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novice iz občine litija

OB 25 JUNIJU - DNEVU DRŽAVNOSTI,
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ISKRENO ČESTITAM IN ŽELIM
PRIJETNO PRAZNOVANJE !
Župan občine Litija
Franci Rokavec

OBČINA LITIJA

6. OBČINSKI PRAZNIK SMO PRAZNOVALI
SKUPAJ – VSE GENERACIJE IN CELOTNO
OBMOČJE OBČINE LITIJA

16. junija 2013 je občina Litija praznovala že šesti občinski praznik. Na ta dan se spominjamo
določitve geometrijske točke Republike Slovenije na Spodnji Slivni pri Vačah. Leta 1981 je
začel nastajati domoljubni vseslovenski projekt GEOSS - simbol slovenstva. Letošnje praznovanje je resnično povezalo in združilo vse generacije prebivalcev naše občine in tudi celotno,
sicer zelo obsežno, območje občine Litija. Ponovno smo oživili tradicijo litijskega teka in predstavili vseh 12 krajevnih skupnosti in mestno skupnost Litija.
Tradicionalno je župan občine Litija Franci Rokavec
podelili priznanja na slavnostni akademiji v dvorani Kulturnega centra. Vse nagrajence in ostale obiskovalce
je poleg župana, nagovorila
tudi varuhinja človekovih
pravic ga. Vlasta NUSSDORFER. V kulturnem programu
so nastopili: Moški zbor Sv.
Nikolaja, Mešani kvartet PD
Prejemniki priznanj ob letošnjem občinskem prazniku (foto: arhiv kulturnega LIPA Litija, Harmonikar Nejc
centra Litija)
Grm in pianist Jani Slimšek.
Zlato plaketo občine litija za leto 2013 je prejel Klub malega nogometa FC Litija- za izvrstne rezultate na tekmovanjih in še posebej za izjemno igro ter uspešno organizacijo
UEFA FUTSAL CUP-u v Laškem.
Priznanje župana za leto 2013 so prejeli: Marjeta Mlakar – Agrež - za dolgoletno delo
na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in aktivno delo v Društvu
Sožitje Litija in Šmartno, Zlatko Rudolf, akademski kipar - za prepoznaven umetniški opus
na področju kiparstva, grafike in likovnega opremljanja knjig, Tatjana Milinkovič - za 50-letno
delovanje v košarkarskem klubu Litija, KOŠARKARSKI KLUB LITIJA – ob 60 – letnici delovanja kluba, PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAČE - ob 110 letnici delovanja društva,
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SAVA - ob 80 letnici delovanja društva.
Z oživitvijo litijskega teka smo
želeli oživiti tradicijo,
obenem pa tudi promovirati še naslednje vrednote: zdrav
način življenja, enostavne aktivnosti na
prostem, druženje, sobivanje, povezanost občanov in interesnih skupin,
spodbujanje rekreacije vseh družinskih
članov… in lahko rečemo, da je bil naš
namen dosežen.
Občanke in občani živijo in ustvarjajo v kar
12 krajevnih skupnostih ter Mestni skupnosti Litija. Vsi skupaj se zavedamo, da so
ožji deli občine zelo pomembni za razvoj in
obstoj določenih območji in prav zato smo
želeli predstaviti njihovo dejavnost, njihove
aktivnosti ter veliko vlogo pri povezovanju
posameznih društev in skupin. Le skupaj
lahko naredimo več in bolje in prav to je bil
moto letošnjega praznovanja PRAZNUJMO
SKUPAJ!

(foto Tomaž Povšin)

KUŠD in KS Konjšica
vabita 7. 7. 2013 na
prireditev v spomin

zakoncev Klaiber. Ob 16. uri je

sveta maša, ob 17. uri
pa začetek programa.

Nastopil bo Komorni zbor Limber iz Moravč.
Lepo vabljeni!
		
KUŠD in KS Konjšica

JUNAKI LITIJSKEGA
TEKA 2013

Zanimivo in pestro dogajanje na ploščadi v okviru druženja krajevnih skupnosti
in izredno slikovita predstavitev krajevne skupnosti Dole s svojo OGLARSKO
DEŽELO.

Dočakali smo vroče poletje in s tem tudi mnogo prireditev na prostem. Vsaka od njih prinaša
nepozabne trenutke, ki se pridno beležijo tudi v
tem časopisu. Seveda z vašo pomočjo. Želimo si
še več raznolikih prispevkov, če imate kdaj dober
predlog za kakšno od rubrik ali o spremembah,
bomo veseli, če nam to poveste. Šolarji začenjajo
počitnice ter odpirajo poletne dopuste. Lepo jih
preživite in si naberite novih moči!



Uredništvo Občana

Prispevke pošljite do 08.07.2013
po e-pošti: obcan@siol.net ali
tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco,
C.D.K. 39, 1270 Litija.

Občina Litija in Javni zavod za
kulturo, mladino in šport sta ob
prazniku občine Litija v soboto,
15. junija 2013 organizirala množično tekaško prireditev Litijski
tek, ki se ga je skupaj udeležilo
220 tekačev.
Z njo smo nadaljevali tradicijo litijskih
tekov, ki so jih pred več kot desetletjem
organizirali člani Telovadnega društva Partizan Litija.
                                 Več na 2. strani

Gneča na startu litijskega teka (foto Tadeja Gregorin)

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik
vabi v soboto, 20. 7. 2013 ob 15. uri,

na KMEČKI DAN »Na kmetiji je lepo!«,
ki bo potekal na kmetiji Dolinšek,
po domače Pr' Kavc, na Dolgem Brdu 6 pri Polšniku.

Med drugim bomo prikazali stara kmečka opravila, vezana na zimski čas, in kuhali po receptih naših babic, v velikih »piskrih« in štedilniku na drva.
Pripravili bomo razstavo domačih dobrot in skupaj z ansamblom Toplar iz Podčetrtka ustvarili prijetno vzdušje.
Vljudno vabljeni na veselo druženje v prijetnem podeželskem okolju.

Dotakni
se radovednosti
Tačkovega
festivala

In smo se je... Potegnili smo črto pod
2. TAČKOV FESTIVAL. Ocena: ZELO USPEŠEN.
Organizatorji smo izredno zadovoljni, da smo
uspeli med našimi dejavnostmi najti skupno
povezavo in združiti različne talente. Z veliko pozitivne energije in dela smo razveselili mnogo otrok ter presenetili marsikaterega

(foto Tomaž Povšin)

(foto Tomaž Povšin)

iz uredništva

Vabilo

starejšega. Odzivi so bili odlični, kar z veseljem
povemo, in to je naša največja nagrada. K organiziranemu obisku vsebin Tačkovega festivala
smo povabili domače šole in vrtce, učiteljice
in vzgojiteljice pa so k sodelovanju na nagradnem Tačkovem festivalu spodbudile mlade
ustvarjalce. Prejeli smo 272 likovnih del ter 52
literarnih prispevkov. V Knjižnici Litija so literarne prispevke zbrali v zanimivi okrogli knjižici
in tako je nastala unikatna knjiga mladih litijskih avtorjev, ljubiteljev kužkov. Risbe so krasile stene knjižnice od tal do stropa in res je
bilo veličastno pogledati otroško ustvarjalnost.
Mladi v Mladinskem centru so že tedne prej iz
gline izdelovali obeske, pisane tačke, ki so jih
bili najmlajši (tudi nekateri starejši) zelo veseli.
Letos smo festival nadgradili s celostno podobo oz. logotipom. Osnovni lik, Taček, je najprej
nastal v risani obliki ilustratorja Gabrijela Vrhovca, potem pa smo k sodelovanju povabili še

mlado domačo oblikovalko Špelo Pavlič Kos, ki
je hitro začutila našo predanost projektu. Nastal je slogan "Dotakni se radovednosti" in vsi
smo bili navdušeni nad skrito sporočilnostjo in
povezanostjo s Tačkom. Kuža Taček je znana
lutka, ki je oživela v rokah legendarnega lutkarja Naceta Simončiča, našega litijskega rojaka.
Mlajšim rodovom prenašamo njegovo popotnico: radovednost in poučno raziskovanje sveta
in ljudi. S prireditvijo Tačkov festival želimo
spodbujati kulturno ustvarjanje, odgovornost
in sobivanje med ljudmi in živalmi. Organizatorji smo Nacetu Simončiču za to dediščino, ki
nas povezuje in spodbuja k sodelovanju, še posebno hvaležni.
Več na notranji strani
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GRADNJA OPORNEGA ZIDU, HODNIKA ZA
PEŠCE IN REKONSTRUKCIJA LOKALNE
CESTE LC 208070 (LITIJA-SAVA)
Ob lokalni cesti LC 208070 (Litija - Sava), pod gostilno
Berdajs je Občina Litija pričela z gradnjo novega opornega
zidu.
Sedanja cestna povezava skozi naselje Sava je zelo prometna in
zaradi ozkega vozišča zelo nevarna zato se bo ob rekonstrukciji,
cesta razširila, obenem se bo zgradil tudi hodnik za pešce.

SANACIJA LOKALNE CESTE LC 208070
(LITIJA-SAVA), ODSEK SMREKARICA-GRAD
PONOVIČE
V dolžini 600 m se je zaključila sanacija lokalne ceste LC 208070,
odsek Smrekarica-Grad Ponoviče, v okviru katere se je izvedla
preplastitev in odvodnjavanje.

