
mleko smo postavili na štedilnik in ga počasi segrevali. Iz skute smo žele-
li nato narediti štruklje, pa nam je le te zmanjkalo, ker so jo otroci skoraj 
vso pojedli. Naslednje, kar smo naredili, je bil jogurt in to tako, da smo 
skuhali štiri litre mleka, ga ohladili na štirideset stopinj in mu dodali štiri 
decilitre jogurta. Zmes smo pustili na sobni temperaturi do naslednjega 
dne ter ga pred serviranjem ohladili v hladilniku. Žal smo tudi tega nare-
dili premalo, ker so ga otroci želeli še. Na vrsti je bil puding, vendar ne iz 
vrečke iz trgovine, ampak narejen iz jajc, sladkorja, gustina in malo mle-
ka. Vse te sestavine smo zmešali v gladko maso, ki smo jo nato vmešali 
v vrelo mleko. Po nekaj minutnem mešanju je nastal kremast puding, ki 
smo mu dodali še koščke čokolade. Vsi smo se strinjali, da je naš puding 
boljši od tistega iz vrečke.
Medtem ko smo pripravljali vse te okusne izdelke, smo se pogovarjali od 
kod in koga dobimo mleko in kdo ga mora piti, da zraste v odraslo bitje. 
Naučili smo se tudi prikupno pesmico o kravi.
Izdelali smo le nekaj izdelkov iz mleka ter jih poizkusili, veliko pa smo jih 
le našteli in spoznali, da je mleko naš vsakdanji spremljevalec.

Zdenka JUVAN NAGODE

OPAZOVALNI SPREhOD V NARAVO
Po dopoldanski malici smo se z otroki iz skupine Pikapolonic odpravili 
na daljši sprehod. Pot nas je najprej zanesla mimo starega mestnega je-
dra Litije, kjer smo opazovali različne trgovine 
ter srečevali ljudi. Na to smo se povzpeli na 
obgozdno pot, kjer smo najprej opazili kako je 
narava že vsa zelena. Ustavili smo se tudi ob 
manjšem izviru. Vsi smo se spraševali od kod 
prihaja vsa ta voda?
Poslušali smo žuborenje vode, petje ptic, piha-
li smo regratove lučke, srečali smo prijaznega 
mucka in psa, nato pa smo se počasi odpravili proti vrtcu. Premagati 
smo morali še veliko stopnišče, katero je otroke zelo utrudilo, za to smo 
se po kosilu brž odpravili na počitek. 
Otroci so na sprehodu dokazali, da kljub starosti lahko premagajo vse 
ovire ter da neizmerno uživajo v gibanju, zato se bomo zagotovo še kdaj 
opravili na takšno pot!  Luka MOHAR, pomočnik vzgojiteljice

RAZPIS ZA VPIS NOVIh UČENCEV 
V ŠOLSKO LETO 2013/2014
Sprejemni preizkusi za učence, ki se bodo v šolskem letu 2013/2014 
vpisali v 1. razred, bodo v prostorih Glasbene šole Litija-Šmartno 
v poslovni stavbi Predilnice Litija, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija in 
sicer:

-   v sredo, 29. maja 2013 od 17. do 19. ure, učilnice 
št. 34, 37 in 44 ter

-   v soboto, 1. junija 2013 od 10. do 12. ure, 
učilnice št. 34, 37 in 44.

Sprejemni preizkus za vpis - naknadni rok za prosta mesta bo:
-   v ponedeljek, 26. avgusta 2013 od 16. do 17. ure, 

učilnica št. 34.

Brez predhodnega sprejemnega preizkusa bomo otroke vpiso-
vali  tudi v vse oblike predšolskega in pripravljalnega izobraževa-
nja do vključno 31.08.2013 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih 
mest v posameznih skupinah.

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z 
normativi in standardi za oblikovanje skupin.

Pri vpisu za šol. l. 2013/2014 bodo imeli prednost otroci, ki 
se bodo želeli vpisati v naslednje programe: klavir, harmoni-
ka, violina, viola, violončelo, klarinet, rog, trobenta, pozavna, 
tuba in druga konična trobila, balet in sodobni ples.

Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem 
naslovu: gslitijasmartno.si

Ravnateljica:
Janja Galičič, univ. dipl. muzik.

SREČANJE PODRUŽNIC  
»V SLOGI JE LEPOTA IN MOČ«

V četrtek, 18. 4. 2013, smo se zbrali že na 3. tradicionalnem sre-
čanju podružničnih šol treh sosednjih občin, to je Radeč, Zagorja 
ob Savi, Litije. Tokrat je podružnična šola Darinke Ribič Polšnik 
gostila podružnice, to je Svibno, Podkum in Dole pri Litiji.

Učenci od 5. do 9. razreda naše 
podružnice Dole so se v okvi-
ru športnega dne odpravili peš 
mimo Bistrice, »Košinatovega« 
mlina, Gobe do Preske. Najmlaj-
še je odpeljal avtobus do Mizar-
stva Kos. Gostitelja g. Jože Kos 
in njegova žena ga. Marta Kos 
sta nas pričakala in nam zažele-

la dobrodošlico. Sledil je ogled proizvodnje, ki se ukvarja s predelavo 
lesa, ki ga odkupujejo od bližnjih kmetov. Končni izdelki, ki nastanejo 
izpod pridnih rok tega mizarstva, 
to so ograje, ute, vrtne garniture, 
zabojniki, nadstreški, imajo visoko 
dodano vrednost. So plod inovativ-
nosti in modernega oblikovalskega 
tima. Našo pozornost so pritegnile 
piščali, ki so razstavljene v paviljoni 
in številne drevesne vrste. Sledila je 
malica in sladkanje s piškoti. S svojo prisotnostjo sta nas počastila tudi 
ravnatelja gostujoče podružnice g. Peter Strle in ravnatelj OŠ Gabrov-
ka-Dole g. Igor Hostnik.
Pot smo nadaljevali proti PŠ Polšnik. Skoraj nova, zgledno urejena šola 
z igriščem, se je bleščala v dopoldanskem soncu. Sledil je nastop otrok 

vrtca Polhek, spominsko darilo 
in igre z žogo. Starejši učenci so 
okupirali zunanje igrišče, ker jih 
je zanimal nogomet. Mlajši so 
v telovadnici igrali med dvema 
ognjema. Sprostili so svoje špor-
tne in navijaške strasti. Vseskozi 
pa je bilo prisotno druženje, tako 
učencev kot učiteljev. Gostitelji 

so se izredno potrudili, sledila je malica in sladoled. Obljubili smo si, 
da se naslednje leto dobimo v Oglarski deželi, na Dolah. Že sedaj se 
veselimo, da bomo smeli biti njihovi gostitelji.  Jožica VRTAČNIK

SREČANJE BABIC IN DEDKOV
Ni lepšega, da te ob tako lepem dnevu, kot je bil četrtek, obiščeta še 
babica in dedek. 
Odziv babic in dedkov na povabilo v naše gledališče je našim malčkom 
pomenil pravo veselje in komaj smo ji pričakali.
Skrbno smo se pripravljali na nastop, s katerim smo jim želeli izkazati 
zahvalo za vse trenutke, ki jih tako radi preživimo z njimi. Pripravili smo 
jim lutkovni nastop z igrico »Piščanček Pik«. Ustvarili smo gledališki 
oder, pripravili sedežni red z 
vstopnicami, na katerih je bilo 
posvetilo, ki je bilo namenje-
no njim. Mislimo, da nam je 
lepo uspelo. Njihovega števil-
nega obiska v dopoldanskem 
času smo bili zelo veseli, saj 
verjamemo, da si je marsika-
teri izmed njih težko odtrgal 
delček svojega dragocenega 
časa. Naš nastop jim je segel prav do srca, saj se je marsikateremu 
izmed njih utrnila solza sreče. Po nastopu smo vnuki svoje babice in 
dedke predstavili prijateljem in jim poklonili majhno pozornost s svojo 
fotografijo.
Prijetno druženje smo zaključili s prigrizkom, ki smo ga pripravili sami. 
Prejšnji dan smo spekli piškote, kakršne so pekli stari starši v svoji 
mladosti. Zelo smo uživali v pripravi. Vrtenje strojčka v katerega smo 
nadevali testo in iz katerega so prihajali piškoti je bilo nekaj posebne-
ga. Skuhali smo tudi zeliščni čaj z medom in naredili lepo dekoracijo iz 
sadja. Razkazali smo jim vrtec in razstavo lutk ter se razšli s prijetnimi 
spomini z željo, da se naslednje leto zopet srečamo.

Pikapolonice z Marinko in Simono

DRAMSKA IGRICA »POLŽ VLADIMIR GRE NA ŠTOP« 
V vrtčevski skupini Metuljčki smo preko slikanice Mojce Osojnik spo-
znali Polža Vladimirja, ki je šel na »štop« do svojega zelenjavnega vrta. 

Vzgojiteljici sta bese-
dilo priredili v dram-
sko igrico. Otroci so 
dobili svoje vloge, 
ostali pa so igrali na 
instrumente in peli 
glasbene vložke. Ko 
smo dramsko igrico 
dodobra izpilili, smo 
v vrtec povabili star-
še in jim pokazali, 
kaj smo se naučili. 

Na koncu smo jim zapeli še pesmico in odplesali ples Kralj Matjaž, ki 
ga je z ogrinjalom in dolgo brado predstavljala Nataša. Starši so bili 
nad našim nastopom navdušeni. Po tej »premieri« smo imeli kar celo 
turnejo - dramsko igrico smo odigrali še prvemu in drugemu razreduter 
vrtčevskim prijateljem. Vseh smo bili zelo veseli, saj se med seboj po-
znamo, prav tako se z njimi radi družimo in igramo.  Simona HRIBAR

IZJEMNI GLASBENI DOGODKI
V letošnjem marcu so se tri učenke 
Glasbene šole Litija-Šmartno udeležile 
42. tekmovanja mladih glasbenikov Re-

publike Slovenije. V Glasbeni šoli Brežice sta tekmovali flavtistki Janja 
Končar in Meta Trdin, v Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu 
pa je svoj tekmovalni program predstavila pianistka Nina Baš. Janja 
Končar se je predstavila v 1. b kategoriji flavte (12 in 13 let starosti), 
pod mentorstvom Mire Kranjec in ob klavirski spremljavi Tilna Bajca 
je osvojila srebrno plaketo in 7. mesto v slovenskem merilu. Meta Tr-
din je tekmovala v 1. c kategoriji flavte (14 in 15 let starosti), je pod 
mentorstvom Mire Kranjec in ob klavirski spremljavi Tilna Bajca prejela 
bronasto plaketo in osvojila 16. mesto v državnem merilu. 
V 1. c kategoriji (14 in 15 let starosti) je tekmovala tudi pianistka Nina 
Baš, pod mentorstvom Janje Galičič je prejela bronasto plaketo in osvo-
jila 12. mesto v državnem merilu.
Zelo uspešno pa se je za učence in učitelje Glasbene šole Litija-Šmar-
tno začel tudi mesec april, godalni orkester naše šole se je 5. aprila 
2013 udeležil Revije orkestrov zasavskih glasbenih šol 
v Hrastniku, na kateri so sodelovali orkestri glasbenih šol Trbovlje, Za-
gorje, Hrastnik, Laško-Radeče in Litija-Šmartno. Naši mladi godalci, ki 
so se jim na nastopu pridružili še pihalci, trobilci, tolkalci in pianistka, 
so skupaj s svojimi profesorji in pod dirigentskim vodstvom Davida 
Petriča navdušili z izbranim programom in njegovo izvedbo. Poslušali 
smo tri skladbe in sicer znameniti hit M. Jacksona Thriller, znano temo 
iz filma Boter (v njej se je kot solist predstavil učitelj harmonike Dušan 

Drobnič) in temo iz 
vesoljske sage Vojna 
zvezd.
V Glasbeni šoli Krško 
pa so 6. in 7. aprila 
2013 potekali Dnevi 
kitare, kjer so mladi 
glasbeniki tekmovali 
v kategorijah za kita-
ro solo in v kategori-
jah s kitaro v različnih 
komornih zasedbah.

Tekmovanja sta se udeležila tudi dva na ša učenca, kitarist Ivan Nikonov 
je tekmoval v 2. kategoriji za kitaro solo in osvojil srebrno priznanje. 
Ivan pa je tekmoval tudi v komorni
zasedbi, skupaj z violinistko Evo Ostanek sta osvojila zlato priznanje. 
Mlada glasbenika sta za tekmovanje v Krškem pripravila mentorja Bo-
rut Avsec (kitara) in Špela Janša (violina).
Vsi našteti uspehi, na katere smo zelo ponosni, ponovno pričajo o kvali-
tetnem in visoko profesionalnem delu, ki Glasbeno šolo Litija-Šmartno 
povsem enakopravno postavlja ob bok drugim slovenskim glasbenim 
šolam. Ob tem naj se ponovno zahvalim vsem učiteljem, ki pri svojem 
delu z učenci ne štejejo dodatnih ur za vaje, saj je velik uspeh naše šole 
rezultat predanega dela in velikega sodelovanja.

Ravnateljica Janja GALIČIČ, univ. dipl. muzik.
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kdaJ kJe VSEBINA/DOGODKI IZVAJALEC
24.5.–26.5. 08.00 Slovenija Raziskujmo Srce Slovenije z avtodomom Razvojni center Srca Slovenije

24.5. 08.00 Dom starejših občanov Tisje Letni izlet za stanovalce doma Dom starejših občanov Tisje
24.5. 18.00 Občina Litija, Jerebova ulica Likovna razstava Mala LILA Društvo Lila (Litijski likovni atelje)

24.5. 18.30 ZKMŠ, OE Kulturni center Litija Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin glasbene 
šole Litija-Šmartno Glasbena šola Litija-Šmartno

25.5. 08.00 Slovenija Raziskujmo Srce Slovenije s kolesom Razvojni center Srca Slovenije
25.5. 16.00 ZKMŠ, OE Mladinski center Litija Rojstni dan Mladinskega centra - Unikatija Mladinski center Litija

25.5. 16.00 ZKMŠ Litija, OE Mladinski center 
Litija

Rojstni dan Mladinskega centra - Štafeta kulture - Ulični 
festival Mladinski center Litija

25.5. 20.00 ZKMŠ, OE Mladinski center Litija Rojstni dan Mladinskega centra - Koncert mladih lokalnih 
glasbenih skupin Mladinski center Litija

25.5. 09.00 Tenis klub AS Litija Odprto prvenstvo rekreativnih igralcev tenisa v moški in 
ženski kategoriji Tenis klub AS

27.5. 18.00 ZKMŠ, OE Mladinski center Litija Novi mediji za mlajše generacije, delavnica o uporabi novih 
medijev za mlade Mladinski center Litija

27.5. 10.00 Dom starejših občanov Tisje Pisatelj med nami-predstavitev pisatelja Jožeta Sevljaka Dom starejših občanov Tisje

28.5. 08.00 Osnovna šola Litija - Podružnica 
s prilagojenim programom

Sodelovanje na glasbeni reviji Zapojmo, zaigrajmo, 
zaplešimo v Mariboru

Osnovna šola Litija - Podružnica s 
prilagojenim programom

30.5. 17.00
Center za zunanjo ureditev, 

hiša idej in povezovanje, Velika 
Preska 1, 1272 Polšnik

Izobraževanje in svetovanje o zunanjih ureditvah Center za zunanjo ureditev d.o.o.