OBVESTILO OBČANOM

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor izvajalca del prenove javne razsvetljave in koncesionarja za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrževanje in
izvajanje javne razsvetljave v občini Litija, je Občina Litija podpisala koncesijsko pogodbo št. 430-59/2012-18 in pogodbo o
prenovi javne razsvetljave št. 430-59/2012-19 dne 13.11.2012 z
najugodnejšim ponudnikom podjetjem PETROL d.d..
Podjetje PETROL d.d. zastopa konzorcij PETROL-ELTEC-JR, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, katerega sestavljajo družbe:
PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju poslovodeči partner); ELTEC-PETROL d.o.o., Pot na Lisice
7, 4260 Bled (v nadaljevanju partner) in JAVNA RAZSVETLJAVA
d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana Dobrunje (v nadaljevanju
partner).
Skladno z določili pogodbe je bila prenova javne razsvetljave
zaključena v mesecu maju 2013 ter v prvi polovici meseca junija
2013 tudi predana v upravljanje koncesionarju, in sicer podjetju
PETROL d.d.. za dobo 6 let.
Na podlagi navedenega vas obveščamo, da se v bodoče za izvajanje gospodarske javne službe-javne razsvetljave v občini
Litija, in sicer za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja po koncesijski pogodbi ter odpravo napak lahko obrnete na
Center za prijavo napak:
e-pošta: info@jr-lj.si, WEB: www.jr-lj.si, Telefon: 01/58-63600, Fax: 01-54-29-400
Roki za odpravo napak na javni razsvetljavi Občine Litija
Opis okvare
Rok za odpravo
Napake, ki ogrožajo življenje in
2 uri od prijave napake
zdravje ljudi
Odprava pomembnih okvar:
- Napake, okvare in poškodbe, ki
ogrožajo javno varnost
12 ur od prijave napake
- Celodnevno delovanje naprav
javne razsvetljave
Okvara celotne veje javne
2 delovna dneva od prijave
razsvetljave
napake
Manj pomembne napake in
14 dni od prijave ali ugotovitve
okvare
napake

Preventivna akcija VARNO NA MOTOR

JUNAKI LITIJSKEGA TEKA 2013

Litijskega teka se je udeležilo 220 tekačev:
- 167 šolarjev pod vodstvom športnih pedagogov in vodij programov živimo zdravo – vsem se zahvaljujemo za tako množično udeležbo,
- štirje srednješolci,
- 50 odraslih tekačev in tekačic.
Poleg tega pa še 70 predšolskih otrok v spremstvu staršev ali
vzgojiteljev.
Tekmovali so v več kategorijah:
- najboljša med osnovnimi šolami je bila OŠ Gabrovka-Dole,
druga OŠ Šmartno, tretja OŠ Gradec in četrta OŠ Litija,
- najboljša odrasla ekipa je bila »Dobra energija« iz Vrtca Litija,
druga »Boom efekt« iz Občine Litija, tretja Mladinski center
Litija,
- med srednješolci sta bila najboljša Žan Korimšek in Barbara
Agrež,
- v kategoriji od 19 do 30 let Primož Kirn in Špela Kovič,
- v kategoriji 30 do 45 let Metod Tavčar in Natalija Dobravec,
- v kategoriji nad 45 let pa Marjan Čebin in Fani Podkrajšek,
- najhitrejša med odraslimi tekmovalci sta bila Primož Kirn - moški in Fani Podkrajšek - ženske.
Najboljši tekači in tekačice so prejeli diplome, medalje, praktične nagrade, najboljša posameznika v moški in ženski konkurenci tudi denarne nagrade, najboljša šola in najboljša ekipa
odraslih pa vsak svoj prehodni pokal Litijskega teka, ki bo eno
leto v njuni lasti.Razglasili pa smo še absolutnega zmagovalca
teka. To je bil Srečo Obolnar, ki je celotno traso teka v dolžini
4,5 km na berglah prehodil v dobri uri. Vsi malčki so dobili spominske medalje.

Zmagovalna »Dobra energija« iz Vrtca Litija

Junaki teka so
bili vsi tekači.
Verjamemo,
da so si izbrali
te k m o v a l n o
razdaljo, ki je
že sama predstavljala izziv.
Največji izziv
pa je predstavljalo vreme –
izjemno vroč
dan.

Na nedeljo 19. maja smo v občinskem Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju s PP Litija, PGD Litija, AVP RS pripravili preventivno akcijo VARNO NA MOTOR v
trgovskem centru Ježa. Potek z bogato vsebino same akcije je v
posebnem prispevku podrobno opisal policist Andrej Hrup. Jaz
pa dodajam le, da so bili za to preventivno akcijo pobudniki in
glavni akterji prav policisti litijske PP. Pred vsem velika zahvala za trud in požrtvovalnost policistom Andreju Hrupu, Romanu
Šmejcu in Gorazdu Sinjurju ter komandirju g. Turnšku in vsem
ostalim kolegom policistom.
Veliko delo so opravili tudi člani edinega motorističnega kluba
v občini Litija, MK Vikingi iz Hotiča. Brez njih si ne predstavljam
tako brezhibno izvedene preventivne akcije.
Prav tako velja prav posebna zahvala tudi našim marljivim litijskim gasilcem (PGD Litija), motoristu - reševalcu UKC Ljubljana in policistom Prometne PP Ljubljana ter Agenciji za varnost
prometa RS. Zahvala tudi lokalnim medijem Radiu 1 Geoss, ATV
Signalu in litijskem Občanu za objave in promocijo dogodka. Ne
nazadnje pa brez tako številčnih obiskovalcev prireditev ne bi
bila to kar je bil njen namen, zato zahvala tudi prav vsem vam
spoštovane občanke in občani ter tudi vsem ostalim.
Vsem še enkrat res iskrena zahvala v mojem in imenu celotnega
občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
v katerem obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z
različnimi preventivnimi akcijami za vse skupine udeležencev v
prometu, pred vsem najbolj ranljive, to so pešci, otroci, starejši, kolesarji in med drugim tudi motoristi.
Pa SREČNO in VARNO vsem na cesti in kjer koli v prometu!
Boris Doblekar, podpredsednik SPVCP Občine Litija
Junaki teka pa so bili tudi vsi prostovoljci ob progi. Pomagali
so člani PGD Litija, občinski uslužbenci, člani Turističnega društva, Društva invalidov, Društva upokojencev, Kluba litijskih in
šmarskih študentov, občani,… pa tudi več kot 50 prostovoljcev
Mladinskega centra Litija. Najlepša hvala vsem – brez vas, prireditve ne bi mogli uspešno izvesti.
Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem: Medicinski center
Heliks d.o.o., Trgograd d.o.o., KSP Litija d.o.o., KGZ Litija z.o.o.,
Abbott Laboratories, d.o.o., Matej Draksler s.p., Geodetski biro
Jože Cestnik s.p., AKA d.o.o., Geoplan - g. Robert Rovšek s.p.,
Pino d.o.o., In-Tact d.o.o., Pustolovski park GEOSS, Rafting klub
Vidra, Pridelano doma, Jarina z.o.o., Tenis park AS, Turistična
kmetija Blaj, Tomaž Drnovšek – Muzej premoderne, Planinsko
društvo Litija, Vest tisk Egon Volk s.p., Dajmox d.o.o., Smrčkov
brlog Dunja Požaršek s.p., Prostovoljno gasilsko društvo Litija,
Zdravstveni dom Litija.
Organizatorji se pri izvedbi Litijskega teka 2013 zavedamo, da
bi nekatere stvari lahko naredili tudi drugače ali bolje, veseli
bomo vseh dobrih predlogov,upoštevali jih bomo in že sedaj vas
vabimo k sodelovanju za naslednje leto. Če imate kak predlog
tudi vi, ga lahko posredujete nanaš e-naslov:info@mc-litija.si.
Rezultate teka, fotografije in kratek film o letošnjem teku pa si
lahko ogledate na www.zkms-litija.si.
				
Nasvidenje naslednje leto!

Preventivna delavnica
»VARNO NA MOTOR« v Litiji
Policisti Policijske postaje Litija smo dne 19.05.2013 na parkirišču trgovskega centra Ježa v Litiji skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija organizirali
preventivno akcijo »VARNO NA MOTOR«. Preventivna akcija je
bila namenjena predvsem voznikom enoslednih motornih vozil,
simpatizerjem, dobrodošli pa so bili tudi vsi ostali občani oz.
obiskovalci.
Vozniki enoslednih motornih vozil so se lahko preizkusili v različnih vajah na poligonu, ki simulira cesto z vsemi njenimi pastmi. Policisti smo jim teoretično in praktično predstavili in seznanili s klasično tehniko in prelomljeno tehniko pri vožnji v odprti
osmici, kjer je pomemben pravilen pogled in uporaba sklopke.
Motoristom je policist inštruktor prikazal vožnjo v slalomu s sedmimi stožci, s katero se vadijo prehodi iz levega v desni zavoj
ter vožnjo med dvema ovirama, kjer
mora motorist pravilno usmeriti pogled in sinhronizirati
uporabo sklopke in
zavor. Nadalje je bila
prikazana vožnja in
pravilno ukrepanje
v primeru nenadne ovire oz. nenadnega ustavljanja ter sama
tehnika zaviranja. Vaje so potekale na poligonu pri nizki hitrosti,
zato so udeleženci lahko varno preizkusili svoje veščine in nadgradili svoje znanje. Vožnja na poligonu je potekala posamezno
pod budnim očesom policistov, kateri so jim svetovali pri odpravi napak.
Vzporedno s tem so potekale tudi druge aktivnosti
za pridobitev novih oziroma nadgraditev že pridobljenih znanj za varno udeležbo v cestnem prometu.
V ta namen se nam je
pridružil reševalec na motorju iz UKC Ljubljana, Reševalna postaja Ljubljana,
kateri je s svojim bogatim
in strokovnim znanjem
prikazal pravilno nudenje
prve pomoči poškodovanem motoristu, predvsem
pravilno snemanje varnostne čelade, prav tako je
predstavil novo reševalno
motorno kolo in opremo katero pri tem uporablja. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Litija (PGD Litija) so prikazali reševanje ujetega voznika v vozilu v prometni nesreči, opremo katero pri tem uporabljajo ter samo reševanje sproti obiskovalcem
komentirali. Prikazali so tudi novo pridobljeno gasilsko vozilo s
cisterno in zglobnim (dvižno platformo) dvigalom.
Pri preventivnem projektu so sodelovali tudi edini motoristični
klub v Litiji MK Vikingi, kateri so spodbujali ostale motoriste,
da so se odpravili in opogumili oditi na poligon kjer so preizkusili svoje znanje.
Sodelovala je tudi
Javna agencija Republike Slovenije
za varnost prometa, kateri so s
svojimi napravami, motoristom in
občanom prikazali
z napravo za ugotavljanje alkohola (alkotestom), z očali za simulacijo alkoholiziranosti, kjer so se vsi udeleženi nasmejali do solz, tehnica za
prikaz naletne teže pri trku (30
km/h, 50 km/h in 90 km/h) ter
napravo kjer prikazuje težo glave
motorista pri trčenju s 50km/h.
Udeleženci so si lahko ogledali
tudi opremo in vozila Policijske postaje Litija ter vozilo in opremo policistov Prometne policijske postaje Ljubljana (službeno motorno kolo, civilno vozilo z vgrajenim
sistemom Provida in intervencijsko vozilo). Sledno vozilo je bilo
predvsem zanimivo za mlajše obiskovalce, kateri so z veseljem
preizkusili prostor za pridržanje.