31.5. 9.30 Dom starejših občanov Tisje Izlet z vozički Dom starejših občanov Tisje
31.5. 10.00 Društvo sožitje Litija in Šmartno Praznovanje 50-letnice Zveze Sožitje Društvo Sožitje Litija in Šmartno
1.6. 10.00 Dom starejših občanov Tisje Nastop otroškega pevskega zbora Žvrgolevčki Dom starejših občanov Tisje
2.6. 08.00 Slovenija Kolesarski maraton od izvira Kamniške Bistrice do Izvira Krke Razvojni center Srca Slovenije
2.6. 08.00 Dom starejših občanov Tisje Srečanje bolnikov in invalidov Dom starejših občanov Tisje

2.6. 16.00 Javni zavod Bogenšperk, grad 
Bogenšperk Pomladni koncert pevskega društva Zvon Javni zavod Bogenšperk

4.6. 08.00 Osnovna šola Litija,Podružnica s 
prilagojenim programom Dnevi samostojnosti in skrbi za samega sebe Osnovna šola Litija - Podružnica s 

prilagojenim programom
5.6. sep.30 Dom starejših občanov Tisje Čaji in čajanka s stanovalci doma Dom starejših občanov Tisje

5.6. 18.30 Glasbena šola Litija-Šmartno, 
dvorana glasbene šole

Zaključni koncert najboljših učencev glasbene šole 
Litija-Šmartno Glasbena šola Litija-Šmartno

6.6. 14.00 Dom starejših občanov Tisje Sestanek domske skupnosti Dom starejših občanov Tisje
6.6. 17.00 Občina Litija, Velika sejna soba Informativni dan: Perspektivni poklici za prihodnost Izobraževalni center Geoss d.o.o.

6.6. 17.00 Glasbena šola Litija-Šmartno, 
dvorana glasbene šole Zaključna koncerta učencev prvih razredov Glasbena šola Litija-Šmartno

7.6. 14.00 Dom starejših občanov Tisje Zaključna prireditev za prostovoljke gimnazije Litija Dom starejših občanov Tisje
8.6. 19.00 Art & Caffe, 1270 Litija Z jogo proti stresu Izobraževalni center Geoss d.o.o.

8.6. 10.00 Tenis klub AS Litija Mednarodni teniški turnir FUTURES za svetovno lestvico 
ATP - moški Tenis klub AS

9.6. 16.00 Javni zavod Bogenšperk, grad 
Bogenšperk Otroški rompompom Javni zavod Bogenšperk

10.6. 15.00 Dom starejših občanov Tisje Praznovanje rojstnih dnevov stanovalcev Dom starejših občanov Tisje
10.6. 18.00 Občina Litija Likovna razstava Prazniku v pozdrav Društvo Lila (Litijski likovni atelje)
10.6. 18.30 ZKMŠ, OE Kulturni center Litija Zaključni nastop plesnega oddelka Glasbena šola Litija-Šmartno

12.6. 18.30 Glasbena šola Litija-
Šmartno,dvorana glasbene šole Absolventski večer učencev glasbene šole Litija-Šmartno Glasbena šola Litija-Šmartno

13.6. 18.00 Javni zavod Bogenšperk, grad 
Bogenšperk

Likovno snovanje - likovna razstava izbranih učencev OŠ 
Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk

13.6. 18.30 Glasbena šola Litija-Šmartno, 
dvorana glasbene šole Absolventski večer učencev glasbene šole Litija-Šmartno Glasbena šola Litija-Šmartno

13.6. 17.00 Občina Litija, Velika sejna soba predavanje in okrogla miza Litija-mesto po meri invalidov Izobraževalni center Geoss d.o.o., 
Ana Godec

15.6. 09.00 Tenis klub AS Litija Odprto prvenstvo rekreativnih igralcev Zasavja - dvojice Tenis klub AS

17.6. 08.00 Občina Litija Delavnica za podjetnike: Vizija in strategija podjetja - 
bistveni prvini za uspeh! Razvojni center Srca Slovenije

17.6. 17.00 Izobraževalni center Geoss, 
modra soba Uporaba eteričnih olj - aromaterapija za naše zdravje Izobraževalni center Geoss d.o.o.

19.6. 08.00
Zavod RS za transfuzijsko 

medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 
Ljubljana

Krvodajalska akcija 50-letnikov Razvojni center Srca Slovenije

20.6. 13.00 Dom starejših občanov Tisje Bralna ura Dom starejših občanov Tisje
20.6. 17.00 Občina Litija, Velika sejna soba Okrogla miza Mestni vrtovi Izobraževalni center Geoss d.o.o.

21.6. 10.00 Dom starejših občanov Tisje Nazaj h koreninam, predstava družinskega gledališča 
Kolenc Dom starejših občanov Tisje

21.6. 16.00 Dom starejših občanov Tisje Praznovanje dneva državnosti Dom starejših občanov Tisje

21.6. 20.00 Javni zavod Bogenšperk, grad 
Bogenšperk Koncert MPZ CUM ANIMA Javni zavod Bogenšperk

21.6. 09.00 Tenis klub AS Litija Odprto prvenstvo za dečke do 14 let Tenis klub AS
22.6. 08.00 Grad Bogenšperk 21. popotovanje Valvasorjeve konjenice Valvasorjeva konjenica
24.6. 16.00 Dom starejših občanov Tisje Večer Grimovih pravljic Dom starejših občanov Tisje

27.6. 17.00 Javni zavod Bogenšperk, grad 
Bogenšperk Vpis otrok v zlato knjigo in knjigo dosežkov Javni zavod Bogenšperk

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
2013 (tVu)

V tednu vseživljenjskega učenja smo k sodelovanju povabili številne 
izvajalce, ki delujejo na različnih kulturnih, športnih in humanitarnih 
področjih. Vabimo vas, da obiščete vsebinsko zelo bogate brezplačne 
dogodke. Dopolnjen koledar dogodkov bo objavljen na spletni strani Ic 
Geoss in spletni strani http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/, za podrob-
nosti pa se obrnite na izvajalce dogodkov.
Prireditve, ki jih v okviru TVU organizirata Knjižnica Litija in Javni 
zavod za kulturo, mladino in šport, so objavljene v njihovih kole-
darjih prireditev.  Jelka KOVAČ DRAGAR

KoleDaR DoGoDKov v oKviRU tvU
(organizacija dogodkov: Knjižnica Litija in Javni zavod za kulturo, mladino in šport)

PRAZNIK UČENJA NA IZOBRAŽEVALNEM 
ceNtru geoSS

Na Izobraževalnem centru Geoss Litija se zavedamo, da je učenje, 
osebna rast in pridobivanje znanj z različnih področij vseživljenjsko, 
zato smo za vas poleg naših stalnih izobraževalnih programov in pro-

jektov v okviru Tedna vse-
življenjskega učenja pri-
pravili zanimive brezplačne 
delavnice in okrogle mize. 
Družba se spreminja, s tem 
pa tudi potrebe po pokli-
cih, ki so opredeljeni kot 
deficitarni. Vabljeni na in-
formativni dan z naslovom 
Perspektivni poklici za 
prihodnost, 6.6.2013 ob 

17. uri v Veliki sejni sobi Občine Litija. Predstavili vam bomo poklice, s 
katerimi bo vaša prihodnost varnejša.
8.6.2013 ob 19. uri 
ste vabljeni v Kavar-
no Art&Caffe, v Litiji. 
Viko Višnikar vas bo 
na delavnici Z jogo 
proti stresu sezna-
nil z dihalnimi vajami, 
joga položaji in vas seznanil z močjo joge, s katero lažje obvladujemo 
stresne situacije.
Vabimo vas na predavanje Ane Godec, diplomantke višješolskega pro-
grama Organizator socialne mreže, ki je v diplomskem delu temeljito 

raziskala predvsem arhitek-
turne ovire, prilagojenosti za 
invalide ter podala predloge za 
rešitev in odstranitev ovir. Li-
tija-mesto po meri invalidov 
je naslov predavanja z okroglo 
mizo, ki bo 13.6.2013 ob 17. uri 
v Veliki sejni sobi Občine Litija.
Zelo privlačna bo delavnica z 
naslovom Uporaba eteričnih 
olj - aromaterapija za naše 

zdravje, ki jo bo vodila Nina Medved. Na praktični delavnici se boste 
spoznali s čudovitim svetom eteričnih olj in se naučili izdelovati učin-
kovite mešanice za zdravljenje različnih 
tegob. Vabljeni 17.6.2013 ob 17. uri na Iz-
obraževalni center Geoss, modra soba, Trg 
na Stavbah 8a, Litija.
V sodelovanju z Občino Litija smo pripravili 
tudi okroglo mizo na temo Mestni vrtovi, 
20.6.2013 ob 17. uri, kjer se bomo z Ano 

Ogorelec, strokovnjakinjo in spe-
cialistko za zelenjadarstvo s Kme-
tijsko-gozdarskega zavoda Ljublja-
na pogovarjali o enotni ureditvi 
mestnih vrtov s poudarkom na 
namakanju, uporabi folij in sred-
stev za varstvo rastlin. Predstavili 
vam bomo manj in bolj zahtevne 
rastline, ki so oz. niso primerne za 
zasaditev na mestnih vrtovih. Tudi 
ta dogodek se bo odvijal na Obči-
ni Litija, v Veliki sejni sobi.

Jelka KOVAČ DRAGAR
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

roJStNI daN
V torek, 2. aprila, je bilo v naši pogovorni skupini 
Optimisti zopet veselo in lepo. Za nas je bil poseben 
dan. Naša Francka Tegel je praznovala častitljivih 93 
pomladi.
Francka je najstarejša članica v skupini, ne samo po 

letih, temveč tudi po stažu. Že od samega začetka, od leta 2008, ko 
se je skupina ustanovila, nam redno 
vsak torek ob 15 uri odklene vrata dru-
štva. Lahko rečemo, da skoraj nikoli ne 
manjka.
Že od daleč smo v Franckinih rokah 
opazili vrečko. V njej so se skrivale 
sladke dobrote in »šampanjček«. Vsi 
smo bili zelo točni in nihče ni manjkal.
Kot se spodobi za našo rožico, najprej 
rožica, potem prisrčni stiski rok in lepe želje še na mnoga zdrava leta. 
Potem pa seveda odpiranje »šampanjčka«. Naš Ivan ga že prav mojstr-
sko odpre. Spili smo ga kozarček na zdravje nas vseh.
Francko smo vprašali za recept, kako ostati tako vitalen pri teh letih? 
Dejala je, da je vse življenje skromno živela, trdo in pošteno delala, da 
je lahko preživela in vzgojila svoje tri sinove, ker je zelo kmalu postala 
vdova.
Ura je prehitro minila. Imeli smo se zelo lepo. Sreča, da nas v tem 
mesecu čakata še dva taka lepa dneva.  Ani PONEBŠEK

PO OBRONKIh JABLANIŠKE DOLINE
Prebudilo se je deževno aprilsko jutro 6.4.2013, ko smo se člani pla-
ninske sekcije DU Litija udeležili tradicionalnega desetega pohoda po 
obronkih Jablaniške doline. Zborno mesto je bilo pri gasilskem domu 
v Jablanici in tu je bila tudi prva kontrolna točka. Čakala nas je bogata 
ponudba domačih dobrot, kave, čaja in simbola te doline jabolk. 
Po krajšem postanku smo se odpravili po strmi in blatni kolovozni poti 
proti Bukovici. Kot vsako leto smo se ustavili pri lovski opazovalnici na 
kateri je že dolgo tega preminil naš prijatelj Tone Hauptman in mu v 
spomin prižgali svečo.
Nadaljevali smo pot po gozdu do vasice Prelesje, kjer je bila druga kon-
trolna točka, nato pa čez Čebevnik in Zelenjak do Gradišč. Vzpon proti 
cerkvici Sv. Magdalene je bil zelo nevaren zaradi razmočene in blatne 
poti. Pa tudi to nam je uspelo premagati. 
Naša prijazna pohodnika Vinko in Mari Grošičar sta nas počastila z 
jedačo in pijačo na svojem vikendu. Povabila pa sta nas tudi v domačo 

hišo Medvedovih gostoljubna po-
hodnika Cirar Franci in Cveta in 
nas postregla s štrukeljčki, kru-
hom in golažem ter pijačo. Vsem 
je dobro teknilo. Oglasili so se 
tudi pevci.Tretji kontrolni žig pa 
je bil na kmečkem turizmu pri 
Zamanovih, kjer je potekala tudi 
zaključna proslava. 
Pohod je trajal pet ur in kljub sla-

bemu vremenu smo se dobre volje vrnili domov. Pohoda se je udeležilo 
43 pohodnikov planinske sekcije DU Litija.  Nuša ROZMAN

USPEŠNO ZAKLJUČILI PRVO TROMESEČJE 
Z novim letom smo delo zastavili s polnim tekom, tako v upravnem 
odboru, kot v sekcijah. Sprejeli smo program dela in finančni načrt. 
Posebej smo se posvetili poslovnemu in finančnemu poročilu za pre-
teklo leto.
Iz izkušenj, ki sem jih pridobil pri vodenju društva v preteklem letu ugo-
tavljam, da so finančna sredstva, ki jih pridobimo z vplačano članarino 
premajhna, da bi pokrila vse stroške, ki nastajajo z nemotenim delova-
nje društva. Pogosto pa nam ne uspe pridobiti vseh sredstev, na katere 
smo računali na podlagi javnih razpisov, dotacij in donacij sponzorjev. 
Zato smo v društvu zastavili nekatere spremembe, ki bodo pripomogle, 
da bomo sprotno sledili večjim izdatkom in lažje uravnavali prihodke 
in odhodke.

Utečene dejavnosti so se z novim letom nemoteno nadaljevale po pro-
gramih. Posebej je treba pohvaliti člane planinsko pohodniške sekcije, 
ki so kljubovali veliki količini snega in dolgi zimi in se vsako soboto 
podali na načrtovane pohode. Z veliko poguma in dobre volje. Sekcija 
za organiziranje izletov in srečanj je obeležila pustovanje in praznik 8. 
marca. Kulturna sekcija nam je pripravila lep kulturni večer za kulturni 
praznik. Poseben dosežek svojega dela je prikazala Literarna skupina 
na prireditvi za obeleženje praznikov žensk, z razstavo rokopisov 21. 
stoletja in v besedi prispevke članov skupine o reki Savi in njenem 
okljuku v Litiji. Seznanjeni smo bili z letnim poročilom prostovoljk pro-
jekta Starejši za starejše, pa tudi obe pogovorni skupini socialne sek-
cije sta se redno sestajali. Ustvarjalne delavnice so bile v dolgi zimi 
posebej dobrodošle in so se kar vrstile: v pletarstvu, makrameju, bar-
vanju svile, v izdelavi umetnega cvetja in dekorativnih krožnikov ter 
druge vsebine.
Tako smo aktivno prebrodili temačne zimske dni in končno dočakali 
pomlad, ko načrtujemo nove naloge. Športniki so in še bodo po vadbi 
končno pomerili moči s športniki v Zasavski pokrajinski zvezi. Izletniki 
so se v aprilu odpravili v Benetke in nato v maju še v Maribor na sre-
čanje s prijateljskim društvom DU Tabor Maribor. Pevska zbora se pri-
pravljata na 15. regijsko srečanje pevskih zborov Zasavja in Posavja, ki 
bo 19. maja na Geossu. Citrarska skupina oz. njen orkester bodo letos 
obeležili peto leto delovanja in nam na koncertu predstavili tudi svoj 
prvi CD. Steklo je tudi branje za letošnjo bralno značko, člane društva 
vabimo da se pridružite.
Sprotno poročanje o našem delu lahko preberete v posebnem kotičku 
DU v glasilu Občan in na spletni strani društva www.dulitija.si.