Glede na to, da je bilo za obisk dogodka tudi letos veliko zanimanje, bomo takšne akcije zagotovo ponavljali tudi v prihodnjih
letih, saj s tem pripomoremo k boljši in varnejši vožnji v prometu.
Besedilo in foto: Andrej Hrup, VPO PP Litija
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CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

POLITIČNO KADROVANJE
V LITIJI

Medobčinsko srečanje občanov oz.
piknik občin Šmartno pri Litiji in Litija
Vabimo vas, da se nam pridružite na pikniku v ŠRC Reka, kjer bo vsak
lahko našel nekaj zase. Piknik bo v nedeljo, 23. junija 2013, v športnorekreacijskem centru Reka. Ves dan bodo vsem zainteresiranim na
razpolago igrišča za ulično košarko, odbojko na mivki, mini rokomet,
namizni tenis, badminton in letos dokončano balinišče z dvema stezama. Za otroke bodo na voljo otroška igrala, od 13. ure dalje pa tudi
veliko napihljivo igralo.
V letošnjem letu mineva deset let, odkar mladi slovenski fantje ne odhajajo več na obvezno služenje vojaškega roka. Ob tej priložnosti smo
v ŠRC Reka povabili pripadnike Slovenske vojske, ki bodo prišli z vojaškim vozilom, s seboj pa bodo pripeljali vojaško opremo, ki je večina
mladih še ni videla v živo. Vojaška oprema in druge zanimivosti bodo v
ŠRC Reka na ogled od 14. do 16. ure.
Otroci, ki bodo želeli igrati nogomet, bodo imeli priložnost ob 15. uri,
ko bodo najprej imeli tekmo otroci, stari od 7 do 9 let, takoj nato pa
še otroci od 10. do 13. leta. Ob 16. uri se bodo začele družabne igre, v
katerih bodo lahko sodelovali vsi prisotni. Poskrbljeno bo tudi za hrano
in pijačo ter za klopi in mize, zato vabljeni tudi »gledalci in navijači«.
Organizacijski odbor ŠD Dolina
Program srečanja v ŠRC Reka v nedeljo, 23. 6. 2013: 8.00–14.00:
dopoldanske športne aktivnosti; 13.00: postavitev velikega napihljivega otroškega igrala; 14.00–16.00: prihod pripadnikov Slovenske vojske
in predstavitev vojaškega vozila; 15.00: nogometna tekma za otroke;
16.00: družabne igre. Vse aktivnosti in predstavitve bodo brezplačne.
Lepo vabljeni. 
ŠRC REKA

V prejšnji številki glasila Občan smo v članku obsežno pisali o
neprimernem in nedostojnem političnem kadrovanju za člane
nadzornega sveta občinskega podjetja SVC d.o.o.
Pred časom smo nekaj besed napisali tudi o članih nadzornega
sveta občine Litija. Večina nima nobenih znanj s področij, ki naj
bi jih nadzorovali. Tako župan in občinski uradniki upravljajo z
javnim premoženjem praktično brez vsakega nadzora.
Tudi v svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Litija, se izbirajo predstavniki večinoma po političnih linijah, brez
ustreznega znanja, zato je vprašanje, kako lahko delujejo in nadzorujejo delo v teh strokovnih institucijah. V svete 15. javnih zavodov je izbranih 11 predstavnikov SLS, 11 predstavnikov SDS, 7
predstavnikov SD, 2 predstavnika DESUS-a, 2 predstavnika LDS
in 1 predstavnik ZARES-a. Obe neodvisni listi (Blok lista in Lista
D. Hauptmana) nimata nobenega predstavnika, čeprav sta večkrat predlagali strokovno zelo dobro podkovane osebe.
V času nastajanja tega članka je objavljen tudi razpis za novega
direktorja Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija. Zanimivo bo opazovati, koliko političnega vpliva bo pri imenovanju
novega direktorja uporabila vladajoča koalicija. Navkljub pretekli slabi in neprimerni praksi (ko direktorji kandidirajo na volilnih listah političnih strank) ter glede na obsežna ter kompleksna
področja, ki jih pokriva ta zavod, iskreno upamo, da bo med prijavljenimi kandidati za direktorja izbran kandidat, ki ne bo zgolj
in samo politično ustrezen, ampak bo dober poznavalec področij, ki jih novi javni zavod pokriva. Predvsem pa pričakujemo,
da bo naklonjen dobrim idejam in sodelovanju z lokalno skupnostjo.
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Utrinki s sklepne prireditve
Moj zdravnik 2013
Avtor: Viva, (povzetek)
Na sklepni prireditvi nacionalne akcije Moj zdravnik 2013, so v
imenu več kot petnajst tisoč glasovalcev in glasovalk, podelili priznanja najbolj cenjenim zdravnikom leta.
Naslov Moja družinska zdravnica leta 2013 je dobila zdravnica v našem zdravstvenem domu Tadeja Mantel Hauptman, dr.med.spec.
druž.med.
Podelitev je potekala v Ljubljani v družbi uglednih gostov, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ministra za zdravje RS Tomaža
Gantarja, Vesne Žunič, Sandija Češka, predstavnikov zavarovalnic in
zdravniške zbornice.
Na prireditvi so posebno pozornost namenili tudi predstavitvi društva
Varuhi semen. Častni varuh semen je postal predsednik RS Borut
Pahor, slavnostni govornik sklepne prireditve. Č E S T I T A M O !

DVE JAVNI VPRAŠANJI ŽUPANU
1. NOVA JAVNA RAZSVETLJAVA: V preteklih tednih je izbrani izvajalec del po Litiji zamenjal stare svetilke z novimi varčnejšimi
sijalkami. To je sicer pohvalno in verjamemo, da bomo davkoplačevalci s tem prihranili nekaj denarja. Vendar občani ugotavljajo, da je svetilnost teh novih sijalk šibkejša. Zaradi tega so ulice
slabše osvetljene, posledično pa sta tudi preglednost in varnost
na cestišču slabši. Še posebej so problematične javne svetilke
skrite v drevesnih krošnjah. Prosimo za javni odgovor kako rešiti
ta problem?
2. PLINIFIKACIJA V LITIJI: Župan je večkrat zagotovil, da bo plinovod z zemeljskim plinom zgrajen v Litiji do septembra 2013.
Glede na to, da je že sredina junija in se še nič ne dogaja s tem v
zvezi sprašujemo, kje se je zataknilo in kdo je kriv za zamudo ?
Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si ali pa
nam svoje pobude, vprašanja ali kritike posredujte na elektronski
naslov ci.litija@gmail.com .

Predsednik v družbi konjenikov na Geossu

ZZERO URE
EKSKLUZIVNO
V LITIJI

KOLEKCIJA

• GOTOVINSKI POPUSTI
• NAKUP NA OBROKE
• POPRAVILA UR, PASOVI, BATERIJE

Predstavniki KD Jesenje Geoss so v Spodnji Slivni vodili
slavnostni sprevod ob Dnevu zastave, ki ga vsako leto
pripravi heraldično društvo »Heraldica Slovenica« pod
vodstvom predsednika Jožefa Lajevca. Letos je bil ta politično-kulturni dogodek še posebej veličasten, saj so se
sprevodu pridružili tudi pomembni politični predstavniki vlade na čelu s predsednikom Borutom Pahorjem in
kardinalom dr. Francem Rodetom.
Prireditev, ki je letos bila izvedena v počastitev 165. letnice
ob dnevu prvič izobešene slovenske zastave, je pri znamenitem spominskem kamnu v srcu Slovenije kot središču naše
države, otvoril litijski župan Franci Rokavec. V družbi konjenikov, narodnih noš in praporščakov iz vse Slovenije je častna
enota slovenske vojske v duhu starih časov, ko je zastava
imela precej večji pomen kot danes, tako slavnostno dvignila zastavo na visok drog. Simbolično dejanje izpeljejo vsako
leto v dokazilo, da je to še vedno en izmed najpomembnejših
državnih simbolov, ki mora biti dvignjen visoko nad nami.
Prvič v zgodovini tega dogodka se je vabilu organizatorja odzval tudi predsednik države ter potrpežljivo poslušal kritike, v
katerih so govorniki opozarjali na nezadostno čaščenje tega
simbola, kot kaže tudi napačno izobešena zastava v državnem
Predsednik Borut Pahor je imel
parlamentu. Ob koncu prireditve je tudi sam spregovoril, da
spodbudni govor
je prišel
čas za spremembe, saj se moramo v Sloveniji zopet pričeti počutiti kot doma, zaradi česar moramo
državnim simbolom posvečati večjo pozornost. Po
podpisu pomembnih gostov v protokolarno zlato knjigo je sledilo še druženje, v katerem se je
predsednik pridružil konjenikom ter jim izrazil zahvalo za prisostvovanje na takšnih dogodkih, saj
so prav oni pogosto tudi zastavonoše, zato si želi
še več takšnih dogodkov na državni ravni. K optimističnem vzdušju pa so pripomogle tudi njegove
besede: »V zastavi moramo videti navdih za našo
Predsednik Borut Pahor v pogovoru s konjeniki
skupno prihodnost!« 
Irena Krnc

Urarstvo BigBen

E-pošta: bigbenurarstvo@gmail.com

Konjeniki so vodili sprevod do spominskega kamna na Geossu
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MlaDINSkI CENtEr
lItIja
EVROPSKO POLETJE
multi - kulti počitniški urnik od 26.6. do 30.8.2013
s prostovoljci z Irske, Litve, Makedonije in Portugalske
PONEDELJEK

TOREK
9.00 – 12.00
ŠPORTNI
TOREK

17.00 – 18.30 17.00 – 18.30
JEZIKOVNI
JEZIKOVNI
ŠNELKURS
ŠNELKURS

SREDA

ČETRTEK

17.00 – 18.30
JEZIKOVNI
ŠNELKURS

18.30 – 20.00 18.30 – 20.00 18.30 – 20.00
VITEZI
PREDSTAVITEV
MULTI KULTI
OKROGLE
DRŽAVE IN
KUHARIJA
MIZE
KULTURE
20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 20.00 – 21.00
ŠPORTNE IN
ŠPORTNE IN ŠPORTNE IN
DRUŽABNE
DRUŽABNE
DRUŽABNE
IGRE NA
IGRE NA
IGRE NA
PROSTEM
PROSTEM
PROSTEM
21.00 KINO
KOKOŠNJAK

PETEK

17.00 – 18.30
JEZIKOVNI
ŠNELKURS
KOPALNI
IZLET***
20.00 -21.00
MULTI-KULTI
GLASBA

ŠPORTNO POLETJE MLADINSKEGA CENTRA

Vsak teden bomo predstavljali državo enega od sodelujočih prostovoljcev. Urnik in vse ostale informacije o počitniškem programu si poglejte na www.mc-litija.si ali v posebni zloženki. Dogajanje vsak dan
spremljaje na našem FB profilu. Program Evropsko poletje sofinancira
Evropska komisija iz programa Mladi v akciji.
Vse aktivnosti so brezplačne razen kopalnih izletov. Ti so letos 50%
cenejši kot lani: 6 € za otroke do 12. leta in 8 € za ostale. Takšno ceno
omogoča sofinanciranje Fundacije za šport.
Galerija – Razstave v galeriji Mladinskega centra so na ogled vsak dan
od ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00.
Stojnica vse zastonj – Stojnica je poleti odprta od ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00 v MCju. Pridite, prinesite ali odnesite rabljene
obleke, obutev, igrače…
Dnevni center MC Litija je med poletnimi počitnicami odprt od ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00.

POČITNIŠKE ENOTEDENSKE DELAVNICE ZA MLADE
BOBNARSKA DELAVNICA od 26. do 28.6. od 17.00 – 20.00
Vsi tisti, ki se ne bojite ropotanja boste lahko z mojstrom rokerskih
bobnov JANOM MERČONOM, spoznavali osnovne ritme in tehnike bobnanja
PIMP MAJ BAJK od 1. do 3.7. od 18.00 – 21.00
Pod budnim očesom LEE KOVIČ, boš imel/a možnost svoje kolo prebarvati, okrasiti, pošraufati, oz karkoli ti bo srce poželelo. Svoj izdelek
boš lahko pokazal/a na zaključni furi po Litiji.

VRTNARSKI KOTIČEK
PRIHAJAJO VROČI DNEVI TUDI
ZA RASTLINE NA VRTU!
Končno imamo toploto. Vse je dobilo nov zagon,
ki ga kar čutimo. Toda to ne bo trajalo prav dolgo. Temperature čez 30 stopinj C se prav hitro
naveličamo, pa tudi rastline niso navdušene nad
tem. Tako kot človeška koža trpi zaradi premočnih sončnih žarkov se dogaja tudi z rastlinami, pa
naj bo to drevo, grmičevje, lončnice ali rastline
na vrtu. Tako kot kožo vročina spremeni v opekline, se enako dogaja z listi rastlin. Posledično se
zmanjša fotosinteza, s tem se spremeni in upočasni presnova rastlin in hrane, končno to vpliva
na rast. Listi najprej izgubijo lepo svežo temno
zeleno barvo. Ta se zatem prične postopoma
spreminjati v rjavo rumen zelenkast odtenek kot
kaže fotografija spodaj.

V kolikor trajajo vroči dnevi nad 30 stopinj dalj
časa, se poškodbe stopnjujejo. Kmalu opazimo
tudi zaostanek v rasti. V našem primeru na fotografiji je poškodba manjša in znaša samo cca 5 %
površine lista. V primeru daljše časovne izpostavljenosti soncu, so poškodbe lahko zelo hude.
Listi rjavijo, ovenijo in prično odpadati. Včasih se
lahko zgodi, da listje odpade že avgusta. Prepričani smo da se drevo suši v bistvu pa je krivo
sonce in pomanjkanje vode. Tako drevo spomladi
ponovno nastavi nove poganjke. Tako se tudi ra-

BODI BARVANJE od 8. do 9.7. od 18.00 – 20.00
Tudi slep kameleon menja barvo. Zamenjaj jo tudi ti za nekaj dni. Kako,
ti bo pokazala mojstrica barvanja teles, SARA JAKOPIČ.
ŠPREJANJE S KBLO8 od 10. do 12.7. od 17.00 – 20.00
Te mikajo prazni litijski zidovi, a ne veš kako bi se jih lotil? Litijski grafitarji KBLO8 so mojstrsko zaznamovali že marsikaterega. Pridi in pusti
svoj pečat tudi ti. Delavnico podpira JSKD – OI Litija.
OBJEKTIV(NI) POGLED V SVET od 15. 07. do 16. 07. od 17.00 dalje
TOMO VREŠAK nam bo razkazal fotografsko opremo Nikon in nas poučil o osnovah fotografije. Če še ne poznaš vseh funkcij svojega fotoaparata, jih boš od sedaj naprej.
MUZIKARNICA S KIKIJEM od 22. 07. do 26. 07., od 17.00 do 20.00
Delavnica je namenjena glasbenim raziskovalcem. Spoznaj inštrumente, glasbene stile in »zadžemaj«, kot to počne ANŽE KRISTAN – KIKI, ki
ti bo razkazal še nepoznani glasbeni svet. Svoje znanje boš pokazal/-a
na zaključnem koncertiču 26. 07. ob 20.00 pred MC-jem.
IMPRO DELAVNICA od 26. 08. do 28. 08., od 17.00 do 20.00
Veščine impro gledališča bosta letos z nami delila NEŽA VERDONIK in
JURE ŽAVBI. Ne skrivaj svojega talenta in se nam pridruži. Kaj pa veš,
mogoče pa celo postaneš naslednja improligaška zvezda?
Prijavite se na kontaktnih naslovih Mc Litija (info@mc-litija.si, 01 89
80 119, 051 443 410) najkasneje 3 dni pred začetkom. Več informacij
na www.mc-litija.si.
26.6. - 31.8.

PON

900 - 1200

tenis
mladi do
15 let

1700 - 1900

tenis
mladi
15 +

1800 - 2000

TOR
športni
torek
mladi do
15 let

SRE

ČET

PET

tenis
mladi do
15 let

kopalni
izleti

tenis mladi
do 15 let

tenis
mladi 15 +
nogomet/
košarka

1900 - 2100

tenis mladi
15 +
nogomet/
košarka

odbojka
mladi 15 +

VSE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE! Izjema so kopalni izleti. Udeležba
na športnih aktivnostih se bo beležila. Na koncu poletja bomo izbrali
najbolj aktivnega udeleženca.
Bone za tenis na Tenis parku AS dobite v dnevnem centru MC Litija od
ponedeljka do petka od 12.00 do 21.00.
Športni torki bodo na igrišču Rozmanov trg. Športi: nogomet, košarka, badminton, rolanje in druge družabno-športne igre s prostovoljci iz
Litve, Irske, Makedonije in Portugalske.
Odbojka na mivki vse srede na igrišču pri Miletu, Kidričeva cesta 22,
Litija. Nogomet in košarka na igrišču pri OŠ Gradec.
Kopalni izleti v Atlantis. Ti so letos 50% cenejši kot lani: 6 € za otroke
do 12. leta in 8 € za ostale. Prijave s plačili zbiramo do torka pred izletom od 12.00 do 19.00.
Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

stlina sama zaščiti proti propadu. Seveda plodov
ni ker odpadejo.
Take poškodba je potrebno preprečiti, kar lahko
storimo z več ukrepi:
1. Skrbimo za zadostno prisotnost vlage z zalivanjem. Pripomnim naj, kar sem že večkrat
zapisal: ne zalivajmo prepogosto in malo temveč redkeje in takrat izdatno. S tem prisilimo
koreninski sistem, da se razvija v globino iščoč
vlago. Zalivamo s postano vodo, da preprečimo temperaturne šoke, ki negativno delujejo
na rastline.
2. Pazimo, da ne dodajamo preveč dušika pri gnojenju. Rastline gnojene z dušikom so velike
vendar izredno občutljive na
poškodbe in bolezni. osnovno
vodilo je uravnotežena prehrana rastlin, tako kot pri človeku.
Ne gnojimo pretirano z URE-o
ali KAN-om, vse to v junijskih
in julijskih dneh predstavlja strošek po nepotrebnem, pojavi pa se dodatni problem olesenitve stebel pred zimo. Prepozno dozorevanje
olesenelih poganjkov namreč zmanjšuje odpornost na zmrzal. Glavni krivec pa je dušik.
Primerneje je, gnojenje in dognojevanje, če
je to potrebno na vrtu z uravnoteženim gnojilom, kot je npr. Bioorganik, od dušikovih gnojil
pa norveški soliter, ki zaradi obilice kalcija in
manjše vsebnosti dušika, utrdi plodove. Poganjki ne divjajo, so vitalni in dovolj dozoreli,
da ne pozebejo.
3. Rastline in sadike senčimo. S tem zmanjšamo
količino osončenja na površino lista. To dosežemo z razprostiranjem mrež za senčenje nad
rastlinami. V ta namen moramo izdelati nosilno
konstrukcijo na katero razpnemo mrežo. Mreža ima podobno funkcijo kot jo ima zaščitna
mreža proti toči le, da je gostejša
in prepušča manj svetlobe. Tako
mreža za zaščito proti toči prepušča 10–12 % manj sončnih žarkov
kot nezaščitene rastline, mreža za
senčenje pa prepušča 30 % manj
ali pa 5o % manj sončnih žarkov.
Rastline postanejo manj občutljive na pomanjkanje vode, kar je
logično, ker so njene izgube manj-

USPEŠNI NA NATEČAJU
"PESEM O ČISTEM MORJU"
Adriatic Slovenica z namenom, da otrokom približajo različne
dimenzije varnosti, preventivno obnašanje vedno in povsod ter
odgovoren odnos do okolja in s tem tudi morja že nekaj let zapored organizira natečaj NAPIŠI PESEM O ČISTEM MORJU, ki je
namenjen učencem 5. razredov osnovnih šol.
Ker je v šoli za naše nadobudneže zmeraj premalo časa in ker je človek
naravnan tako, da lahko več ustvari, ko misli, da nima časa… smo se s
čudovitimi sedmimi učenci (kolikor jih obiskuje 5. razred Osnovne šole
Gradec, podružnice Vače) podali na zahtevno, a poučno pot pesnjenja. Da je bilo opravljeno res veliko delo pove tudi podatek, da smo
za »napiši pesem o čistem morju« porabili kar precej časa pri pouku
in našega popoldanskega prostega časa. Ko je bila tema znana, smo
glede na karakter vsakega otroka izbrali nenavadno pesniško obliko s
svojimi pravili (haiku, kuplet, ali, triolet, rubaije, vilanela ter pantum).
Naše garaško, a tudi čudovito druženje, ko smo iskali rime, šteli zloge, izumljali nove in nove pomene … je bilo
nagrajeno z zmagovalno pesmijo, ki jo
je napisala Vanja Kovač. A tukaj zgodba še ni zaključena.
Vanja je dobila plaketo in lovorjev venec z marjeticami (kot pravi grški pesniki).
Zavarovalnica Adriatic Slovenica pa je z organizacijo izleta, ne samo za
maloštevilni 5. razred, pač pa tudi za njihove sošolce iz 4. razreda poskrbela, da je naša nagrada postala res nepozabno doživetje, s katerim
so otroci prepoznali pomen
kulture, se ekološko ozavestili
in dojeli, da je njihov trud tudi
izdatno poplačan.
Naš dan na morju je vključeval
vožnjo z avtobusom od Vač do
Kopra, kjer smo se vkrcali na
ladjico Mimosa. Prijazni kapitan nam je v dvourni vožnji do
Pirana razkazal obalo in povedal mnogo zanimivega. Mlada mornarja
sta nam spekla sardele iz nočnega ulova, tako da smo jedli ribe tudi tisti, ki jih običajno sploh ne jemo. Sledilo je kopanje v Kroštoli (morje se
je začuda segrelo do zavidljivih 23 stopinj). Za
popoldansko malico je
sledila pica in sok, vsak
učenec pa je domov
odnesel tudi nahrbtnik
in kopalno brisačo. V
večernih urah smo se
vrnili domov.
Naše čestitke in zahvala
organizatorjem Adriatic Slovenica za njihovo prizadevanje o pomembnosti ozaveščanja mladih za čisto okolje.
Dajana MAURIČ, prof.