Dušan JOVANOVIČ

NOVA DOŽIVETJA V BENETKAh 
V nedeljo 21.4.2013 zgodaj zjutraj smo se člani DU Litija odpeljali z 
avtobusom na izlet v Benetke, kjer smo si ogledati turistično ladjo – 
prekooceanko in mesto.
Ta ladja je dolga 290 metrov in široka 35 metrov, ima pa 14 nadstro-
pij. Vodnik gospod Žiga Repanšek nas je vodil po njeni razkošni no-
tranjosti. To je mesto v malem, saj križarka Costa Fascinosa sprejme 
kar 3.800 potnikov, za delovanje tega »podjetja« pa skrbi 1.100 ljudi 
različnih poklicev. Veliko zaposlenih prihaja iz daljnih dežel iskati svojo 
priložnost za zaslužek in izjemna doživetja. Vse na ladji izžareva v raz-
košju. Tudi zelo razvajeni ljudje najdejo tu vse: od gledališča, bazenov, 
kinodvoran, knjižnice, lepotilnih salonov, igralnic, športnih objektov …, 

da ne govorimo o restavraci-
jah z izbrano hrano, za katere 
kuhajo najboljši kuharji z vse-
ga sveta.
Tudi mi smo po ogledu ladje 
sedli v eno takih restavracij 
in dolgo uživali v izbrani hrani 
in pijači.
Potem smo se odpravili na 
računalniško voden vlak, iz-

stopili na začetku Benetk in peš nadaljevali pot do Markovega trga. 
Prizadevni vodnik nas je opozarjal na znamenitosti in razlagal pomen in 
bogastvo tega izjemnega mesta. Celo sonce nas je razveselilo s svojo 
toploto, morje pa s svojo modrino in vonjem. Tak dan doživi večina ljudi 
zelo redko. Z Markovega trga smo še zadnjič videli »našo« ladjo Costa 
Fascinoso, ki je plula proti Sredozemlju. Bila je polna potnikov, ki so 
nas pozdravljali z najvišje palube. Na morju, med vožnjo, je bila videti 
ta bela lepotica še veličastnejša. Kar verjeli nismo, da smo bili pred 
nekaj urami tudi mi njeni gostje.
Proti večeru smo se z ladjico - avtobus na vodi - z Markovega trga 
odpeljali proti našemu avtobusu, gledali Benetke v zahajajočem soncu 
in začutili vso veličino tega mesta, ki je na seznamu svetovnih zname-
nitosti organizacije UNESCO.
Med vožnjo proti domu smo vedeli, da je izlet potekal tako lepo tudi 
zaradi odlične organizacije turistične agencije in prizadevnega vodnika 
gospoda Žige.  Jožica CIVIDINI

DUTOVLJE 
Članom planinske sekcije DU Litija je ostal v lepem spominu pohod, 
ki se je zgodil v soboto 20.4.2013 na Primorsko, po krajih znanih že 
iz prve svetovne vojne, kjer je potekala soška fronta. Pohod je skrbno 
pripravil in delno tudi vodil Lojze Hauptman. Udeležilo se ga je 50 ude-
ležencev - poln avtobus. 
Z zanimanjem smo si ogledali te 
kraje in poti miru in se nato odpe-
ljali skozi Opatje selo, Kostanjevi-
co, Vojščico, Komen v Dutovlje, k 
Lojzetovemu in našemu prijatelju 
Srečku, kjer so nas postregli z 
joto, pršutom in teranom. V ve-
selem vzdušju in dobri volji smo 
čestitali udeležencem, ki so pra-
znovali rojstne dneve še posebno 
Jožetu Kukovici, ki je praznoval 80. 
rojstni dan. Jože Kukovica je tudi 
vodja pevskega zbora planincev 
DU Litija. Tudi zato smo še poseb-
no zapeli veliko pesmi.
Vse lepo hitro mine in tudi mi smo 
se poslovili in dobre volje odpeljali 
proti domu z obljubo, da se bomo 
še vrnili.  Nuša ROZMAn

NaPoVedNIk
-  sobota 25. maj 2013 ob 7:30 uri 

- POHOD NA GEOSS
-  sobota 1. junij 2013 ob 6:00 uri 

– avtobus – POHOD NA GORO 
OLJKO 

-  začetek junija – ČEŠNJEV IZLET
-  četrtek 6. junij 2013 ob 19:00 uri 

– KONCERT CITRARJEV v Kultur-
nem centru Litija

-  nedelja 9. junij 2013 ob 6:00 uri – 
avtobus – VELIKOLAŠKI POHOD

-  sobota 15. junij 2013 ob 6:00 uri 
– avtobus – POHOD PO KOZLEV-
ČARJEVI POTI 

-  sobota 22. junij 2013 ob 6:00 
uri – avtobus – POHOD NA KO-
ŠUTICO

Kotiček ureja: Karlo LEMUT 

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

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

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

Torek, 28.5.2013, ob 17. uri

ZGODILO SE JE… OBISK  
BOTANIČNEGA VRTA

Skupina članov, ki jih zanima naravoslov-
je, je 23. aprila 2013 obiskala Botanič-
ni vrt v Ljubljani in si mesto ogledali z 
vode.
Vrt je bil ustanovljen že 1810. leta in je 
namenjen za študij sistematskih razdeli-

tev rastlinstva. 
Še danes velik del dejavnosti pomeni raziskovanje in ohranjanje neka-
terih ogroženih rastlinskih vrst. Ker pa je namenjen tudi širši javnosti, 
so prvotni vrt obogatili z rastlinjaki (tropski rastlinjak ) in prostimi na-
sadi.
Ob strokovnem vodenju so prisotni osvežili stara in usvojili nekatera 
nova spoznanja o raznoterosti rastlinskih vrst.
Za popestritev dneva  in spoznavanje našega glavnega mesta z druga-
čen perspektive, so se udeleženci popeljali še z ladjico po Ljubljanici 
in morda prvič zares videli nekatere pomembne mestne stavbe, mimo 
katerih pogosto hodimo, pa jih ne opazimo.

VABIJO…
na zaključek študijskega leta, ki bo v sredo, 29. maja 2013 ob 17. 
uri, v Knjižnici Šmartno.
Izpolnili so skoraj vse načrtovane naloge, (nekaj aktivnosti bo sicer 
še v juniju), zato je to priložnost za pogovor o tem, kar je bilo in za 
načrtovanje dela v novem študijskem letu.  Prisluhnili bodo predavanju 
strokovnih delavk Doma Tisje.
Pridite in si vzemite čas tudi za klepet na vrtu.  Milena DIMEC

VEČER V DRUŽBI CIGAR 
IN KONJAKA V KUhLI

Marsikdo, ki sliši za cigare in konjak, pona-
vadi najprej pomisli: »Ah, to ne bo zame, je 

preveč snobovsko...«. Pa nam je v petek zvečer, 10.5., naš simpatični di-
plomirani strokovnjak Srečko Slak dokazal drugače. Uživanje ob odlični 
cigari in vrhunskem konjaku 
nam je približal na tak način, 
da smo bili vsi mnenja, da 
nam še kako lahko tovrstno 
konzumiranje, prav zares po-
lepša trenutke življenja... Pa 
verjemite, udeleženci delav-
nice smo bili prav normalni 
ljudje. Srečko je iz te teme 
tudi čisto zares diplomiral 
in bi nam lahko predaval še 
celo noč. Dotaknil se je zgo-
dovine, izdelovanja, zorjenja, 
tako cigar kakor tudi konja-
ka. Veliko novega smo izve-
deli in tudi poskusili kar tri 
različne vrste prvovrstnega 
konjaka. Sledilo je tudi kaje-
nje cigare. Skratka, preživeli 
smo prav lep večer, ki smo ga zaključili s pirovskim profesorjem in oso-
ljencem. Oba sta pišcanca iz Kuhle. Ja, prav ste prebrali: KUHLA ŽE KUHA!  
Torej vabljeni! Vaš Kuhla Tim
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IZLET V BENETKE
V torek 7. maja smo se na izlet odpravili že zgo-
daj zjutraj. Ob poti smo imeli kratek postanek za 
kavico in malico, nato smo pot počasi nadaljeva-
li proti Benetkam.
Na polotoku Punto Sabbioni, smo se izkrcali in se 

z ladjico odpeljali do osrčja beneške lagune - Lido. Ta je med najbolj 
zanimivimi otoki, saj s svojimi kanali, otočki, močvirji in sipinami pred-
stavlja edinstven naravni ambient. Sledil je ogled glavnih znamenito-
sti: trg Sv. Marka, baziliko, doževo palačo, renesančno uro. ...Sprehod 
smo zaključili ob mostu 
Rialto, kjer smo imeli 
krajši postanek in nekaj 
prostega časa... nato 
smo se vkrcali na lad-
jico in zapluli na otok 
Murano, znan po tra-
dicionalnem izdelova-
nju steklenih izdelkov. 
Tam smo si ogledali 
znamenito steklarsko 
delavnico, kjer so nam 
pokazali skrivnosti iz-
delovanja muranskega stekla. Sledil je še sprehod po otoku Burano, ki 
je poznan po svojih lepih čipkah, pisano pobarvanih hišah in čolnih. 
Po ogledu je sledila zadnja vožnja z ladjico do polotoka Punto Sabbioni, 
in povratek proti Sloveniji. V Gostišču Gregorič smo izlet zaključili z 
večerjo ter se polni vtisov vrnili domov.

TRADICIONALNO SREČANJE INVALIDOV
Vabimo vas na tradicionalno srečanje invalidov občin Litija in Šmartno 
pri Litiji, ki bo v soboto, 15.6.2013 ob 13. uri, pri Ribiškem domu 
v Litiji.
Srečanje je namenjeno vsem članom podpornim članom in njihovim 
partnerjem. Med srečanjem bodo potekale tudi prijateljske tekme v 
balinanju. Invalidi, ki ne morete sami priti na srečanje in potrebujete 
prevoz, lahko pokličete na št.: 031-533-925 (stroške bo plačalo dru-
štvo). Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, sladke dobrote in dobro voljo 
pa prinesite s seboj.
Prispevek na udeleženca je 6 eur za člane, za nečlane 8 eur v kate-
rem je všteta hrana (ribe ali mešano na žaru) s pijačo. Zaradi organi-
zacije prosimo, da se prijavite in plačate prispevek v društveni pisarni 
do 12.6.2013.
Prireditev bo v vsakem vremenu, zato lepo vabljeni, da se srečanja 
udeležite v čim večjem številu.

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

DUŠEVNO ZDRAVJE V DRUŽINI
9. aprila smo v okviru našega projekta zaključili sklop predavanj 
na temo duševnega zdravja. Predavanje je bilo namenjeno »druži-
ni«, ki je naša najpomembnejša socialna mreža v življenju.
V uvodu smo spregovorili o pomenu in potrebah družine. Kajti družina 
se dandanes stalno spreminja, včasih so bile družine drugačne kakor 
so danes. Saj vsak posameznik družino pojmuje drugače.
Družina je namreč socialna skupnost, vpeta v nek čas. Glavni potrebi 
družine sta povezanost (»biti skupaj«) in samostojnost. Ti potrebi sta 
ob stresnih dogodkih pogosto porušeni oziroma nezadovoljeni.
Stresni dogodki kot so: bolezen, depresija, smrt, rojstvo in selitev so 
največji stres v življenju. Kajti depresija oziroma posamezne motnje 
namreč ne prizadene(jo) samo posameznika, ampak celo družino, pri-
jatelje in njegovo delovno okolje. Zato podpora družine, dobri odnosi in 
ustrezna komunikacija, v njej delujejo kot varovalni dejavnik. Družina 
je tako lahko vir zavetja ali pa težav. V njej se namreč prepleta več ge-
neracij, ki tečejo v določenem življenjskem krogu (otroštvo, adolescen-
ca, odraslost...) Zato je še toliko bolj pomemben stik družine. Poveza-
nost in prilagodljivost družinskih članov omogoča, da lažje prebrodijo  
stresne dogodke. S spodbujanjem družine k vzpostavljanju pozitivnih 
odnosov, jasno postavljenih mej in razvijanju vlog, se vzdržuje dru-
žinsko notranje ravnovesje. Najpomembnejše je, da se družina na-
uči obvladovati čustva, da (kot posameznik) razmislimo kaj, zakaj in  
kako želimo nekaj doseči. Predvsem je to pomembno tako v dobi 
odraščanja otrok v družini, kakor tudi v partnerskih odnosih. Saj se  
oblike čustvene povezanosti razlikujejo skozi posamezna življenjska 
obdobja. 
V zaključku je predavateljica poudarila pomen funkcionalne družine, 
saj je ta najpomembnejša. Je namreč pozitivno naravnana. Ima bližino 
in distanco ter hierarhijo, meje, moč, je sproščena, odkrita. V njej po-
teka prijazna komunikacija in ima tako pozitivne kot negativne odnose. 
Predvsem pa je prilagodljiva, se odziva na spremembe in humoren po-
gled oziroma vidik. Usmerjena je v prihodnost.
Kot ljudje smo družbena bitja in iščemo bližino, toplino ter ljubezen, 
obenem pa imamo potrebo, da vse to nekomu tudi dajemo. Življenje v 
družini je povezano s sklepanjem kompromisov, to pa je možno samo 
s komunikacijo in spoštovanjem drug drugega. Predvsem pa moramo 
ustvarjati prostor za pozitivne izkušnje iz katerega se črpa znanje za 
ohranjanje razumevanja v družini.  Mojca BAJC 

Z DELOVNO AKCIJO ZAKLJUČILI 
OBNOVO FASADE NA GASILSKEM 

DOMU NA BREGU PRI LITIJI
Gasilski dom na Bregu, zgrajen leta 1962, ima novo 

fasado, ki je rezultat sodelovanja in povezovanja vaščanov Brega in 
Tenetiš. Društva iz Brega in krajevna skupnost so stopili skupaj in  

z organizacijo priredi-
tve Dan jagod in špar-
gljev zbrali sredstva za 
obnovo fasade. Med 
prvomajskimi prazniki 
je bila delovna akcija 
z udeležbo preko 40 
prostovoljcev, na ka-
teri so se dokončala 
številna drobna dela 
v in okoli doma. Po-
membna je tudi po-

moč številnih domačih podjetnikov, ki se vedno odzovejo s prispevki 
za skupnost.
Gasilski dom postaja vaško jedro, kjer se zbiramo vaščani. S pomočjo 
Občine Litija smo pridobili zeleno površino poleg gasilskega doma za 
športno igrišče in izved-
bo prireditev. 
Cilji, ki jih imamo dru-
štva in KS Breg Tenetiše 
so usmerjena v nakup 
zmogljivejšega gasilske-
ga vozila (z vodo GVV-1), 
ureditev in oprema špor-
tnega igrišča ter ogreva-
nje gasilskega doma na 
okolju prijazen način. Za-
gotavljanje požarne var-
nosti je zelo pomembno, obstoječa gasilska oprema je zastarela, zato 
je nakup nove opreme nujno potreben. Nekaj sredstev bo primaknila 
Občina preko Gasilske zveze Litija, skoraj tretjino sredstev pa mora za-
gotoviti PGD Breg. Ta velik zalogaj bomo zmogli z zbiranjem sredstev z 

organizacijo prireditev, raču-
namo pa tudi na prispevke 
domačinov in podjetnikov.
Ob tej priložnosti se želimo 
zahvaliti vsem vaščanom in 
prostovoljcem, ki se udele-
žujejo delovnih akcij in po-
magajo pri izvedbi prireditve 
Dan jagod in špargljev. Letos 
bo prireditev v nedeljo, 26. 
maja, s pričetkom ob 10. uri 

in bo trajala do večera. Potrudili se bomo, da bo zanimivo in veselo, 
zato vabljeni na Breg.  Jelka BABIČ in Gregor DRNOVŠEK

ZLATA PALETA - 
REALIZEM je na-
slov aktualne raz-
stave, postavljene 
v avli Občine Litija 

od 3. Do 13. maja. Razstavljali so: Mar-
ko Begič, Darja Bernik, Miroslav De-

belak, Nina Groboljšek, Gabrijela 
hauptman, Jelka Jantol, Danijela 
Kunc, Marjeta Mlakar Agrež, Joža 
Ocepek, Jelka Polak, Anita Vozelj 
in Jelka Zajc. 