še, listi se povečajo saj potrebujejo večjo površino za asimilacijo in fotosintezo, videz rastline pa
daje svežino in vitalnost v pozitivnem smislu.
Seveda pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da
manjša prepustnost sončnih žarkov vpliva tudi
na hitrost zorenja in dozorevanja plodov. Zakasnitev pri mreži proti toči torej pri 10 % manjši

žarkov in ulovi vso točo. Fotografija je vzeta iz
internetnega foruma.
propustnosti, vpliva na dozorevanje in povzroči Sadovnjak zaščiten proti toči. Fotografije kažejo,
zakasnitev cca 7 dni. Mreža za senčenje s 30 % da se izplača.
manjšo prepustnostjo pa dozorevanje zamakne
Franc Grošelj
od 10 do 14 dni, kar je dokazano
z eksperimenti in spremljanjem v
proizvodnji.
Primer improvizirane postavitve
za zaščito proti toči. Ubijemo dve
muhi na mah, senčimo in zaščitimo proti toči.

REGENERIN in
MEDICOPLANT
za
sanacijo
rastlin
po toči.

PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA
Vedeti pa moramo tudi dejstvo, da
je manj sonca tudi manj sladkorja v plodovih, saj se škrob slabše
pretvarja v sladkor, oziroma potrebuje več časa.
Toča bi uničila vse, pa ji ni uspelo,
ker je bil gospodar moder. Taka
mreža prepušča 10 % sončnih

Tel.: 01/8980-181
SPECIALIZIRANA PRODAJALNA ZA
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

www.agrolit.si
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Z USPOSABLJANJI DO NOVIH PODJETNIŠKIH
ZGODB NA PODEŽELJU
Kar 120 kmetov in rokodelcev se je v maju in juniju udeležilo usposabljanj o dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in rokodelstvu. Na
predavanjih in strokovnih ekskurzijah so udeleženci spoznali osnove za registracijo dejavnosti, pa tudi zgodbe posameznikov, ki so
že uspešno razvili samostojno podjetniško pot. Veliko zanimanje je
vzbudilo predavanje etnologa dr. Janeza Bogataja za rokodelce in

mengeške občine sta se
udeležila tudi podžupana
Občine Litija, Aleksander
Gombač in Gregor Zavrl
in predstavniki Mladinskega centra Litija, ki
so skupaj z Društvom
za zaščito okolja Hippocampus iz Biograda že
pred časom kandidirali
na razpisu Mladi v akciji
Program kulinaričnega festivala v Biogradu na in uspešno pridobili kar
moru so obogatili tudi pevci Moške vokalne tri skupne projekte za
skupine Lipa iz Litije
mlade.

LITIJSKI DIJAKI PRIDOBIVAJO NOVA ZNANJA
O LOKALNI SAMOOSKRBI

Iz litijske občine se je usposabljanj o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in rokodelstvu udeležilo kar 25 posameznikov
druge ljudi, ki ustvarjajo z najrazličnejšimi materiali. V septembru Razvojni center Srca Slovenije pripravlja novo usposabljanje, tokrat na
temo lokalne kulinarike, ki bo namenjeno gostincem in različnim
društvom, aktivom žena in organizatorjem lokalnih prireditev. Potekala bodo tudi individualna svetovanja posameznikom, ki želijo
registrirati svojo dejavnost. Veliko zanimanje za to področje je odlična popotnica Rokodelskemu centru Srca Slovenije, ki ga nameravamo vzpostaviti konec letošnjega leta.

LITIJA IN SRCE SLOVENIJE V BIOGRADU
NA MORU
Konec maja se je na priljubljenem festivalu kulinarike Gastro
stol v Biogradu na moru predstavila občina Litija skupaj z ostalo
ponudbo Srca Slovenije. Obiskovalci so bili navdušeni nad sladkovodnimi ribami, cvičkom in raftingom. Skupne predstavitve litijske in

1.770,00 EUR
Fiat Punto 1.2 Active

Osveščanje mladih je ključnega
pomena pri razvoju družbe, zato
Razvojni center Srca Slovenije
aktivno sodeluje z Gimnazijo
Litija in v okviru Konzorcija
vrtcev in šol območja Srca
Slovenije izvaja izobraževanja o
podjetništvu, ekološkem kmetijstvu in samooskrbi. Z veseljem
smo podprli pobudo Gimnazije
Litija za zasaditev cvetličnih Vhod Gimnazije Litija krasijo novo zasakorit pred vhodom šole in po- jena cvetlična korita
magali pri pridobivanju donacijskih sredstev s strani lokalnih podjetij. Ob
strokovni podpori razvojnega centra so dijaki v 14 cvetličnih korit posadili
okrasne rastline, zelišča, dišavnice in cvetlice. Zemljo za cvetlična korita
je doniralo podjetje Trgograd iz Litije, sadilni material, dodatno zemljo in
rože pa podjetji Cvetličarna Vijolica iz Litije in Amarant iz Kresnic.
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1.550,00 EUR
Volkswagen Golf Basis 1.4

Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 02/ 2014, Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 03/2014,
prev. 69949 km, rdeča barva, bencinski, prev. 229727 km, bela barva, bencinski,
1242 ccm, 44 kW, ročni (5 pr.)
1390 ccm, 55 kW, ročni (5 pr.)

850,00 EUR

6.200,00 EUR

Seat Ibiza Polar 1.4 SE KLIMA

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 08/2013, Essentia Letnik: 2008, veljavnost na

prev. 138400 km, temno zelena barva (ko lepke: 05/2015, prev. 158500 km, bela
vinska), bencinski, 1390 ccm, 44 kW, ročni barva, diesel, 1686 ccm, 74 kW, ročni (5
(5 pr.), KLIMA
pr.), KLIMA

DELUJEMO ZELENO
Razvojni center Srca Slovenije je maja s strani
Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni
razvoj, prejel certifikat Evropska zelena pisarna (EGO – European Green Office). Podjetje, ki
posluje po načelih Zelene pisarne, spodbuja učinkovito rabo energije in
virov ter s tem zmanjšuje stroške, spodbuja inovativnost in vzpostavlja
zavest o okoljskih problemih med zaposlenimi. Z izboljševanjem okoljskih vidikov dejavnosti Zelena pisarna predstavlja enega od temeljev
družbeno odgovorne poslovne podobe. V proces je bilo vključenih osem
slovenskih podjetij in organizacij, poleg Razvojnega centra Srca Slovenije še: Aerodrom Ljubljana, Britansko veleposlaništvo v Ljubljani British
Council, Kemijski inštitut RS, Medium d.o.o., Nova Ljubljanska banka in
Zavarovalnica Triglav.

1.350,00 EUR

12.400,00 EUR

Opel Insignia Sports Tourer 2.0
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: 07/2013, CDTI Edition Avt. Letnik: 2010, vel
Opel Astra 1.4 16V Club

prev. 163869 km, srebrna barva (kovin javnost nalepke: 04/2014, prev. 135260
ska), bencinski, 1389 ccm, 66 kW, ročni km, temno siva barva (kovinska), diesel,
1956 ccm, 96 kW, tiptronic, KLIMA
(5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Volvo V50 Kinetic 1.6 D, letnik 2006, cena 6.300,00 EUR;
Fiat Scudo 2.0 JTD, letnik 2000, cena 1.500,00 EUR; Opel Insignia Sports Tourer
2.0 CDTI Cosmo, letnik 2009, cena 12.500,00 EUR; Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI,
letnik 2007, cena 5.400,00 EUR; Opel Astra Karavan 1.9 CDTI Enjoy BLUETOOTH,
letnik 2007, cena 5.900,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Nadaljevanje s prve strani

Pred kratkim sem srečal svojega nekdanjega učenca Marka Kotarja:
»…Gospod profesor, ko bi vi vedeli, kako me zanima geologija! Doma
imam celo zbirko fosilov in prehodil sem že velik del Slovenije. Pridite
pogledat!« Seveda sem z veseljem obljubil obisk in pripomnil, da imamo v Domu Petra Svetika na Vačah kar dve geološki zbirki:
- Zbirko kamnin in fosilov iz Slovenske geološke poti, ki jo je uredil
dr. Stako Buser in
- Zbirko iz okolice Vač, ki jo ureja nekdanji študent dr. Buserja, dipl.
ing. geologije Blaž Zarnik.
Nastopila je tišina in potem iz Markovih ust - vzdih začudenja:

»LE KJE JAZ ŽIVIM?«
»Če bi prebiral Norčka z Vač v Občanu, bi
to že davno vedel,« sem odgovoril. Navdušeno sva si ogledala najprej njegovo
zbirko (sl.1 in 1a') in takoj za tem še obe
geološki zbirki v našem muzeju (sl.2 in
sl.3). Marko je bil
tako očaran, da je
to povedal vsem
svojim prijateljem,
ki imajo enak hobi, češ, naj bo vsem jasno, kje
je on, Marko, doma. Obljubil je, da bo po svojih
močeh (ker dela v firmi, ki opremlja muzeje) pomagal izboljšati in polepšati naš muzej. Seznam
tistih, ki so do danes s svojim delom ali kako
drugače prispevali, da je muzej bogatejši, visi takoj pri vhodu in je vse daljši. Marku sem pojasnil,
da dr. Buser
ni uspel dokončati Slovenske geološke poti
in naj se raje odpravi po njegovi
poti in pomaga raziskati in dokončati njegovo delo in povabi k
temu še svoje prijatelje. Marko je
povabljen na sestanek Strokovnega centra GEOSS, ki deluje pri društvu GEOSS, da bo predlagal in izdelal izboljšave, predvsem pa si želi
spoznati ing. Blaža Zarnika, da bo delo usklajeno s stroko.
Če še koga zanimajo 20 mil. let stari zobje morskih psov z naše fosilne
obale ali pa ruda, ki so jo kopali naši
predniki v železni dobi pred 2500 leti
ali fosili iz Dolžanove soteske ali …
Pa naj pokliče na 01 8976 680, 041
896 632 ali pa pošlje mejl na jani.kolenc@siol.net, ali pa se kar oglasite
pri nas v Družinskem gledališču Kolenc – čez cesto (Vače 12), pa vam
bomo z veseljem vse pokazali (če bomo doma – zato le prej pokličite)!

Zvonček Norček
P.S.: Nič se ni spremenilo. Še vedno nas imam rad in moja ljubezen
še narašča!

Dotakni se radovednosti
Tačkovega festivala
V petek dopoldan so bili na festival povabljeni
vrtci in šole. Malim radovednežem sta zakonca
Kren iz Slovenj Gradca predstavila slovensko
avtohtono pasmo, kraškega ovčarja. Otroci so
navdušeno čohljali prijaznega, dlakavega kužka in se ob tem tudi veliko novega naučili. Veterinar Igor Kastelic je povedal kar nekaj koristnih
informacij, ki bodo gotovo
komu kdaj prav prišle. Mini
Teater iz Ljubljane je uprizoril odlično predstavo Sapramišja sreča 2 in otroške
oči so kar sijale, ko so stopale iz gledališke dvorane.
Po popoldanski nevihti smo
se znova zbrali v parku na
Stavbah. Prostovoljci iz Mladinskega centra so pripravili
zanimive ustvarjalne delavnice na temo pes. Nastale so čudovite risbe s
kužki ter unikatne pasje ovratnice, ki so jih bili domači ljubljenčki gotovo
zelo veseli. Poleg tega so se lahko skozi igro spomin učili besed različnih
živali v štirih jezikih. Obiskali so nas namreč mladi iz Makedonije, Litve,
Portugalske in Irske. In veste, kaj smo si še
lahko ogledali? Kako je pasja frizerka postrigla in počesala kužke. Da bi jih vi videli,
te pasje manekene, kako so potem važni
hodili po parku! Ja, to pa ni kar tako, da te
polepšajo na javni prireditvi.
Večerna prireditev v knjižnici je bila namenjena zaključku nagradnega natečaja in
razglasitvi najuspešnejših prispevkov: med
272 likovnimi stvaritvami je bilo nagrajenih
25, med 52 zgodbicami in pesmicami pa je
bilo nagrajenih 10 mladih avtorjev. Pisana
galerija je gostila mlade ustvarjalce, ki jih
je obiskal lutkar in režiser Matjaž Loboda,
ki je postal varuh lutke Tačka. Skupaj smo
se spomnili na imenitnega ustvarjalca Naceta Simončiča, Taček pa je za nekaj minut znova oživel med očarano
publiko. Tudi odrasli smo ga bili nostalgično veseli in z veseljem smo ga
počohali po štrenasti glavi… Na prireditvi smo se srečali tudi z gospo
Marušo Cerar, hčerko Naceta Simončiča.
Prvi dan festivala je bil tako za nami. Vsi smo bili zadovoljni in zasluženo
smo si organizatorji privoščili Bronhi bonbon ter lažje zadihali.
Sobotno dopoldne je bilo v celoti posvečeno spoznavanju kužkov, predvsem vzgoji o sobivanju psov in ljudi. V predstavitvi aktivnosti Kinološkega društva Zagorje smo spoznavali veščine agilityja in se v njih tudi poskusili, predstavljeno je bilo delo psov za reševanje izpod ruševin in kako

poteka šolanje psa v poslušnosti ter na koncu tudi, kako vztrajno delo
s psom prinese rezultate in zadovoljstvo v očeh lastnikov. Slišali smo
tudi, da se mora marsikateri lastnik psa še veliko naučiti o dolžnostih
in odgovornostih, ki jih prinaša pes. Odzivi otrok so pokazali, da dobro
poznajo te dolžnosti in jih bodo znali prenesti na odrasle. Nekateri namreč še vedno ne dojemajo, da njihovi kužki ne morejo kakati vsepovsod in da je treba za njimi pospraviti. Prav v ta namen je bil v tednu
pred festivalom, v parku na Stavbah, postavljen tudi nov smetnjak za
pasje iztrebke. V bližnji prihodnosti jih bo postavljenih še nekaj,
na najbolj obremenjenih točkah
v mestu Litija. Verjamemo, da jih
bodo lastniki psov pridno uporabljali in ohranjali mestne parke in
zelenice čiste.
Lani, ko smo prvič organizirali festival, smo verjeli v dobro idejo, ki
ima tudi dober namen. Še naprej
bomo ohranjali osnovni koncept festivala, hkrati pa se bomo trudili, da
bo nadgradnja vsako leto prinesla nekaj novega, drugačnega, boljšega. Partnerji v projektu Kulturni center Litija, Knjižnica Litija in Civilna
iniciativa Litija smo letos medse
povabili še Mladinski center. Tako
smo kljub različnim dejavnostim
našli skupno vez in združili talente
ter naredili nekaj dobrega za otroke in za mesto Litija. Projekt je že
v lanskem letu podprla tudi Mestna skupnost,
letos pa sta se podpornikom pridružila še Razvojni center Srca Slovenije in Papirnica Ma-ar.
Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi: Kinološkemu društvu Zagorje, veterinarju Igorju Kastelicu, družini Kren,
vsem učiteljicam in vzgojiteljicam za zaupanje in sodelovanje, ŽPZ KUD Litus, oblikovalcem Špeli Pavlič Kos,
Janiju Bricu ter ilustratorju Gabrijelu Vrhovcu, Sašu
Jovanoviču (www.napihni.me), KSP Litija za ureditev
parka, Lions clubu Litija za donacijo ustvarjalnih izdelkov,
MS Litija in Jerneju Kresu za izposojo in prevoz odra, pasji
frizerki Anji Rudolf, U3 in Mileni Dimec za uporabo peči in
žganje glinenih obeskov ter vsem stanovalcem ob parku
na Stavbah za razumevanje ob zapori parkirišča.
Mar ni lepo prebrati, koliko ljudi oz. skupin je v projekt
vložilo pozitivno energijo in dobro voljo? Zopet smo dokazali, da se
zmore, če se le hoče. Pravi namen, delo in zaupanje so nas povezovali
in ponosni smo na to. Hvala vsem!
Več fotografij si lahko ogledate na spletnih straneh www.jzk.si , www.
knjiznica-litija.si in www.mc-litija.si , www.civilna-iniciativa-litija.si ter
na naših FB profilih, ali pa med poletjem obiščete razstavo likovnih del
v galeriji Knjižnice Litija.
Hvala vsem obiskovalcem! Nasvidenje naslednje leto še v večjem številu!
Kulturni center Litija, Knjižnica Litija, Civilna iniciativa Litija
in Mladinski center Litija
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Arheološke raziskave ob gradnji
Osnovne šole Litija

Če sem nekomu naredil uslugo, če sem bolje dojel smisel narave in
bistvo dobrote, če sem dobil navdih, da razširim obzorje svojih misli in
dejanj, če sem pomirjen sam s seboj, je bil moj dan uspešen.
(Alex Noble)

Odkrito obzidje Stare sodnije
Arheološke raziskave na območju gradnje Osnovne šole Litija se v letu
2013 ponovno nadaljujejo.
Arheologi Skupine Stik smo v prvem tednu raziskav dokumentirali
zanimivo odkritje iz začetka 20. stol. Pričakovano smo odkrili temelj
obzidja nekdanje sodne palače, preseneča pa vendarle njegova mogočnost in zelo kvalitetna gradnja.
Zgrajen je v jami, ki so jo ob gradnji stare sodnije uporabljali za gašenje apna, globoki ca. 2 m, dolgi ca. 15 m in široki ca. 7 m. Ohranjen je
do višine ca. 1,8 m.
Stavba, katero je obzidje obdajalo, je bila zgrajena v letih 1903 do
1905 za potrebe nekdanjega sodišča. V njej danes deluje Osnovna
šola Litija.
Odkriti sledovi prazgodovinske poselitve Litije
Konec aprila 2013 smo zaključili arheološke raziskave, ki so se za potrebe gradnje Osnovne šole Litija, pričele poleti 2012. Raziskana je bila
površina ca. 3000 m2.
Sedaj zaključena arheološka izkopavanja nosijo prav poseben pomen,
saj so to prve sistematične arheološke raziskave v Litiji. Nova odkritja
so v veliki meri dopolnila zgodbo o življenju in razvoju tega prostora
ter dala kraju dolgo zgodovino. Najzanimivejša je vsekakor ugotovitev,
da je bil prostor med Sitarjevcem in reko Savo poseljen že v bakreni
dobi.
Na raziskanem območju smo odkrili številne sledi človekovih aktivnosti
v prazgodovini (fragmenti keramike, kamnita orodja, žlindra, tlakovane
površine, jame, itd.). Prazgodovinska poselitev se je razvila ob nekdanjih savskih koritih, kjer je bila stalno na voljo tekoča voda in s tem
tudi obilica hrane. Ob in med koriti, pogosto neposredno na savskem
produ, smo odkrili obsežne površine utrjene z velikimi prodniki. Takšna
tlakovanja so olajšala življenje ob reki, ki je pred tisočletji še občasno
poplavljala. Utrjene hodne površine kažejo na dobro organiziran prostor znotraj prazgodovinske poselitve Litije. Na obrobju utrditev smo
odkrili več jam, ki verjetno predstavljajo ostanke lesenih objektov in
pripadajočih struktur. 
Matej Draksler, vodja raziskav

knjižnica litija
Razstava ob 80. rojstnem dnevu,
fotoutrinki
V četrtek
6. 6 smo
v Knjižnici Šmartno odprli razstavo
kiparja Bojana Štineta. Na
ogled je del umetniškega
opusa, prevladuje motiv
konja, ki ga spremlja že od
rane mladosti. Ker so živeli ob cesti, je bil konj prva
stvar, ki jo je zagledal, ko je odprl vrata. Furmanski konji, z vozovi, so
podobe, ki se v človeka zapišejo za vedno. Ljubezen do
konjev ga je pripeljala tudi
do konjenice JLA v Rumi,
sledila so leta v litostrojski
šoli, kjer je bil 40 let mentor
mladih metalurgov. Ustvaril
je veliko del z različno tematiko, od fontan, skulptur in
portretne plastike do spominskih plaket in reliefov s podobo pomembnejših oseb preteklega
in današnjega časa. Njegova
dela je moč najti po celem
svetu. Polna dvorana obiskovalcev v šmarski knjižnici si
je lahko ogledala tudi krajši
film o njegovem ustvarjanju,
ki ga je posnel Lojze Flisek.
Kipar je povezan tudi z Lipico,
ki mu je ob jubileju poslala
čestitko in obiskovalce povabila k ogledu Štinetove fontane, ki krasi kobilarno Lipica. V kulturnem
programu je nastopil
Otroški pevski zbor 1,
OŠ Šmartno, pod vodstvom Rahele Sinigoj.
Razstava Bojana Štineta bo v Knjižnici
Šmartno na ogled še
v juliju.
Foto: Sonja Perme