Kiparska razstava MALA PLASTIKA 
z naslovom »Praoče in Pramati« 
je bila odprta v ponedeljek, 13. 

maja 2013 ob 20. uri, v avli Občine 
Litija. Predstavljene male plastike so 
nastajale v istoimenskem projektu 
pri mag. Zoranu Pozniču, ak. kiparju. 
Razstavljajo: Nubia Anžel, Marko 
Begič, Darja Bernik, Marija Bregar 
hostnik, Nina Groboljšek, Gabri-
jela hauptman, Jelka Jantol, Dani-
jela Kunc, Marjeta Mlakar Agrež, 
Joža Ocepek, Sabina Palka, Jelka Polak, 

Tina Rozina, Mi-
lan Rudolf, Katja 
Sladič in Anita 
Vozelj. V kultur-
nem programu je 
nastopil pianist 
Jani Slimšek.

Druga likovna raz-
stava v šol. letu 2012/13 skupine MALA LILA 
bo odprta v petek, 24. maja 2013 ob 18. uri, v avli Občine Litija. 

EX TEMPORE VAČE
LILA vsako leto organizira enodnevno slikanje. Letošnji ex tempore 
bo v soboto, 18. maja od 9. do 15. ure na Vačah in v okolici. Srečali 
se bodo ljubiteljski slikarji in fotografi iz različnih slovenskih likovnih 
društev. V središču Slovenije so slikali krajino in lokalne znamenitosti. 
Nastala dela bodo razstavljena 24. junija za občinski praznik v Litiji in 
na »Vaškem dnevu«.

Predsednica: Joža OCEPEK

• vHoDna, GaRaŽna in 
notRanja vRata, PoDboji,  

• balKonSKe, notRanje  
in vRtne oGRaje (MaceSen, 

HRaSt, SMReKa)  
• ziMSKi vRtovi • vRtne Ute  

• KUHinje • Dnevne Sobe 
(MaSiven leS)

MizaRSKe StoRitve
SaleS
JOŽEF SAVŠEK s.p.
Mala Kostrevnica 11,  
1275 Šmartno pri Litiji

GSM: 051/639 416

NOVA STREhA NA GASILSKEM 
DOMU V hOTIČU

Čas za sabo vedno pušča sledi. Po 30ih letih so se do-
dobra poznale tudi na dotrajani strehi našega gasilske-

ga doma, ki je že kar sama klicala po prenovi. In letos nam je uspelo. 
Po vsem vloženem trudu, 
po vseh urah, ki so minile 
v pripravah ter po vsej po-
moči, ki smo je bili deležni, 
smo v mesecu aprilu do-
čakali končan projekt. Ga-
silski dom Hotič ima novo 
streho in nam je zdaj še v 
večji ponos. Nam, gasilcem 
in krajanom, kot tudi kraju 
samemu. Vse to pa nam ne 
bi uspelo brez nesebične 
pomoči domačih gasilcev, ki so skupaj opravili hvalevrednih 812 pro-
stovoljnih ur, za kar vsem in vsakemu posebej hvala. Najlepša hvala 
tudi vsem  krajanom, ki ste nam z darovanim lesom in denarnimi pri-
spevki pomagali do uresničitve cilja! HVALA VAM!

Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Hotič  
Dejan ŠKODA

SEMINAR GOZDNI VRTEC, GOZDNA ŠOLA 
V VELIKI KOSTREVNICI

8. maja je v Veliki Kostrevnici, v lepo urejeni dvorani PGD Kostrevni-
ca, potekal drugi dan seminarja Gozdni vrtec, gozdna šola. Udeležilo 

se ga je kar petdeset uči-
teljev in vzgojiteljev iz šol 
in vrtcev znotraj območja 
LAS Srce Slovenije in tudi 
iz širše Slovenije. 
V začetku sta nas prijazno 
pozdravila župan občine 
Šmartno pri Litiji g. Milan 
Izlakar in predsednik KS 
ter PGD Kostrevnica g. Mi-

tja Jesenšek, ki nam je tudi prijazno pomagal pri organizaciji.
Vsebinsko je bil seminar razdeljen v dva sklopa. V prvem delu nam 
je dr. Natalija Komljanc z Zavoda RS za šolstvo, predstavila didaktični 
pristop k učenju v naravi. V drugem delu pa nam je naravoslovna ekipa, 
dr. Tomi Trilar iz Priro-
doslovnega muzeja, dr. 
Alja Pirnat, samostojna 
raziskovalka in Irena Ko-
dele Krašna, Zavod Rde-
či apolon, predstavila 
zelo zanimive pristope 
k raziskovalnemu delu v 
naravi in nam postregla 
s številnimi koristnimi idejami, podatki in namigi. Delo je potekalo v 
obliki predavanj in praktičnih prikazov na terenu, kjer smo izkoristili 
čudovito naravo Velike Kostrevnice in okolico gradu Bogenšperk.

Seminar je potekal v organizaciji In-
štituta za gozdno pedagogiko in 
v okviru projekta Srce narave nas 
povezuje, ki ga sofinancira Evropski 
sklad za razvoj podeželja in poteka 
preko LAS Srce Slovenije. 
LAS Srce Slovenije je s projektom 
Odprto učno okolje prvi na tem ob-

močju spodbudil pedagoške delavce k večji uporabi naravnega lokal-
nega okolja v učne namene. Srce narave nas povezuje je tako nad-
gradnja izkušenj, idej in nadaljevanje ciljev. Eden teh ciljev se tudi že 
uresničuje in sicer povezati šole in vrtce znotraj območja LAS v Mrežo 
gozdnih vrtcev in šol. V ta namen je bila ustvarjena tudi že spletna 
stran http://www.gozdnivrtec.si , 
kjer si lahko preberete vse o ideji, 
viziji in ciljih. Mreža gozdnih vrtcev 
in šol Slovenije je odprta mreža in 
zato so dobrodošle tudi vse ostale 
šole in vrtci, ki niso znotraj obmo-
čja LAS Srce Slovenije, da se nam 
pridružijo.
Da se naši cilji vztrajno uresničujejo 
so že naslednji dan pokazale vzgojiteljice vrtca Ciciban iz Šmartnega 
pri Litiji, na zaključni prireditvi ob zaključku celoletnih gozdnih dogodi-

vščin, ki je potekala na gozdnem 
igrišču Cvinger. Lahko rečemo, 
da so postali pravi gozdni vrtec. 
Za zaključek se še enkrat zahva-
ljujemo vsem, ki so pripomogli pri 
organizaciji in izvedbi seminarja. 
V Veliko Kostrevnico, ki je v Srcu 
Slovenije zagotovo še pridemo. 
 mag. Natalija GYöREK

SREČANJE UČENCEV 8.A RAZREDA OŠ LITIJA
V gostilni Berdajs na Savi se je v petek, 17.5.2013 zbrala druščina 
učencev 8. A razreda, ki je davnega leta 1963 končala osemletno 
šolanje.
Petdeset let je minilo od takrat, ko smo v Litijo prišli učenci podružnič-
nih šol: Kresnice, Ribče, Sava in Polšnik. Bil je to razred samih vozačev, 
23 nas je bilo. Razredničarka je bila tovarišica učiteljica Tehovnik Jeli-
sava, ravnatelj pa Zorman Ivo.
Zasluga za srečanje velja Marku Dernovšku iz Save, ki je kljub težki 
operaciji uspel zbrati vse naslove. V vabilu nam je lepo zapisal: »Pre-
teklost je daljša kot prihodnost« in to še kako drži, saj jih je nekaj  
žal že pokojnih. Večer je bil kar prekratek za vse zgodbe, ko so se 
nabrale v teh letih. Vsi smo končali poklicne šole, se zaposlili in si 
ustvarili družine, skratka svoje življenje. Danes smo že vsi v zasluže-
nem pokoju.
Na koncu smo bili vsi enotni, da se prihodnje leto zopet snidemo.

Milena VEHOVEC
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ŠTIRJE LETNI ČASI Z LJUDSKIMI PEVKAMI  
IN GODCI S POLŠNIKA

Sobota, 27. aprila, na Polšniku ni bila v znamenju OF am-
pak se je prepevalo slovenske ljudske pesmi. Zopet smo 
zabeležili odličen kulturni dogodek, ki so ga pripravile 

Ljudske pevke s svojimi godci. Z ubranim prepevanjem in igranjem so 
nas popeljali skozi vse štiri letne čase. Program sta v gledališkem dialo-
gu povezovala zgovorna in nepopustljiva Rozi- Vida Sladič ter prebrisan 
Štef – Slavko Kos, ki sta bila tudi avtorja zabavnega scenarija, v kate-

rem niso manjkale niti klobase. V 
goste so povabili Ljudske pevke 
Kulturnega društva iz Domžal, ki 
so z odličnim prepevanjem dopol-
nile bogat izbor ljudskih pesmi. 
Njihova voditeljica, ga. Mara, je 
navdušila gledalce z recitacijo 

pesmi o Lepi Vidi, Franceta Prešerna. Navdušila pa zato, ker jo je s »pra-
vimi« naglasi in posrečenim »prevodom« povedala v več jezikih. Odlično 
zna pripovedovati tudi šale in nasmejali smo se ji do solz. Gospa Mara 
je stara spoštljivih 82 let in je polna energije, kakršno dandanes težko 
zaslediš pri marsikateremu najstniku. Vse čestitke! Res je pravi zgled 
za mlajše generacije. Vsi so v izvedbo koncerta vložili veliko truda in 
prostega časa. In zato jim je tudi tako dobro uspelo. Skupaj z gostjami 
so navdušili občinstvo in verjamem, da nas bodo v prihodnje še večkrat 
razveselili. Lepo je tudi to, da so se našli skupaj ljudje, ki radi prepevajo 
stare ljudske pesmi in jih tako ohranjajo za mlajše generacije ter da so 
prijatelji, ki znajo  po končanem delu pokramljati in se poveseliti.  Tovr-
stno druženje in delo preganjata vsakdanje skrbi, v srce pa prinašata 
veselje ter zadovoljstvo. Hvala vsem.

ČISTILI SMO KS POLŠNIK
Sobota, 20. aprila, je bila na Polšniku v znamenju metel, vrečk za sme-
ti, rokavic in brnečih traktorjev. Čistili smo namreč našo krajevno sku-
pnost. Skupaj se je akcije udeležilo okrog 70 domačinov. Najštevilčnejši 
so bili na Veliki Preski, najskromnejša 
udeležba pa je bila v centru Polšnika. 
Seveda si pohvalo zaslužijo vsi, ki so 
ta dan svoj prosti čas namenili doma-
čemu kraju in ga pomagali očistiti. Ni 
manjkalo pločevink, steklenic, pla-
stenk, vrečk, praznih cigaretnih škatlic... Smeti je bilo manj kot prejšnja 
leta, kar pomeni, da je bil določen premik v glavah narejen ... No, pri 
vseh še ne ... Na poti iz Tep do Polšnika smo našli skoraj vrečo pra-
znih pločevink piva in redbulla. Na detektivski način smo ugotovili, da se 
»sled« nadaljuje preko Polšnika, v Sopoto in v smeri Radeč. To pomeni, 
da nek zelo žejen voznik, ki se vozi preko Polšnika, pridno odmetava 
pločevinke. Če ga kdo slučajno pozna ali opazi, naj ga prosim prijazno 
opomni,  da se med vožnjo alkohola ne pije. Če pa je že tako žejen, pa 
naj pločevinko vrže v najbližji smetnjak, katerih ne manjka. 
V imenu članov sveta KS Polšnik, ki so organizirali akcijo, se zahvalju-
jem vsem zavednim Polšničanom, ki ste pomagali pri akciji in seveda 
tudi vsem tistim, ki preko leta pobirate smeti za nevestnimi packi, saj 
še vedno niso dojeli, da imamo samo en planet. In še ena nezahtevna 
prošnja za vse gobarje in druge obiskovalce naših gozdov: če s seboj na 
gobarjenje vzamete pivo, da potešite žejo prosimo, da prazno pločevinko 
(ki je mimogrede VELIKO LAŽJA od polne) odnesete domov in jo vržete v 
za to primeren smetnjak.  Mateja SLADIČ-VOZELJ

POMLAD V DOMU TISJE
Narava je znova prebujena. Cvetenje rož in drevja 
ter lepo sončno vreme so v dom prinesla novo sve-
žino, priložnost za sprehod stanovalcev po prijetni 
okolici doma ter veliko zanimivih dogodkov, ki so 
prebivajočim v domu izboljšali razpoloženje ter raz-
vedrili duha.

Druženje in pogovor je osnovni del vsakega dobrega dneva. Člani Zdru-
ženja za ohranjanje vrednot NOB so razvedrili dan stanovalcem z obu-
janjem spominov iz preteklosti ter izmenjavo izkušenj. 
Stanovalci so se skupaj z zaposlenimi pripravljali na cvetno nedeljo z 
izdelovanjem butaric. Delavnico je vodila prostovoljka gospa Martina 
Kamnenovič, kateri se iskreno zahvaljujemo, saj si vsako leto vzame 
čas za obujanje starih običajev in spominov. Po enotah doma je ob 
Veliki noči potekalo barvanje pirhov, ki so krasili kotičke doma. 
Za ohranjanje vitalnosti je pomembno tudi miselno delo in pridobiva-
nje novih veščin in znanj. Dvomesečni program Razgibajmo življenje 
z učenjem se je uspešno zaključil s podelitvijo potrdil sodelujočim s 
strani Izobraževalnega centra Geoss. Udeleženci programa so osvojili 
osnove računalništva in spoznali znamenitosti in posebnosti posame-
znih dežel. 
Glasba in petje sta nepogrešljiv del življenja v domu. Glasbeno razve-
drilo so v domu priredili Lovski pevski zbor in Rogisti Zasavje-Trbovlje. 
Zborovsko petje je bilo zastopano tudi s strani pevskega zbora Zagriški 
fantje in Skupine Prima Vox, ki delujejo v okviru KUD Marija Kmetova. 
Prav tako so člani Delavskega kulturnega društva Svoboda iz Trbovelj 
stanovalcem zapeli znane pesmi in jih vrnili v čas njihove mladosti. 
Dejavnost svojih društev sta tokrat predstavili Društvo invalidov, ki de-
luje na območju Šmartna in Litije ter Društvo diabetikov, ki je z vokalno 
skupino Mlada lipa popestril materinski dan vsem udeleženkam. 
Stanovalci so se posebej razveselili obiska otrok iz Osnovne šole Ko-
strevnica. S prireditvijo z naslovom Včasih je pa tkole blo so pod vod-
stvom gospe Darje Gorše in Rahele Sinigoj s petjem, plesom in igrami 
prikazali življenje na vasi v preteklosti.
Še en zanimiv glasbeni program za stanovalce sta pripravila prostovolj-
ca iz ZDA, ki sta s petjem in igranjem na kitaro v dom prinesla malo 
ameriškega duha z znanimi pesmimi melodičnega rocka.