Bralne majčke tudi letos
Mladi bralci, ki so opravili bralno značko, so tudi letos prejeli bralne
majice. Vseh bralcev iz obeh občin je 1314, od tega 230 iz vrtcev.
Majice imajo tudi letos navihane motive ilustratorja Gabrijela Vrhovca,
ki bodo razveseljevali mlade bralce – predvsem pa v svet sporočali, da
je branje »kul«. Knjižnica Litija je za pomoč prosila donatorje, ki bodo
sofinancirali nakup in tisk majic. To so Slikopleskarstvo Jereb Marjan
s.p., Rozina Joško s.p., KGL d.o.o., NLB d.d., Predilnica Litija d.o.o.,
Ostrešje d.o.o., Agrolit d.o.o., Trgograd d.o.o in Hofer tisk. Vsem se
najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč, hvala tudi šolskim
knjižničarkam in mentorjem, mladim bralcem pa iskrene čestitke in
nasvidenje v novi bralni sezoni, ki se prične na dan zlatih knjig septembra.

Poletavci – poletni bralci
Tudi letošnje poletje bo v znamenju Poletavcev. Projekt organizira Mestna knjižnica Ljubljana, pridružile pa smo se še Cankarjeva knjižnica
Vrhnika, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode in Knjižnica Litija. Bralci
med 7. in 12. letom morajo v poletnih mesecih brati pol ure na dan,
izbranih 30 dni. Prebrane knjige, revije, stripe, časopise vpišejo v zloženko in oddajo v knjižnicah Litija in Šmartno. Septembra na zaključni
prireditvi bodo prejeli majico, glavna nagrada pa je bon v vrednosti
20 evrov, za nakup superg, izžrebani bo prejel še košarkarsko žogo.
Organizator bo prispeval še nekaj knjižnih nagrad. Več informacij je
na spletni strani knjižnice, kjer je na voljo tudi zloženka. Poletni bralci,
Poletavci, lepe počitnice vam želimo, v družbi s knjigo, septembra pa
na svidenje na zaključni prireditvi.

Poletni delovni čas
V poletnih mesecih so splošne knjižnice odprte po poletni delovni shemi. Tako bosta tudi knjižnici v Litiji in Šmartnem poslovali po poletnem
delovniku, ob ponedeljkih in četrtkih popoldan, torek, sredo in petek
pa dopoldan, ob sobotah bosta zaprti. Lepe počitnice vam želimo, čim
več dobrih doživetij in lepih zgodb.
Aleksandra Mavretič
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Zaključna otroška matineja v znamenju
gusarja in sladoleda
18. maja smo zaključili sezono
otroških matinej v Kulturnem
centru Litija. Obiskal nas je Sten
Vilar s predstavo Gusar Berto, ki
je ena najuspešnejših predstav
v Sloveniji. Navdušil je številne
mlade nadobudneže, ki v velikem
številu obiskujejo naše matineje.
Poleg zabavne urice gledališkega
druženja, otroci skozi tovrstno
prireditev pridobijo tudi nova znanja in verjemite, da se tudi starši
veliko naučimo. Potrudili se bomo, da bo tudi nova sezona, ki se bo
pričela 21. septembra uspešna. Izbor predstav bomo že
avgusta objavili tudi na naši
spletni strani. Lani smo za
zaključek pekli in jedli palačinke, letos pa je vsak mali
gledališčnik dobil velik kornet. Ja, tako lepo se imamo
na otroških matinejah! Nasvidenje v jeseni!

Center za preventivno arheologijo v Litiji
V ponedeljek, 3. junija, smo v prostorih Kulturnega centra odprli 2 razstavi Centra za preventivno arheologijo iz Ljubljane »Preventivna arheologija v centru« in »Odstrti drobci preteklosti«, slednja se nahaja na
ploščadi pred Športno dvorano Litija. 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.
Razstava bo odprta za
ogled do konca junija.
Uspešno smo s pomočjo naših partnerjev Knjižnice Litija, Civilne iniciative Litija ter Mladinskega centra Litija zaključili 2. Tačkov festival, o
katerem si lahko več preberete v posebni rubriki te številke ter na naši
spletni strani.
O abonmajskih predstavah v sezoni 2013/2014 in o programu na FESTIVALU SLOVO POLETJU, ki bo potekal od 28.8.- 30.8.2013 si boste
več lahko prebrali v naslednji številki Občana.
OSREDNJA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN DNEVU
DRŽAVNOSTI je potekala v soboto, 15. junija, v dvorani Kulturnega
centra Litija. Slavnostna govornica je bila varuhinja človekovih pravic
ga. Vlasta Nussdorfer. Kulturni program so obogatili Moški zbor sv.
Nikolaja, kvartet PD Lipa Litija, harmonikar Nejc Grm in pianist Jani
Slimšek. Podeljena so bila občinska priznanja, program je povezoval
Gorazd Mavretič.

POLETNA MUZEJSKA NOČ 2013
Letošnja muzejska noč je povezala okoli 80 institucij iz 39 krajev Slovenije, ponudila pa je več kot 200 prireditev. Med njimi je bil tudi Mestni muzej Litija, kjer smo pripravili pester in bogat program, vključno
s slavnostno akademijo ob občinskem prazniku in dnevu državnosti.
Rdeča nit letošnje muzejske noči je bila arheologija in vrhunec dogodkov pa priložnostna razstava arheoloških predmetov iz Narodnega muzeja Slovenije, ki so se po nekaj tisočletjih ponovno vrnili v domače
okolje in pa prikaz dela izkopanin z gradbišča pri novi osnovni šoli v
Litiji.
Za uspešno izveden projekt se za pomoč iskreno zahvaljujemo arheologoma Mateju Drakslerju in dr. Matiji Črešnarju (Center za preventivno
arheologijo), Mojci Žalik, Tretji univerzi Litija-Šmartno, Jadranu Sterletu
in RTV Slovenija, predvsem pa Narodnemu muzeju Slovenije za strokovno pomoč in izposojo dragocenih predmetov.

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

LOKACIJA

19.00
Otvoritev fotografske razstave Andraž Trplan – »Inside my mind«
MC Litija
19.00
Likovna razstava PRAZNIKU V POZDRAV – Ex TEMPORE VAČE
Avla občine Litija
17.00–20.00
Bobnarska delavnica z Janom Merčonom
MC Litija
17.00–18.30
Jezikovni tečaj slovenskega jezika
MC Litija
1.7.
18.30–20.00
Predstavitev države in kulture: Slovenija
MC Litija
18.00–21.00
Pimp Maj Bajk, delavnica popravljanja koles
dvorišče MC Litija
2.7.
18.30–20.00
Vitezi okrogle mize: debatno popoldne z EVS prostovoljci
MC Litija
3.7.
18.30–20.00
Multi kulti kuharija: slovenska kuhinja, kuharska delavnica
MC Litija
5.7.
20.00–21.00
Glasbeni večer: slovenska glasba
MC Litija
17.00–18.30
Jezikovni tečaj: portugalščina
MC Litija
8.7.
18.30–20.00
Predstavitev države in kulture: Portugalska
MC Litija
18.30–20.00
Multi kulti kuharija: portugalska kuhinja
MC Litija
10.7.
17.00–20.00
Šprejanje s KBLO, grafitarska delavnica
dvorišče MC Litija
12.7.
20.00–21.00
Glasbeni večer: portugalska glasba
MC Litija
17.00–18.30
Jezikovni tečaj: angleščina
MC Litija
15.7.
18.30–20.00
Predstavitev države in kulture: Irska
MC Litija
17.00
Objektiv(ni) pogled v svet (foto), fotografska delavnica
MC Litija
17.7.
18.30–20.00
Multi kulti kuharija: irska kuhinja
MC Litija
19.00
Otvoritev fotografske razstave Žiga Felkl – »Malo naokoli«
MC Litija
19.7.
20.00–21.00
Glasbeni večer: irska glasba
MC Litija
20.7.
20.30
SEVIQ BREŽICE: Musica antiga da UFF (BR), Čudeži Svete Marije
CERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA
17.00–18.30
Jezikovni tečaj: makedonščina
MC Litija
22.7.
18.30–20.00
predstavitev države in kulture: Makedonija
MC Litija
17.00–20.00
Muzikarnica s Kikijem, glasbena delavnica z Anžetom Kristanom
MC Litija
24.7.
18.30–20.00
Multi kulti kuharija: makedonska kuhinja
MC Litija
26.7.
20.00–21.00
Glasbeni večer: makedonska glasba
MC Litija
17.00–18.30
Jezikovni tečaj: litvanščina
MC Litija
29.7.
18.30–20.00
Predstavitev države in kulture: Litva
MC Litija
31.7.
18.30–20.00
Multi kulti kuharija: litvanska kuhinja
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

NAPOVEDUJEMO!
CERKEV SV. NIKOLAJA LITIJA, SOBOTA 20. JULIJ OB 20.30:
SEVIQC BREŽICE: Musica Antiga da UFF (BR), Čudeži Svete Marije
V srednjem veku so bile zapisane mnoge pesmarice, ki vsebujejo marijanske čudeže in kažejo, kako pomembna je bila Devica Marija za
srednjeveške ljudi. Med njimi je tudi rokopis, ki sedaj nosi ime Llibre
Vermell (Rdeča knjiga) in vsebuje romarske pesmi iz katalonske katedrale Montserrat. Zbirka Laudas Marianas iz 14. stoletja predstavlja
izraz frančiškanske pobožnosti, ki se je razvila v Italiji in skozi glasbo
slavila Devico Marijo. Cantigas de Santa Maria (Hvalnice Sveti Mariji),
ki jih je uredil kralj Alfonz X. Modri, obsegajo veliko zgodb o čudežih
Device Marije na področju Iberskega polotoka in po vsej Evropi.
Música Antiga da UFF (Brazilija): Leandro Mendes (glas, kljunaste
flavte, krivi rog), Lenora Mendes (kljunaste flavte, krivi rog, viole da
gamba, gamsov rog, viela, rebek, ), Mario Orlando (basovska viola da
gamba, tolkala, glas), Marcio Selles (glas, basovska viola da gamba,
krivi rog, kljunasta flavta), Sonia Wegenast (glas, psalterij, tolkala), Virginia Van der Linden (flavte, lajna, kornamuza, gamsov rog, krivi rog)