Branje je eden izmed najljubših hobijev mnogih stanovalcev. Zato se 
še posebej radi udeležijo bralne ure, ki poteka pod vodstvom gospe 
Aleksandre Mavretič. Tokrat so stanovalci spoznavali delo in življenje 
gospoda Petra Kozine, ustanovitelja podjetja Peko. 
Praznik dela je uvod v mesec maj, ki je bil v domu tudi letos posebej 
zabeležen. Stanovalce je razveselila že tradicionalna prvomajska bu-
dnica, za katero vsako leto poskrbijo člani Litijske godbe. 
Regrat je dobrota, ki jo z veseljem jedo stari in mladi. Stanovalci in 
zaposleni smo izkoristili lepo sončno vreme in nabrali to zdravo rastlino 
v višje ležečih krajih ter občudovali naravo in dihali sveži zrak. 

NaPoVedNIk PrIredIteV V okVIru tedNa 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA MAJ 2013

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska mani-
festacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, v vseh življenj-
skih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema kot posameznik, 
član družine, član delovnega kolektiva in/ali drugih skupnosti. Projekt 
usklajuje Andragoški center Slovenije v sodelovanju z različnimi usta-
novami, skupinami in posamezniki po vsej državi. V projektu sodeluje 
tudi naš dom že nekaj let, letos z prireditvami, ki so vpisane v koledar 
vseh prireditev v okviru TVU 2013 na strani 10. 

Renata OZIMEK

dom tisjetekmoVaNJe IZ ZNaNJa PrVe Po-
MOČI ZA UČENCE VIŠJIh RAZREDOV
V petek, 19. aprila 2013, so učenci po OŠ izpolnjevali 
teste iz prve pomoči, zgodovine RK in VCP, praktični del 
14. Območnega tekmovanja o dejavnosti Rdečega križa 

ter nudenju prve pomoči poškodovanemu ob nesreči, za učence višjih 
razredov osnovne šole na območju 
občine Litija in občine Šmartna pri 
Litiji pa je bilo 25.4.2013 v OŠ Gra-
dec v Litiji. 
Ta oblika usposabljanja in preverja-
nja usposobljenosti za nudenje prve 
pomoči ob nesreči je do sedaj v ce-
loti dosegla svoj namen. Izkazala se 

je potreba po sistematičnem usposabljanju šolske mladine za nudenje 
prve pomoči ponesrečenim in pravilno ravna-
nje ob nesrečah.
Najboljša trojka tekmovalcev: TJAŠA JANČAR, 
NASTASIJA SIRK in NEŽA BRILEJ iz OŠ Gra-
dec, je dosegla največje število točk 131,5 v 
testih in praktičnemu delu skupaj Zmagala pa 
je OŠ Šmartno, ki je dosegla 229,5 točk.
Poleg glavne nagrade najboljši osnovni šoli in 
najboljši ekipi – trojki, vsako leto povabimo vse 
učence, ki so se udeležili tekmovanja, na nagradni izlet na morje. 
Na sestanku z mentorji smo se dogovorili, da se udeležimo, tokrat kot 
opazovalci, 6. Državnega tekmovanja iz znanja prve pomoči na Debe-
lem rtiču. 
Na Debelem rtiču smo podelili priznanja najboljši trojki, šolam ter osta-
lim sodelujočim.  Sekretarka: Danica SVERŠINA

VOLITVE 2013
V torek, 23. aprila 2013, smo v veliki sejni sobi Občine Litija, na 
volilnem zboru članov Območnega združenja Rdečega križa Litija, 
razrešili dosedanje organe in imenovali nove. 

Nova predsednica Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Litija je Marija 
Grabnar, podpredsednica Nada Pin-
tar, člani območnega odbora OZRK 
Litija so bili izvoljeni Andrej Name-
stnik, Terezija Mrhar, Nataša Vrhovec, 
Dr. Jožefa Kežar in Andreja Štuhec. Za 
člane nadzornega odbora in častnega 

razsodišča so bili izvoljeni: Frančišek Jančar, Marjeta Poglajen Toplak, 
Murnc Slava, Angelca Kovič, Marinka Vidgaj in Barbara Knez.
Na zboru smo potrdili tudi novi statut, pre-
dlog statuta smo že obravnavali na posvetu 
predsednikov krajevnih organizacij.
Poudarila bi namen in naloge krajevnih or-
ganizacij iz novega statuta, ki pomagajo pri 
uresničevanju humanitarnih ciljev kot je pre-
prečevanje in lajšanje materialnih in drugih stisk ljudi, zaščita življenja in 
zdravja podpora gibanju za zdravo življenje in zagotavljanje spoštovanja 
človekovih pravic. Izvaja se program ki je usklajen s programom RKS. 
Ga. Helena Perko je bila v Območnem združenju Rdečega križa Litija 
predsednica dva mandata. Za prispevek k delovanju organizacije RK in 
krepitev njenega ogleda smo ji podelili zlati znak Rdečega križa Slove-
nije. Od 27 delegatov se je skupščine udeležilo kar šestindvajset.

Sekretarka: Danica SVERŠINA

PRAZNOVANJE V KORK-u hOTIČ
Tudi letos smo se zbrali na lepo sončno soboto, 16.marca, na sre-
čanju starejših, bolnih, krvodajalcev oziroma vseh krajanov Kra-
jevne skupnosti hotič.
Najprej so pripravili program najmlajši iz vrtca Taček s svojimi vzgoji-
teljicami, nato so nastopili učenci podružnične osnovne šole Hotič s 
svojimi učiteljicami, sledil je moški pevski zbor Hotič in nenazadnje še 
Gašper s harmoniko. 
Srečanja se je udeležilo približno 150 krajanov, kar je bilo več od priča-
kovanja. Zelo smo bili presenečeni in počaščeni obiska podpredsedni-
ce OZRK ge. Nade Pintar in kandidatke za novo predsednico OZRK ge. 
Marije Grabnar. Po kulturnem programu smo pogostili vse najmlajše in 
učence s sokom in sendvičem. Za starejše pa je bila pripravljena pogo-
stitev. Materam in ženam smo ob koncu podarile še lončnico. 
Ob tej priliki smo na domovih obiskale tudi matere in žene, za katere 
smo vedele, da se srečanja ne bodo udeležile zaradi bolezni ali sta-

OBISK TRŽIČA
13.4. 2013 je KORK Polšnik organiziral izlet v mesto Tržič. Letos 
smo se dogovorili s KORK Breg, da se nam pridružijo. In tako smo 
se megleno sobotno jutro skupaj odpeljali proti Gorenjski. Vmes 
je tudi rahlo rosilo, toda nobeden se s tem ni obremenjeval, saj 
smo se dogovorili, da s sabo vzamemo cel koš dobre volje. In to 
se nam je obrestovalo. Malo pred  Tržičem nas je že pozdravljalo 
sonce, ki nas je potem spremljalo vso pot in nam že tako prijeten 
dan naredilo še lepši.
In kaj je bilo tako lepega? Vsak od udeležencev bi odgovoril pač po svo-
je. Jaz pa mislim, da dobro privlači prav tako dobro. In ker smo prišli s 
takšnim namen, so nas pričakali prav taki ljudje in nam s srcem razka-
zali delček svojega kraja. Prav vsak, ki si je vzel čas za nas, je to naredil 
po svojih najboljših močeh. Pa naj bo to vodička, ki nas je popeljala po 
starem mestnem jedru in nam z besedo poizkušala čim bolj nazorno  
prikazati življenje Tržičanov v starih časih, do kustosa v muzeju, kjer 
smo še bolj  v detajle  lahko videli v sliki in razstavljenih predmetih 
ves trud pridnih ljudi, ki so v takratnih težkih razmerah uspeli ustvariti 
prijetno mesto v osrčju gora. Zelo zanimive so tudi Tekalčeve jaslice, 
kjer se ne moreš načuditi, ročnih spretnosti preprostega človeka, ki jih 
je z navadnim nožem ustvarjal celih 14 let, čemur pa je nato sin že z 
izučeno roko prelepo dodal še okolico in umetniško razlago.
K vsemu temu občutju po starem Tržiču pa je dodalo piko na i tudi 
kosilo, ki je bilo tudi v tem stilu. Tržiške bržole. Zelo okusno, več ne 
bom razlagala, kdor še ni poizkusil, naj se odloči, ne bo mu žal. Povrh 
pa še štrudel . Mmm.
Popoldanski del pa smo zapolnili z ogledom Tržiča v današnjih dneh. 
Najprej smo obiskali največjo žganjeteko v Sloveniji, kjer smo poizku-
sili vrsto unikatnih pijač, ki jih s prefinjenim občutkom za okus ustvarja 
Andrej Kavčič mlajši, seveda ob močni podpori svojega očeta in  pa 
boljše plovice. 
Od tam pa smo se odpeljali še do eko kmetije Šlibar, kjer nam je mladi 
gospodar opisal svojo kmetijo in delo na njej, žena pa je med tem pri-
pravila zelo okusno in bogato malico- vse seveda  domače.
Domov smo se odpravili bogatejši še za en lepo preživet dan ter z izku-
šnjo, da se mora vsak rod po svoje trudit za svoj kos kruha. Ugotovili 
pa smo tudi, da rek  o skoposti Gorenjcev več ne drži.

rosti in tudi one so bile deležne darilca. 
Obiska in darilca je bila deležna tudi 
krajanka, ki prebiva v Domu Tisje. Ob tej 
priliki se zahvaljujem vsem prostovolj-
kam KORK-a Hotič, gasilcem za dvorano, 
vzgojiteljicam in učiteljicam za trud, da 
so pripravile najmlajše in učence za na-

stop, pevcem moškega zbora Hotič, Mateji, ki je povezovala prireditev 
ter Matiju, ki je poskrbel za ozvočenje. Zahvala tudi Krajevni skupnosti 
Hotič za finančno pomoč.
Vsem krajanom in krajankam pa hvala. Z vašo pomočjo – prispevki in 
članarina, nam omogočate, da je naše delo še bolj videno.
V petek, 5.4.2013, pa smo prostovoljke organizirale predavanje o de-
menci, katerega so nam zelo lepo predstavile predavateljice iz Doma 
Tisje. Predavateljicam se lepo zahvaljujemo za njihov trud, kot tudi vsem 
krajanom, ki so se predavanja udeležili. Hvala vsem. KORK Hotič

KLIŠE SE UČI
V letošnjem letu so se Kliše-jevi aktivisti 
podali na pot izobraževanja in spoznava-
nja drug drugega. Za uspešno delovanje 

in povezovanje mladih v skupnosti je pomemben razvoj znotraj kluba, 
to pa aktivisti dosegajo z delavnicami različnih tematik in team building 
tehnikami. Tudi v mesecu aprilu so se aktivisti v soboto, 27.4., sestali 
v prostorih kluba in se najprej posvetili tekočim zadevam kluba, nato 
pa prisluhnili zanimivemu predavanju na temo konfliktov, ki ga je vodi-
la Mojca Mikac. Delavnica je bila zasnovana na osnovi medsebojnega 
povezovanja in ekipnega sodelovanja med aktivisti. Znotraj kluba se 
na različnih področjih pogosto pojavijo takšni in drugačni konflikti, ki 
včasih obremenijo tekoče delovanje v klubu. Zato so vrste konfliktov in 
tehnike njihovih reševanj, ki jih je predavateljica predstavila, aktivistom 
odprle nove možnosti za razvoj in napredek. Ker Kliše-jeve izobraževal-
no-zabavne sobote vključujejo tudi delavnice izvedene s strani samih 
aktivistov, je Tina Trdin v drugem delu izobraževanja, pripravila delavni-
co, ki jo je vodila skozi zanimivo psihološko zgodbo. Tudi v tem delu so 
Kliše-jevci aktivno sodelovali in predstavljali svoje poglede na slišano 
pripoved. Rezultat dneva je bilo uspešno sodelovanje in povezovanje 
aktivistov, kar predstavlja dodatno motivacijo za načrtovanje projektov 
v prihodnosti.  Tjaša CVETKOVIČ
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Po aprilskem slabem vremenu, se je vreme vsaj 
malo izboljšalo in tako vsak vikend potekajo tek-
movanja v vseh selekcijah. Tudi travnate zelenice 
so začele s prebujanjem rastlinja, zato je največ 
dela s košnjo trave in urejanjem igrišč za pripravo 
tekem.

Članska selekcija se po začetnih ne ravno strelskih težavah prebuja in 
začenja z nabiranjem potrebnih točk za uvrstitev v zgornji del lestvice 
in možnostjo osvojitve mest, ki bi vodile v višjo ligo. Nekaj težav trener-
ju delajo poškodbe, ki so že prisotne in krojijo prvo enajsterico.
Ženska ekipa je tudi v zelo hudem tekmovalnem ritmu, saj so med 
rednim tekmovanjem tudi pokalne tekme. Glede na zasedbo igralk, pri-
ključilo se je kar nekaj mladih, uspešno tekmujejo in želja je uvrstitev 
med prvo četverico, kar pomeni, da igrajo za prvaka. 
Vse mlajše selekcije tekmujejo po začrtanem razporedu in tudi mlajša 
ženska selekcija je imela uspešen tekmovalni turnir, ki je bil v Jevnici. 
Razveseljiv pogled pa je na tekmovanje mlajših selekcij, ki imajo tekme 
v Jevnici, saj se na tribunah zbere zelo veliko gledalcev, ki spodbujajo 
naše mlade nogometaše. Navijači le tako naprej.
Aktivni so tudi veterani, ki uspešno igrajo v veteranski ligi. V maju so 
se zopet podali v Veliko plano (Srbija) na srečanje in prijateljsko tekmo 
s  tamkajšnimi veterani. Konec meseca septembra pa pripravljajo med-
narodni veteranski turnir z udeležbo štirih držav. Kaj več v vsem tem pa 
v prihodnjih mesecih.
Za vsa dogajanje v športnem parku so obvestila na krajevnih oglasnih 
tablah v Jevnici in okolici.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

SUSEDGRAD SOKOL POKAL 2013
V Zagrebu se je na soboto, 11. 5. 2013, odvijal že tradici-
onalni Susedgrad sokol pokal 2013, katerega se je z 8imi 
borci udeležil tudi Taekwondo klub Šmartno – Litija. 
Najbolje se je odrezal Domen Pirc, ki je zmagal kar štiri 

borbe in tako še enkrat dokazal, zakaj nosi trenirko slovenske taek-
wondo reprezentance. Povzpel pa se 
je tudi na najvišjo stopničko med ju-
niorji 2 in osvojil naziv najboljši junior 
2 tega pokala. 
Čestitke tudi Domnu Harb, saj je v prvi 
borbi premagal nasprotnika s 15:3, v 
drugi borbi pa ga je žal izdala izkuše-
nost njegovega nasprotnika. Dobro je 
kazalo še Sari Rozina, ki je vodila skozi 
celotno borbo in na žalost izgubila šele v zadnjih minutah.
Taekwondoisti se že pripravljajo na prihajajoče državno prvenstvo v 
tehniki, ki bo 25. 5. 2013 v Slovenskih Konjicah.
REZULTATI: 1. MESTO: Domen Pirc; 2. MESTO: Aleksandra Rozina; 3. 
MESTO: Tai Cerar, Tadej Cerar
Tekmovali so še: Sara Rozina, Domen Harb, Rok Slapničar ter Tadej 
Pirc. Janja REPINA

USPEŠNA NEDELJA ZA TAEKWONDOISTE
Na nedeljo, 28. 4. 2013, je na Hrvaškem potekal 1. Čigra open turnir, 
ki je bil namenjen izključno mlajšim ter starejšim kadetom. Prav zaradi 

tega pa je Taekwondo klub Šmar-
tno – Litija to tekmovanje izkoristil 
za to, da si nove generacije nabe-
rejo izkušnje, ki jim bodo kasneje 
na močnejših tekmovanjih prišle še 
kako prav. 
Najbolje sta se od šmarskih borcev 
odrezala Tadej Pirc, kadet A -45 kg 

ter Timotej Bučar, kadet B -49 kg, saj sta oba uspešno prestala 2 borbi 
in se povzpela na najvišjo stopničko. Žal pa je obema zmanjkala samo 
ena točka, da bi dosegla naziv najboljši kadet A in najboljši kadet B 
turnirja. Medalje so domov odnesli še Tadej Cerar, srebrno, Luka Bajc, 
Lovro Perme ter Tai Cerar pa bronasto, zaradi premočne konkurence 
pa so brez odličja ostali Luka Križaj, Pia Smrekar in Jona Smrekar.

Janja REPINA

ROK MOhAR OSVOJIL ZLATO MEDALJO NA 
medNarodNem turNIrJu

V aprilu se je tehnična reperezentanca Slove-
nije udeležila prvega mednarodnega kontrol-
nega turnirja, tradicionalnega 20. Dan gun 
open 2013, v Zagrebu. Kot edini predstavnik 
Taekwondo kluba Šmartno - Litija se je tek-
movanja udeležil aktualni državni prvak, Rok 
Mohar, črni pas 5. dan. Nastopil je v kategoriji 
članov 2, od 30-39 let in po finalnem nasto-
pu zasedel 1. mesto. Uspelo mu je premagati 
tako svojega mentorja, kakor tudi predstavnika hrvaške vrste, kar je 
dobra popotnica za nadaljevanje sezone.

NK LITIJA Z NOVIM VODSTVOM IN 
NOVIMI NAČRTI

V NK Litija smo na svoji redni volilni skupščini izvolili 
nove organe. V Upravni odbor so bili izvoljeni Igor Me-
serko, Marko Kovač in Uroš Kranjc, za predsednika NK 

Litija je bil soglasno izvoljen Gregor Zavrl. Izvoljena je bila tudi nova 
nadzorna in disciplinska komisija. Nadzorno komisijo bo vodil Uroš 
Pavlica, disciplinsko pa Miha Lebinger. Po skupščini se je sestal že 
nov upravni odbor, ki je imenoval Petro Golnar za podpredsednico in 
blagajničarko, Andrejo Jerant za sekretarko, Dušana Razborška za vod-
jo strokovnega programa ter dva člana po pooblastilu skupščine na 
zaupanje predsednika in sicer Anta Jovića ter Borisa Doblekarja, ki je 
zadolžen za odnose z javnostmi. Prav tako se je delno modificiralo sta-
tut, ki ureja delo kluba NK Litija.
Klub si je za novo obdobje zastavil mnogo novih ciljev, ki bodo NK Litija 
napravili za enega najbolj prepoznavnih in najbolj aktivnih ter zaupanja 
vrednega kluba v regiji. Največ poudarka bo na sodelovanju s preosta-
limi klubi iz občine, Zasavja in dolenjske ter zavodi, društvi, podjetji v 
občini. Gojiti je potrebno močno sodelovanje v klubu na vseh ravneh. 
Sodelovanje in resno ter intenzivno delo mladih z energijo ter starejših 
z izkušnjami je kombinacija 
za uspeh. 
Novi predsednik je poudaril, 
da se bo delalo na krepitvi 
članstva, vsi člani pa bodo 
morali kar z največ aktivne 
participacije in sodelovanjem 
prispevati za vzpon kluba. 
Vsak član UO bo imel kon-
kretno zadolžitev in odgovor-
nost. Dodal je, da je nujno 
potrebno takoj pristopiti k urejanju klubskih prostorov, ker so v zelo 
slabem stanju. Poleg kvalitetnega vzdrževanja z dodatnimi investici-
jami v namakalni sistem je tudi nujno pristopiti k ureditvi pomožnega 
igrišča. Najprej pravno formalni status, ki je neurejen in nato vse po-
trebno za vzpostavitev igrišča z umetno travo. Dodal je, da bo potrebno 
z nekaj udarniškega dela nujno urediti vmesni oziroma povezovalni del 
med pomožnim in glavnim igriščem. Umaknilo se bo bazen za nama-
kalno vodo in na tem mestu pridobilo nove zelene površine namenjene 
otroškemu igrišču. 
Strokovni del načrta je predstavil vodja strokovnega programa Dušan 
Razboršek. Poudaril je, da je potrebno povečati število igralcev v vseh 
selekcijah, uvedbo selekcioniranja, kar je osnova za višje tekmovalne 
cilje. Med drugim je dodal, da je nujno vzdrževati odlično sodelovanje 
s FC Litija, ostalimi nogometnimi klubi v občini in šolami. Nadaljevati je 
potrebno z izobraževanjem obstoječega in novega trenerskega kadra, 
nujno pa je potrebno pridobiti strokovnjaka za delo z vratarji.
Ob koncu skupščine je vladalo res pravo pozitivno vzdušje, ki je dober 
znak za rast in razvoj nogometa v Litiji. 
Ne nazadnje vsi, ki se želite pridružiti in s svojim znanjem in delom 
pomagati klubu, vljudno vabljeni. Prav tako velja tudi prijazno povabilo 
na prav vse nogometne tekme vseh selekcij, ki se odigrajo na nogome-
tnem igrišču NK Litija.  Nogometni pozdrav s strani vašega NK Litija

eVroPSkI maratoN V trStu
Prvo nedeljo v maju smo se 
šmarski tekači zopet odpravili 
v Trst na evropski maraton. 
Tokrat so se nam pridružili 
tudi mladi fantje iz Kisovca, 
ter tekač iz Unca. Prvič se je 
zgodilo, da smo morali najeti 
avtobus in to je zelo vzpodbu-
dna novica.
Suzana, Mojca in Mija so z vr-
hunskim vodenjem popeljale štiri nove maratonce, ki so se prvič podali 
na 42 km. Verjetno si nihče sploh ne predstavlja, kako težko delo so 
opravile naše tekačice, saj so bile vremenske razmere zares peklen-
ske. Vendar je bila srčnost celotne skupine močnejša od vročega son-
ca, vetra in izčrpanosti. V cilju smo zajokali od sreče v iskrenih objemih 
prijateljev, ki so nas vztrajno čakali. Fantje, čestitamo!

NAVDUŠENE MLADE ROKOMETAŠICE IN 
ROKOMETAŠI

V soboto, 11. maja 2013, je v organizaciji ŽRD Litija v športni dvorani 
Litija potekal turnir v mini rokometu za dečke in deklice. Na turnirju je 
sodelovalo  okoli  55 mladih igralk in igralcev iz Litije in Šmartnega. 
Na tekmah so prikazali veliko srčnosti in borbenosti. S tribun so jih 
vseskozi glasno spodbujali starši, sorodniki in ostali obiskovalci, ki so 
si  v velikem številu ogledali nadobudne male rokometaše.  Po odigra-
nih tekmah so vsi tekmovalci in tekmovalke skupaj pozdravili gledalce 
in iz rok rokometašic ŽRD Litija prejeli darila, ki jih je za to priložnost 
priskrbel g. Lojze Vo-
zelj. Zahvaljujemo se 
vsem tekmovalkam, 
tekmovalcem, obisko-
valcem in vsem, ki so 
pomagali oragnizirati 
ta simpatični športni 
dogodek.

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
ROKOMETU ZA MLAJŠE 

DEKLICE A V LITIJI
V nedeljo, 12. maja 2013, je v Litiji potekal za-
ključni turnir v rokometu, za mlajše deklice A, 

za razvrstitev od četrtega do šestega mesta. Turnirja so se udele-
žile drugouvrščene ekipe rednega dela posameznih lig in sicer ŠR 
Katja Kurent Zagorje; RK Gen-I Zagorje (VZhOD), RK Adria tran-
sport Logatec (ZAhOD) in ŽRD Litija (CENTER). 

Udeleženke turnirja so na vseh 
treh tekmah pokazale svojo pri-
pravljenost, borbenost in tekmo-
valni duh, da osvojijo čimboljši 
rezultat. Dekleta so s svojimi 
odličnimi predstavami, asisten-
cami in preigravanji pokazale 
svoje znanje v rokometu.

Že na prvi tekmi med ŽRD Litija in RK Adria transport Logatec (9:6), se 
je pokazala neverjetna moč in želja po zmagi. Enako vzdušje je bilo moč 
čutiti tudi med ŠR Katja Kurent Zagorje; RK Gen-I Zagorje in RK Adria 
transport Logatec, ki se je zaključilo z rezultatom 10:6. In nenazadnje 
sta to neverjetno energijo in napeto igro zaključili ekipi ŽRD Litija in ŠR 
Katja Kurent Zagorje; RK Gen-I Zagorje s končnim rezultatom 12:10. 
Ekipa mlajših deklic A (letnik 2000 in mlajše) ŽRD Litija, je pod vod-
stvom trenerja, Dareta Šuštarja osvojila 4. mesto; ŠR Katja Kurent 
Zagorje; RK Gen-I Zagorje je osvojilo 5. mesto in RK Adria transport 
Logatec 6. mesto. 
Dekleta ŽRD Litija so v svojih tekmah zmogle združiti moči in željo po 
uspehu ter tako s svojo srčnostjo in  nepopustljivostjo osvojile zelo 
željeno 4. mesto. Ponovno pa je poleg igralk blestela vratarka, Špela 
Doblekar, s svojimi izjemnimi obrambami. Naša dekleta smo spodbuja-
li navijači, in jih s športnim navijanjem bodrili k športni tekmovalnosti, 
in na koncu nismo skrivali tako veselja kot ponosa. Bravo dekleta in 
trener mlajših deklic A ŽRD Litija.

V SLOVENSKIh KONJICAh DOKAZALI NAJBOLJŠE
V Slovenskih Konjicah je na sončno 
soboto potekalo državno prvenstvo 
v borbah, katerega se je udeležilo 8 
članov Taekwondo kluba Šmartno 
– Litija. Največ borb je moral prestati 
Domen Pirc, ki je svoje znanje doka-
zal v treh borbah, vse tri prepričljivo 
zmagal in se okronal z naslovom držav-

nega prvaka ter z naslovom najboljšega mladinca državnega prven-
stva. Vendar čestitke tudi ostalim članom, kateri so se tekmovanja 
udeležili, saj so s svojimi odličnimi borbami vsi prispevali k temu, 
da smo dosegli 3. mesto v skupnem seštevku, mladinci pa so pripo-
mogli k temu, da smo osvojili tudi 3. mesto v kategoriji mladincev.
REZULTATI: 1. MESTO: Domen Pirc, Tadej Pirc, Nika Šircelj, Aleksandra 
Rozina; 2. MESTO: Sara Rozina, Lovro Perme; 3. MESTO: Patricija Ma-
toz. Tekmoval je še Rok Slapničar, a na žalost ostal brez odličja.

Janja REPINA
BELGIJA OPEN 2013

Tadej in Domen Pirc sta se 6. in 7. aprila 2013 s slovensko re-
prezentanco odpravila v Belgijo, kjer je v Gentu potekal A turnir 
Belgian open 2013.
Domen je nastopil v soboto 
in prvo borbo prepričljivo 
premagal Italijana z rezulta-
tom 13:3, naslednjo borbo 
je z rezultatom 7:3 ugnal 
borca iz Nemčije, v četrtfi-
nalu pa je bil zanj žal pre-
močan taekwondoist iz Španije. Naslednji dan je bil na vrsti Tadej, a je 
žal izgubil proti Dancu, a le za pičli 2 točki.  Janja REPINA

4. MEDNARODNI POKAL MESTA 
TOLMIN 2013

V nedeljo 7. aprila 2013 se je v Tolminu odvijal 4. med-
narodni karate turnirju odprtega tipa „Pokal mesta 
Tolmin“. Mednarodnega tekmovanja se je udeležilo 

kar 310 tekmovalcev iz 22 karate društev Italije, Srbije, Bosne in Her-
cegovine ter Slovenije. Žal se je iz našega kluba Kensei Litija turnirja 
udeležilo samo sedem tekmovalcev, saj je zaradi bolezni obležala več 
kot polovica aktivnih tekmovalcev. Na povabilo organizatorjev turnirja 
je iz našega kluba zastopal sodniške vrste Gorazd Praprotnik.

Kljub majhnemu številu tekmovalcev se je KK Kensei v končni razvrsti-
tvi izmed 22 klubov uvrstil na skupno 10. mesto, saj so vsi tekmoval-
ci v hudi mednarodni konkurenci dosegali vrhunske rezultate. katja 
Markovič je v kategoriji kata članice dosegla 1. mesto, Tamara Po-
vše Dietiker pa v isti kategoriji 4. mesto. Toni Povše je v kategoriji 
kata starejši člani dosegel 1. mesto. Matic Logar je v kategoriji kata 
mladinci dosegel 2. mesto. Nina Bajrić je v kategoriji Ko-Go Kumite 
(borbe) dosegla 3. mesto in v katah 6. mesto. Gian Povše je za las 
zgrešil medaljo in se v kategoriji kata mlajši dečki uvrstil na nehvaležno 
4. mesto. Tudi Lovro Mandelj v kategoriji kata člani dosegel 4.mesto. 
Neža Stopar Koprivnikar pa se je v kategoriji kata starejše deklice 
uvrstila v finalno tekmo, kjer je dosegla 8. mesto, v kategoriji Kihon 
Ippon Kumite (borba) starejše deklice pa 6. mesto. 
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!  KK Kensei

Na 21 km sta se prvič podala tudi Ksenja in Peter, ki sta lahko zgled 
vsem mladim, ki še vedno dvomijo vase in samo mislijo, da nič ne 
zmorejo. 
Pri vsem tem pa ne smemo zanemariti Aleksandre in Kristine, ki sta 
skupaj z Brankom, Dejanom in Mihaelom prvič v življenju pretekli 8 
km. Za začetek dovolj.
Ker nam je bilo zares lepo in smo vsi doživeli en prekrasen dan, smo 
na koncu sklenili, da Trst postane naša tradicija. Torej, vabljeni, da se 
nam morda drugo leto pridružite!  Šmarski tekači



• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

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

E-pošta: lesokras@siol.net
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MARK MESARIČ OSVOJIL POKAL NA 
DRŽAVNEM PRVENSTVU

TEKMOVALNI TENIS
V začetku meseca maja se je pričela serija poletnih državnih prven-
stev v tenisu. Prvi so v boj stopili v kategoriji do 14 let na Otočcu in 
Tenis klub AS Litija je bogatejši za nov pokal z državnega prvenstva. 

Osvojil ga je Mark Mesarič, ki se je kot 
edini nepostavljeni igralec uvrstil v polfi-
nale in osvojil 3. mesto. Za Marka bo to 
pomenilo nove točke in visoko uvrstitev 
na novi lestvici, ki bo objavljena konec 
maja. Poleg Marka sta se dobro odreza-
la tudi Ašič Tom in Jamšek Lara, ki sta 
se uvrstila med 16 najboljših. Svoj prvi 

nastop na državnem prvenstvu je zabeležila mlada Cerovšek Laura, 
ki je nastopila v kvalifikacijah in zabeležila eno zmago, pri fantih pa je 
v kvalifikacijah nastopal še Macerl Rožle, 
ki pa je žal izgubil že v prvem krogu.
V Mariboru so se merili v kategoriji do 18 
let. Barve TK AS Litija je zastopala 16-le-
tna Tina Godec, ki je za las zgrešila uvr-
stitev v drugo kolo. Glavni Tinin nastop 
pa šele prihaja, ko bo na sporedu držav-
no prvenstvo do 16 let, ki je pravzaprav 
njena kategorija in kjer bo poleg Tine na-
stopil tudi Grega Kokalj. Grega Kokalj se 
po skoraj enoletni pavzi zaradi poškodbe 
znova vrača na teniška igrišča. Svoj prvi 
nastop je opravil v Avstriji, kjer nastopa v 
avstrijskem ligaškem tekmovanju in je zabeležil prvo zmago. V isti ekipi 
nastopa tudi Blaž Bizjak, ki je prav tako zmagal. Tudi nastop v tujih 
ligah je ena od oblik nabiranja mednarodnih izkušenj, ki bodo obema 
mladima tekmovalcema prišle še kako prav, saj je pred obema kopica 
mednarodnih tekmovanj. Nik Razboršek bo pred Futures turnirjem, ki 
bo v Litiji v dneh od 08.06. do 16.06.2013 odigral še nekaj podobnih 
turnirjev po Evropi, računamo tudi na nastop Nastje Kolar na močnem 
mednarodnem turnirju v Mariboru konec maja. 

rekreatIVNI teNIS
Zimska rekreativna liga AS je praktično končana. Velika in zaslužna 
zmagovalca sta Primož Novak v moški in Andreja Bizjak v ženski 
konkurenci. Čestitke si pravzaprav zaslužijo vsi sodelujoči, ki so zdržali 
v tekmovanju, ki traja kar šest mesecev in zahteva precej časa. V vseh 
kategorijah je tekmovanje končalo 98 igralcev in igralk, ki so odigrali 
kar precej čez 1000 tekem. Kvaliteta tenisa v ligi je seveda z vsakim 
letom boljša in lahko smo bile priče vrste fantastičnih dvobojev tako 
v moški kot v ženski konkurenci. Natančna sestava posameznih lig za 
prihodnjo sezono bo seveda znana šele jeseni, ko bodo končane pri-
jave. Kakorkoli že, naslednja sezona se bo verjetno pričela v mesecu 
novembru 2013, že sedaj pa ste vsi vabljeni na nadaljevanje v tekmo-
vanju, ki ima že res bogato tradicijo. 
Je pa razveseljivo tudi dejstvo, da se je letos prijavilo veliko število tek-
movalcev tudi v poletno teniško ligo AS. Trenutno je prijavljenih nekaj 
manj kot 40 moških in 8 žensk, tako da se nam obeta novo zanimivo 
tekmovanje. O prvih rezultatih bomo poročali že v naslednji številki.

tenis klub aS

Prodam šolsko torbo Akta, zelo lepo ohranjeno, 
cena 15 EUR. Inf.: 041/954-766. 

V mirnem okolju v vasi Mihelca, blizu Ivančne Gorice nad Teme-
nico, prodamo zazidljivo parcelo v velikosti 1670 m2. 25 minut iz 
Ljubljane. Parcela je rahlo nagnjena, pravokotne oblike, odprta in 
zelo sončna (omogoča gradnjo energijsko varčnih stavb). Dostop 
je urejen. Vsi priključki so na ali v bližini parcele. Z dobro pozicijo 
in prelepim ter odprtim razgledom je idealna za gradnjo stano-
vanjskega, počitniškega ali podobnega objekta.
Informacije na telefon: 041/254-984

OB ROB OLMN LITIJA
Občinska liga malega nogometa  

(na travi) litija
Začetki občinske lige malega nogometa 
na travi (OLMN Litija), po ustnem izro-

čilu, segajo v leto 1968. Za uraden začetek tekmovanja štejemo leto 
1974, ko je liga dobila obliko ligaškega tekmovanja z začetnimi šestimi 
ekipami iz občine Litija. Na osnovi tega je dobila tudi ime občinska. 
Liga se je skozi leta povečevala in širila tudi v druge občine, v letu 2009 
dobila tudi veteransko različico tekmovanja in s tem obliko, ki jo ima 
še danes, ko v prvi in drugi ligi sodeluje po 12 moštev ter v starostni 
kategoriji veteranov 9 moštev. Kljub temu, da moštva prihajajo iz štirih 
občin, t.j. Litije, Šmartna pri Litiji, Ljubljane ter Ivančne Gorice, se je 
ohranilo prvotno ime lige, ki v sredini kjer se igra, predstavlja že kar 
uveljavljeno blagovno znamko. 
Tekme se igrajo na igriščih velikosti 50 (do 60) m x 30 (do 40) m in goli 
v izmeri 5m x 2m. Ekipo na igrišču sestavlja 6 igralcev ter vratar. Tekme 
se igrajo v skladu s Pravili nogometne igre, ki jih je izdala Mednarodna 
nogometna organizacija (FIFA), razen igralnega časa (2 x 30 min) ter 
pravila prepovedanega položaja (ne velja). 
Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da je večina ekip v zadnjih letih sto-
rila velik korak naprej pri športni infrastrukturi, ki poleg zgledno ure-
jenih nogometnih igrišč vključuje še priročne brunarice, razsvetljavo, 
odbojkarska igrišča, balinišča ter ostale pritikline, ki omogočajo spro-
ščeno uživanje v nogometni igri in druženju vseh pristašev športa. 
Po končani sezoni vodstvo lige vsako leto organizira tudi zaključni tur-
nir vseh ekip, ki se odvija na terenu ene izmed njih. Osnovni namen 
turnirja je druženje in primerjanje nogometnega znanja. 
Zaključni turnir sezone 2012/2013 je bil v domeni ekipe Jang bojs iz 
Šmartna pri Litiji, ki je tekmovanje, s pomočjo lepega vremena in ve-
likega števila gledalcev, uspešno izpeljala. Zmagovalec dvodnevnega 
turnirja je postala ekipa Cifra - Kelme, ki je v finalu premagala ekipo 
ŠD Sava. Obe ekipi prihajata iz občine Litija. Sledilo je podeljevanje 
pokalov za turnir in ligaško tekmovanje, kjer je prehodni pokal ponovno 
prejela ekipa Športnega društva Zgornji Log iz Litije.
Kot zanimivost naj omenim še podelitev pokala »Naj veteran« Darku 
Bajdetu, ki sodeluje v ligi od njenega samega začetka, torej od leta 
1974. Sprva je branil mrežo za več ekip v članski, dandanes, v njego-
vem šestem desetletju, v veteranski konkurenci. 
Napisan je grobi oris lige, ki bo v naslednji tekmovalni sezoni prazno-
vala 40. rojstni dan. V okviru te obletnice vodstvo lige načrtuje nekaj 
dogodkov s katerimi bi se predstavili tudi širši javnosti oziroma naveza-
li stike s sorodnimi ligami.  vodja OLMN 17. POhOD OD CERKVICE DO CERKVICE – 

POLŠNIK – NEDELJA, 2.6.2013
Program 2013 
Polšnik – pri župnišču:  8.30 do  9.00 – ju-
tranja pogostitev pohodnikov, pevski poz-
drav MoPZ Polšnik 
Ostrež : družinski trio Volk Folk iz Ilirske 
Bistrice (izvirni ljudski godci in pevci  s pri-
dihom sodobnejšega muziciranja) 
Stranski vrh:  Pihalni orkester Kranj (letos praznuje 115 let delovanja)
Glinjek: maša v naravi ob 13.00, z Mešanim zborom Ivana Cankarja 
iz Vrhnike (v aprilu so Slovenijo zastopali na festivalu na Japonskem), 
maševal bo g. Stane Štefanič, župnik iz Črnuč
Koprivnik: zaključna prireditev ob 14. 00 pri Lovski koči (pod šotorom), 
z Ansamblom Čepon iz horjula, z zanimivim kulturnim programom, 
nagradnim žrebanjem, plesom in s stojnicami z domačimi dobrotami
Dobro je vedeti: vsak prijavljen pohodnik prejme pohodniško izkaznico, 
jutranjo kavo ali čaj, bon za kosilo,  spominski obesek ter je vključen 
v žrebanje nagrad.
Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije, dolga je cca 12 km. 
Priporočamo dobro obutev.  Več na www.polsnik.si

OBČANI IN LOVCI REŠILI KANJO 
Na malce turoben pozno pomladanski dan, ko smo popoldne lovci LD 
Litija pregledovali travnike v našem lovišču, z namenom ugotavljanja 
škod od divjih prašičev, je do enega od naših članov pristopil občan 
Janko Kežar z Brega in povedal,  da je tovorno vozilo, vozeče od Litije 
proti Savi, pri odcepu za Breg, pred kratkim udarilo v večjo ujedo,  le-ta 
pa se je po nesreči zatekla ob gospodarsko poslopje bližnje domačije. 
Srečno naključje je botrovalo tudi takojšnji prisotnosti pooblaščene 
uradne osebe inšpektorata za kmetijstvo in okolje. Pri ogledu situacije 
smo ugotovili, da je tovorno vozilo udarilo v odraslo samico zavarovane 
vrste kanjo. 
Kanja  (Buteo buteo L.), ki je sicer naša najpogostejša ujeda,  spada v 
družino jastrebov (Accipitridae). Po hrbtu je praviloma temno rjava, po 
trebuhu pa grahasta v rjavo belih odtenkih. Zraste do 55 cm v dolžino, 
njen razpon kril doseže do 135 cm, rep ima pahljačasto zaokrožen in 
progast.  Sprehajalci in ljubitelji narave jo pogosto vidimo »sedeti« na 
električnih drogovih ali osamelih drevesih, kjer z višine opazuje svoj 
potencialni plen (miši, voluharice, kuščarje, žabe, žuželke …). V letu 
ponavadi jadra z vzgonskim vetrom v velikih krogih in se oglaša z zna-
čilnim prodornim žvižgom podobnim glasnemu mijavkanju. Gnezdi v 
začetku maja visoko v drevesnih krošnjah.
Kanja se je po udarcu s tovornim vozilom zatekla pod zloženo opeko 
in bi bila kot takšna kaj lahek plen različnim plenilcem, kot so doma-

če mačke in lisice. Ob 
prisotnosti ljudi ni odle-
tela, postavila se je le v 
značilno obrambno na-
padalno držo (grožnje s 
kljunom in kremplji) in 
se ni premikala. Lovci 
smo z Jankom poma-
gali pooblaščeni osebi 
kanjo uspešno odloviti. 
Pred namestitvijo živali 
v kletko, namenjeno 

strokovnemu prevozu v zavetišče, je bila kanja ustrezno pregledana, pri 
pregledu pa je bilo ugotovljeno, da nima zlomov ali kakršnih koli vidnih 
poškodb. Izkazalo se je, da je bila zaradi udarca zgolj disorientirana in 
v šoku. Žival smo namestili na spodnje veje drevesa in po slabe pol ure 
je že poletela proti bližnjemu gozdu. Kanjo smo naslednje dni opazovali 
v bližini Brega, ne kaže nobenih posledic udarca in je očitno uspešno 
vrnjena v svoje naravno okolje. mag. Jernej MAROLT

komisija za odlikovanja in dopisništvo LD Litija

Kanja (Buteo buteo, L.) tik pred izpustom v 
svoje naravno okolje. (foto: J. Marolt)

TENIŠKI TURNIR SERIJE ITF FUTURES – MOŠKI 
Z NAGRADNIM SKLADOM 10.000$ 

litija oPen LITIJA, 07.-16.06.2013
TK AS LITIJA 

Profesionalni teniški turnir iz serije FUTURES je prva stopnja profesionalnega 
moškega tenisa v svetu, ki se končajo na zadnji stopnji z Grand Slam turnirji in 
štejejo za ATP točke svetovne teniške lestvice. Na FUTURES turnirjih je razpon 
tenisačev največji, saj nastopajo igralci, ki so uvrščeni okrog 200. mesta na 
svetovni teniški lestvici pa vse do nerangiranih mladih igralcev, ki šele stopajo 
na pota profesionalnega tenisa. 
Denarni sklad na turnirjih tega ranga je 15.000 ali 10.000$, mi smo se upo-
števajoč situacijo odločili za manjšo različico. Denar se razdeli med igralce, ki 
nastopijo v glavnem turnirju, za vašo informacijo pa naj povemo, da zmagovalec 
prejme 1.440$ in 18 ATP točk, poraženec v 1. kolu pa 104$, za vsaj 1 ATP točko 
pa je potrebna uvrstitev v 2. kolo. Turnir poteka v dveh delih, kjer so na vrsti 
najprej kvalifikacije z nastopom 64-ih igralcev od katerih se 8 najboljših uvrsti v 
glavni turnir. Drugi del je glavni turnir, kjer se 8-im kvalifikantom pridružijo štirje 
povabljenci in 20 najboljših po svetovnem rankingu prijavljenih igralcev. Vzpo-
redno s turnirjem posameznikov poteka tudi turnir igre dvojic, kjer nastopa 16 
parov, ki igrajo za posebno razvrstitev na svetovni teniški lestvici, del denarnega 
sklada pa se razdeli tudi med njih. 

NAŠI PREDSTAVNIKI 
Eden od pomembnih razlogov za organizacijo takšnega turnirja je omogočiti 
nastop slovenskim igralcem, da se lahko slovenski športni javnosti predstavijo 
na domačih igriščih. Teniška zveza Slovenije je v letošnjem letu spet storila velik 
korak naprej, saj bo v začetku julija v Portorožu organizirala turnir iz serije Chal-
lenger, kar je naslednja višja stopnja tekmovanj za ATP svetovno lestvico. Trije 
turnirji serije FUTURES, ki se bodo poleg našega odvijali še na Bledu in v Ma-
riboru, so velika pomoč slovenskim igralcem, da lahko merijo moči s svetovno 
teniško elito tega ranga in izkoristijo prednost domačega igrišča, spodbujanja 
gledalcev, podpore medijev itd. Ponosni smo, da omogočamo, da na turnirju na-
stopajo kar trije igralci našega kluba. Naš veliki adut je domačin Nik Razboršek, 
ki z devetnajstimi leti že zaseda 830. mesto na svetovni teniški lestvici, prav 
lanski turnir pa je bil odlična odskočna deska za povzpenjanje po njej, kar je 
Niku odlično uspelo, če vemo, da je pred enim letom zasedal 1637. mesto. 
Povabilo za glavni turnir bo prejel naš drugi teniški igralec, še leto dni mlajši Blaž 
Bizjak, ki je v letošnjem letu že nastopil na nekaterih kvalifikacijah profesional-
nega toura in je le še vprašanje časa uvrstitev v enega izmed glavnih turnirjev in 
zmaga v njem, ki mu omogoča precej lažje izhodišče naprej. 
Tudi letos bo priložnost v kvalifikacijah iskal šele 15-letni Gregor Kokalj, nasle-
dnji veliki up slovenskega tenisa, ki se je lani celo uvrstil v glavni del turnirja in 
tam odigral dobro tekmo s kasnejšim zmagovalcem Italijanom Ricardom Bel-
lotijem. 
Zavedamo se, da je turnir prenizkega ranga, da bi nastopili naši vrhunski teniški 
mušketirji Grega Žemlja, Blaž Kavčič in Aljaž Bedene, srčno pa upamo, da se 
bo zbrala vsa ostala kvaliteta slovenskega moškega tenisa, kot so – poleg že 
omenjenih igralcev našega kluba – še Blaž Rola, Tomislav Ternar, Mike Urbanija, 
Tom Dešman Kočevar, Janez Semrajc, Sašo Bende in ostali. 

Dušan RAZBORŠEK

(Pod bistrojem ValVasor)

NOVO v naši ponudbi!
"DIAMANTNI PILING"

Je luščenje povrhnjice z diamantnimi nastavki  
in pomočjo vakuma. Ta metoda je posebej 
učinkovita na območju gubic, starostnih in 

pigmentnih madežev ter brazgotin.

Ne spreglejte tudi ostale ponudbe  
na naši spletni in FB strani ali se osebno 

oglasite v našem salonu.

  NEGA OBRAZA
  OBLIKOVANJE TELESA
  MASAŽE
  MANIKURA IN PEDIKURA
  GELIRANI NOHTI
  DARILNI BONI

NAROČANJE NA 030 33 44 33
Delavni čas od ponedeljka do sobote  

po dogovoru

www.dotiki-lepote.si



ZAHVALA

ANDREJ CIRAR
20.12.1936 – 16.4.2013

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, so-
delavcem in znancem, za darovano cvetje in sveče ter za vse izrečene 
in napisane izraze sožalja.
Iskrena hvala Društvu upokojencev, Društvu diabetikov Litija in Šmar-
tno, MDI Litija-Šmartno, Planinskemu društvu, izvajalcu Tišine, pev-
cem Lipe za zapete žalostinke in osebju pogrebne službe KPS Litija za 
lepo opravljen obred.
Posebej se zahvaljujeva osebnemu zdravniku, dr. Nikolaju Benedičiču 
in patronažni sestri go. Tatjani za skrb, pomoč in podporo.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: Žena Marija, hči Tina in hči Natalija z družino.

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

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je v 52. letu starosti zapustil mož,  

oče, brat in stric

SIMON GODEC
17.5.1960 – 16.4.2013

Iz Jevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, maše ter da ste ga v tolikšnem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. Posebna zahvala gre jevniškim gasilcem, pevcem, bralcem 
in kresniškemu župniku Štefanu Pavliju. Zahvaljujemo se tudi patro-
nažnima sestrama Vanji Požaršek in Aleksandri Ostrež iz ZD Litija za 
izjemno pomoč in skrb.
Iskrena hvala tudi vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
nam kakorkoli pomagali.

Vsi njegovi

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

V SPOMIN
Minilo je 10 žalostnih let, ko nas je nenadoma zapustil naš sin,  

brat in prijatelj

MITJA AVBELJ
4.4.1981 – 26.5.2003

Pomlad v dolino našo bo prišla
in čakala da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
ter jokala ker te ni.

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

Vsi tvoji, ki te imamo radi

Odhajam. Kaj že?
Kaj res naj preidem v spomine? 
A koliko tega je še,
kar sem želel povedati.
Odhajam, a ostajam.

ZAHVALA
K nebeškemu Očetu je odšel naš dragi

MIHA ŽIBERT
iz Vač

19.8.1991 – 6.5.2013

Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam ob prerani smrti 
našega dragega Mihe stali ob strani in nam kakorkoli pomagali.

Vsi njegovi

Ne sijejo več tvoji oči,
ne sijejo kot so sijale prejšnje dni.
En sam trenutek vzel je tvoj pogled,
ne sliši več tvojih se besed.
Neutolažljivo zdaj naše je srce,
le spomin nate ostal bo do zadnjega dne.

ZAHVALA
Od nas se je poslovila draga

PETRA LEPIČNIK
rojena 14.8.1993

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo spremljali na njeni življenski poti,  
ji stali ob strani in se z njo veselili.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili z besedami, cvetjem  
ali ji namenili toplo misel.

Mami, sestri Špela in Anja z družino

Tužno sam ptiče što mekim kljunom
kljuca o kamen tražeči vodu,
baš kao ljudi, tako i ptice,
najdraže traže, onda kad odu.

ZAHVALA
Ob boleči in nenadni izgubi naše drage

ADELE DELIĆ
4.12.1992 – 23.3.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za vso podporo, pomoč, za izrečene  

besede sožalja, darovano cvetje, sveče, pogrebni službi KSP Litija  
in vsem, ki ste se od nje poslovili v tako velikem številu.

Vsi njeni

DRAGI DEDI BRUNO!

Ko v Gobnik se peljem,
tebe več ni tam.

Pogledam v vinograd
a tebe ni
vse prazno se mi zdi.

Ko si umrl
sem spoznala,
kako sem te imela
RADA!

        Tvoja vnukinja Pia

V SPOMIN
možu, očetu, dediju in tastu

BRUNOTU UTENKARJU
1949 – 2011

Minilo je dve leti odkar te ni, mi pa vedno mislimo na tebe  
in te pogrešamo.

Tvoja družina

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

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož in oče

JOŽE LAMBERGAR
1948 – 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vaščanom za izražena sožalja, darovano cvetje in sveče.

 Prav tako se lepo zahvaljujemo g. župniku Pavlu Okolišu iz Litije.

Vsi njegovi

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer tvoj dragi je doma.

ZAHVALA
V 88. letu nas je zapustila draga mama, babica in prababica

MARIJA KOS
1924 – 2013

iz CKS 10, Litija

Hvala v sem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje  
in sveče ter za izrečena sožalja. Posebna zahvala gospodu župniku 
Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred ter pevcem iz Polšnika za zape-
te pesmi ob grobu.

Vsi njeni

Tako jo išče moj spomin in najde
na večni njivi sleherno minuto.
In taka bo ostala. Moja. Večno.
                          (Tone Pavček)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi žene, mame in stare mame

MARIJE HOSTNIK
Rojene Kotnik

3.9.1934 – 29.4.2013
iz Gabrovke

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Posebno se zahvaljujemo 

g. župniku, ge. Heleni Perko in MPZ Lipa za zapete pesmi.

Žalujoči: mož Jakob, sin Igor in hčeri Rada in Nuša z družinami

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil

ANTON PREGRAD
20.1.1951 – 1.5.2013

iz Save pri Litiji

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedka se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem,sosedom in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, za darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre dr. Benedičiču 
in celotnemu osebju Infekcijske klinike v Ljubljani. Najlepša hvala tudi 
sosedi Stanki Janež za pomoč, župniku Andreju Rovšku za lepo opra-
vljen obred, Ribiški družini Litija, Društvu veteranov vojne za Sloveni-
jo, pevcem in trobentaču. Posebna zahvala Sonji Urbanija za ganljive 
poslovilne besede.

Vsi njegovi

Veliko je poti,
ki prehodil si jih ti.
Mnogo pustil si sledi,
da v spominih z nami si.

V SPOMIN

V maju mineva 10 let odkar je tiho odšel

KAREL SUKIČ

Tvoji najbližji



maj 2013

javno glasilo OBČan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

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

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

• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Tehnični urednik: Marko Djukić 

• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

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

nagradna križanka SESTAVIL: Jože Vizlar ŠTEVILKA: 150

Izžrebanci MAJSKE križanke prejmejo Riva Case elegantno 
stilsko foto SLR torbo. Nagrade prispeva JOVIDAN.SI
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Branka Jozelj, Badjurova ul. 2, Litija
2. Tomaž Topolnik, Kresnice 23b, Kresnice
3. Greta Hribar, Spodnji Log 34, 1282 Sava    

Težje besede:  BARD, TARAKI, TSAVO, ESTRIH, MOI, 
STIKS

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.6.2013 na naslov ured-
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki reklamno majico 
Tiskarne ACO. 

Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija
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mali oglasi
kuPIm star mizarski, ponk, skri-
nje, omare, mize, voziček lojtrnik 
ali cizo in ostale stare predmete. 
Tel.: 031/878-351.

Prodamo staro hišo, potrebna 
prenove, hiša je v bližini smučišča 
in je primerna za apartma. Cena 
15.000 EUR. Inf. 041/611-229

oddam opremljeno, manjše dvo -
sobno stanovanje v Litiji na tel. 
031/774-081.

kuPIm vozilo od letnika 1998 na-
prej, odlično ali slabše oh ranjeno, 
lahko je tudi karambolirano ali v 
okvari. Gsm: 030/940-859

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

Prodam rumeno kolo, 24 col, 
ohranjeno, cena 60 EUR. Inf.: 
041/954-766

Prodam pianino, rjave barve, 
znamka Galeb, ohranjen, cena po 
dogovoru. Inf.: 041/954-766

kuPIm razne stare predmete, 
odlikovanja, medalje, značke, ba-
jonete, čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kipce, slike, 
nakit, kovance, knjige in druge 
starejše drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več. Tel.: 051/740 
430.

IŠČEMO VARSTVO za enoletne-
ga fantka na našem domu v Litiji. 
Vse informacije: 040-278-250.

bRUnaRico 
GoStinSKi 

loKal
ob tenisu 

v Kresnicah 
oddaJamo 

v dnevni najem 
za zaključene 

družbe
(družinska praznovanja, 

družabna srečanja, pikni-
ke…) Pijača in prehrana v 
last ni – najemnikovi režiji.

Več na: 041 43 66 55

Hvala vsem, ki se ju spominjate v mislih, s svečko ali cvetlico 
na njunem grobu.

Vsi njuni

JULIJANI 
CVETAŠ

05.08.1941 - 21.05.2008

JANKU 
CVETAŠ

12.05.1939 - 25.04.2000

Vsi, ki radi jih imamo
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

V SPOMIN

in

OBVESTILA  /  KRIŽANKA

 r a J    _  _  _  _  _  _  _  _

 25.   _  _  _ roJStNI daN 
MLADINSKEGA CENTRA LITIJA

*

**

*

**

 PRoDaMo Stanovanje, 
77 m2, 3-sobno, popolnoma adaptira-
no in opremljeno leta 2011, v pritličju 
bloka. V centru Litije, v neposrednji bliži-
ni železniške postaje, šole, vrtca, trgovin 
in ostale infrastrukture. Stanovanje je 
takoj vseljivo z možnostjo odkupa nove 
opreme in garaže (13,72m2), ki se nahaja 
pod stanovanjem. Cena po dogovoru. 
Informacije: 041-719-444.

za zaključene 

(družinska praznovanja, 
družabna srečanja, pikni-
ke…) 
last ni – najemnikovi režiji.

Več na:

ŠPARGLJI
in JAGODE

OBVESTILO:
Zaradi pogosto napačnega razumevanja obveščamo 
cenjene stranke, da nismo soorganizator prireditve 
Dan špargljev in jagod na Bregu pri Litiji, prav tako 
tam ne ponujamo svojih pridelkov. Dnevni pridelek vam 
bo kakor vsak dan na voljo na naši kmetiji. Vabljeni.

PR' MEŽNARČK
NA BREGU PRI LITIJI - VSAK DAN OD 800-2000 ure

Tel: 031 847 206

e-mail: andrej.marn@siol.net



ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka Tori, Ulica Luke Svetca 1 (Rozmanov trg), Litija,

GSM: 031 639 178

Popravila in 
čiščenje zobnih

protez

OBČINA LITIJA

ManjŠe PoDjetje 
najaMe 

PoSlovni PRoStoR
100–130m2 za manjše 
skladišče in pisarno v 
Litiji ali bližini na do-
stopnem mestu pri-
mernem za dostavo. 
Informacije na GSM: 

041/271-924

KoleDaR PRiReDitev 
ob občinSKeM PRazniKU občine litija

KDaj? DoGoDeK Kje?

NEDELJA 2.6.
Start 8.30 –9.00

Zaključ. prireditev: 
14.00

17. pohod OD CERKVICE DO CERKVICE ( Skupina Volk Folk, Pihalni orkester Kranj, 
MePZ Vrhnika in Mopz Polšnik) Polšnik

PONEDELJEK 3.6. (do 28.6.) 19.00 Otvoritev razstave CENTRA ZA PREVENTIVNO ARHEOLOGIJO: 
»Preventivna arheologija v Centru« Kulturni center Litija

PONEDELJEK 3.6.-28.6. Razstava  CENTRA ZA PREVENTIVNO ARHEOLOGIJO:  »Odstrti drobci preteklosti« Ploščad pred Športno 
dvorano 

ČETRTEK 6.6. 19.00 4. redni letni koncert citrarskega orkestra DU Litija »SREBRNE STRUNE« Kulturni center Litija

7.6.-16.6. LITIJA OPEN ŠPORTNI PARK AS LITIJA

PETEK 7.6. 9.00 -1. skupina
11.00 - 2. skupina TAČKOV FESTIVAL: delavnica: Brez strahu pred psom (1. Skupina in 2. skupina) PARK NA STAVBAH

PETEK 7.6. 10.00 TAČKOV FESTIVAL: predstava SAPRAMIŠKA 2 – SAPRAMIŠJA SREČA – MINITeater Kulturni center Litija

PETEK 7.6. 17.00 TAČKOV FESTIVAL:  Tačkove ustvarjalne delavnice in animacija za otroke in mladino MC Litija

PETEK 7.6. 19.00 TAČKOV FESTIVAL:  zaključek nagradnega Tačkovega natečaja in razglasitev najboljših 
del, posvečen spominu Naceta Simončiča Knjižnica Litija

SOBOTA 8.6. 9.00-11.00 TAČKOV FESTIVAL: agility – prikaz spretnosti psov pri premagovanju ovir. 
Ogled aktivnosti za družine in vse ljubitelje štirinožcev.

PARK NA STAVBAH 
( v primeru dežja odpade)

SOBOTA 8.6. 19.00 Koncert MePZ KUD Jevnica, članov slovenske kulturne skupnosti »France Prešeren« 
iz Niša in folklorne skupine KUDŽ Konstantin iz Niša

DVORANA ZADRUŽNEGA 
DOMA JEVNICA

SOBOTA 8.6. 9.00 Gabrovka tu sem doma –Poticijada in Antonov pohod Gasilski dom Gabrovka

NEDELJA 9.6. 13.30 DAN GEOSS Slivna -GEOSS

PONEDELJEK 10.6. 18.00 Razstava  fotografij izgradnje OŠ Litija in SVC Litija Avla občine Litija

PONEDELJEK 10.6. 18.30 Zaključni koncert plesnega oddelka GŠ Litija-Šmartno Kulturni center Litija

SOBOTA 15.6. 8.00 Praznujmo skupaj - druženje  mestne in krajevnih skupnosti PLOŠČAD PRED ŠPORTNO 
DVORANO

SOBOTA 15.6. 9.00 dalje LITIJSKI TEK Litijski tek

SOBOTA 15.6. 20.00 OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU DRŽAVNOSTI Kulturni center Litija

SOBOTA 15.6. 18.00-24.00 POLETNA MUZEJSKA NOČ Kulturni center Litija

SOBOTA 15.6. 21.30 Slavnostni prižig obnovljene javne razsvetljave Trg na Stavbah 

SOBOTA 22.6. 19.00 Praznovanje 80–letnice delovanja PGD Sava Igrišče pri gasilskem domu

PONEDELJEK 24.6. 18.00 Odprtje obnovljenih prostorov »LITIJSKE VILE« LITIJSKA VILA

PONEDELJEK 24.6. 19.00 Likovna razstava PRAZNIKU V POZDRAV – Ex TEMPORE VAČE Avla občine Litija

SREDA 26.6. 19.00 VPIS UČENCEV V ZLATO KNJIGO IN KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV Dvorana Gimnazije Litija

SOBOTA 29.6. 17.00 Praznovanje 110–letnice delovanja PGD Vače Gasilski dom Vače

NEDELJA 7.7. 17.00 SPOMINSKI KONCERT POSVEČEN CARLOSU KLEIBERJU Konjšica – pri cerkvi 