OBLAKI SO RDEČI, LE KAJ
POMENIJO …

Oblaki, razgrnite se, meglice razpršite se, da se bo videlo jasno nebo,
da nam bo v miru in svobodi še dolgo lepo. Naj med nami sije luč prijateljstva in spoštovanja, naj zbledijo temne sence sovraštva, laži in zdrah
ter naj narod v miru zaživi. Srečo iščemo, mir si želimo, to vse najdemo
v srcih dobrih ljudi, ki so strpni do sočloveka, do drugače mislečih in
ki ljudi povezujejo v lepih in težkih časih. Živimo v svobodni domovini
Sloveniji z enakimi pravicami in dolžnostmi. Za obstoj naše domovine
je bilo prelite mnogo krvi, prelitih mnogo solza, ranjenih mnogo src in
razbitih mnogo srečnih družin. Zato vsem ljudem v opomin, ne rušimo
temeljev naše domovine, ne razpihujmo ognja sovražnosti, da ne bo
ogenj ožgal naših nedolžnih ljudi. Ker sem preživela kruto resničnost
vojnih grozot, smem to napisati za ljudi in za domovino.
Danes pa mi misli hitijo tja med zasavsko hribovje, kjer ob vznožju reke
Save, na prijaznem sončnem hribu, leži lepa vas Kresnice. Sava, ki že
tisočletja obira svoj vodni tok, je včasih mirna in tiha, pa zopet nevarno
grozeča, nosi v sebi mnogo lepih in trpkih spominov na ljudi, ki so živeli
ob njej in so za vedno odšli, le sledovi njih dobrih del še živijo. V Kresnicah, kjer živijo prijazni in dobri ljudje, kjer so balkoni in okna domov
polna rož, živi spoštovani gospod Jože Setničar s svojo pridno soprogo
gospo Štefko, s katero ustvarjata čudovita lesena godala. Na povabilo
gospoda Jožeta in njegovi rogistov smo se 1. Rožnika zbrali ob 15-letnem jubileju na slavnostnem koncertu v športni dvorani v Kresnicah.
Moram omeniti, da je gospod Jože, vodja skupine lesenih rogistov, rojak Kresnic, njegovi prizadevni fantje oziroma gospodje pa so vsi člani
godbe na pihala iz Moravč, ki je ponos moravške doline, zato se je na
koncertu zbralo tudi precejšnje število ljudi iz Moravč oziroma okolice.
Ko so z odra zadoneli prijetni, čudežni glasovi iz lesenih godal, smo
njih lepe melodije nagradili z bučnim aplavzom, ki je povedal vse. Ni
čudno, da je gospod Jože Setničar s svojimi člani obiskal in razveseljeval ljudi širom Slovenije, priljubljen in spoštovan pa je tudi izven meja,
saj je prijazen človek z močno srčno kulturo, milino in pokončno držo.
Kot gostje slavnostnega koncerta so bile vabljene na oder ženske
vokalne skupine Oda z zborovodjem gospodom Milanom Kokaljem iz
Moravč. Ob lepi spremljavi so zapele šest krasnih zimzelenih pesmi,
ki so nam segle do srca. Prijetno poslušanje ob glasbi in pesmi je delil
z nami tudi župan občine Moravče gospod Martin Rebolj s soprogo
Vojko.
Na koncu glasbene predstave so nam presenečenje z bogato pogostitvijo praženega krompirčka, kranjsko klobaso in pršutom pripravili
sponzorji g. Janez Jelnikar, g. Peter Šinkovec, pridne gospe iz Kresnic,
gospa Mici in gospa Štefka ter prijazna gospa Fani, ki nam je ob prihodu točila aperitivček za pogum in dobro voljo. Janja in Leja pa sta vse,
ki smo se po prireditvi dlje zadržali, pocrkljali z dobrotami.
Hvala vsem za čudoviti večer – sponzorjem občini Litija, občini Moravče, Krajevni skupnosti Kresnice, Kulturnemu društvu Kresnice, Aktivu
kmečkih žena Dolsko za sladke dobrote in vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je slavnostni koncert tako odlično uspel. Takšnih srečanj si še
želimo. 
Slavka Srenjšček

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Osnovna šola Litija
ZAKLJUČNA PRIREDITEV VSE IN ŠE VEČ
V ponedeljek, 3. 6. 2013, se je v Športni dvorani Litija odvijala zaključna prireditev Vse in še več. V zabavnem kulturnem delu prireditve so se podelila priznanja najboljšim
učencem –OŠ Litija je osvojila kar 10 zlatih priznanj, 18
srebrnih priznanj, naši učenci so bili štirikrat najboljši v državi. Poleg
posameznih rezultatov beležimo tudi odlične skupinske dosežke, tako
v košarki, malem nogometu kot na Malih sivih celicah. Seveda ne smemo pozabiti prejemnike bronastih priznanj. Teh je res veliko. Pester
program je bil obogaten z nastopom Vokalčkov, recitatorjev Fantastičnih pet, plesne skupine NLP ter plesne točke učencev Podružnice prilagojenega programa. To pa še ni vse. Podelili smo tudi bralno značko 32
odraslim bralcem. Osnovna šola Litija in podružnice so se predstavile z
različnimi interesnimi dejavnostmi. Srečanje smo zaključili v prijetnem
športnem duhu, z igro odbojke med starši in otroki.

Takšen dogodek samo dokazuje, da navkljub prostorski stiski Osnovne šole Litija dosegamo odlične rezultate na državnih tekmovanjih, ki
so rezultat marljivega, vestnega in natančnega dela učiteljev in učencev. Na koncu dodajamo še eno izmed mnenj obiskovalcev prireditve:
»Sami presežki. Čudovito in enkratno.« Prireditev je vsekakor dosegla
in presegla svoj namen. 
Mojca Fridl

PLES SKUPINE FACE
V plesni skupini Face plešejo učenci iz 2. in 3. skupine posebnega oddelka vzgoje in izobraževanja. Srečujemo se enkrat tedensko, plešemo
valček, rock'n'roll, tango, polko, zabavne plese in izrazne plese. V tem
letu smo se predstavili na šolskih prireditvah in na Območni plesni reviji. Sodelovali smo na festivalu IGRAJ SE Z MANO v četrtek, 30.5.2013.
S plesno zgodbo o deklici, ki živi v belem svetu in hrepeni po barvah,
smo se tudi uvrstili na Regionalno plesno revijo PREPLESAVANJA, ki je
potekala v soboto, 1.6.2013. Plesalci so se na odru dvorane Španskih
borcev odlično odrezali. 
Mentorica: Tjaša Dražumerič

DVE ZLATI MEDNARODNI PRIZNANJI ZA LIKOVNO
USTVARJANJE
Letošnje šolsko leto zaključujemo še z dvema zlatima priznanjema.
Na gradu Tuštanj je bila 04.06. otvoritev Mednarodnega likovnega EX
TEMPORA. Letošnja tema za likovno ustvarjanje je bila »Hrana mojega
kraja«. Udeležili so se ga naši učenci iz Podružnice s prilagojenim programom in devetošolci iz OŠ Litija - Stefan Joksimović, Klara Andrejčič
in Megi Ahac. Letošnje leto je bila tudi novost in sicer, da so povabili
in vsake sodelujoče šole tudi učenca poeta, ki je spesnil pesem na
temo »hrana«. Tako se je našim likovnikom pridružila kot poetinja naša
učenka Neža Musar. Učence je idejno vodila njihova mentorica likovna
pedagoginja Marija Bregar Hostnik. Med likovnimi deli, med katerimi
so bila tudi dela iz ostalih evropskih držav, je bilo delo učenke Megi
Ahac nagrajeno z zlatim mednarodnim priznanjem. Čestitamo.
Drugo zlato priznanje za likovno delo pa so prejeli na Podružnici s prilagojenim programom. Tudi njim čestitke.  Marija Bregar Hostnik

KOŠARKARJI OŠ LITIJA V BOJU ZA 3. MESTO V DRŽAVI
V sredo, 22. 5. 2013, je OŠ Litija organizirala finalni turnir divizije
državnega prvenstva v košarki. Na turnirju so nastopale štiri najboljše
šole vzhodne divizije. OŠ Litija se je z eno zmago in enim porazom
uvrstila na finalni turnir državnega prvenstva, kjer se bo pomerila za
3. mesto v državi.
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Podružnica s prilagojenim programom
PRAZNOVANJE 10-LETNICE SKUPIN
ZA SAMOPOMOČ IN DRUGIH SKUPIN

Pred več kot desetimi leti sta Marjeta Mlakar-Agrež in
Nataša Zupan Cvetežar, obe tudi svetovalni delavki na
OŠ Litija in prostovoljki Društva Sožitje Litija in Šmartno razmišljali, kako bi otrokom, učiteljem, staršem in
članom društva ponudili nekaj več. Vedno je zmanjkovalo časa za pogovor in izmenjavo izkušenj. Pavel Smolej, takrat direktor
Centra Tončke Hočevar v Ljubljani, jih je prijazno povabil, da se pridružijo
izobraževanju v njihovem zavodu. Dr. Jože Ramovš in Ksenija Ramovš iz
Inštituta Antona Trstenjaka, sta izobraževanje vodila in po dveh letih je šola
dobila tri voditelje skupin. Novembra 2002 je bila ustanovljena prva skupina staršev, iz nje pa se je v desetih letih razvilo 12 skupin, v delovanje se
je vključilo 21 voditeljev in sovoditeljev in 300 članov skupin. Vsa ta leta so
prinesla 3300 ur pogovorov, izmenjav, življenjskih izkušenj, solz in smeha.
Krepili so se odnosi med ljudmi in njihov mali svet je postajal boljši. V teh
letih so se vključili v vrsto projektov in s pomočjo sponzorja pridobili tudi
poseben prostor za skupine.
OSREDNJA PRIREDITEV je bila v četrtek, 23.5.2013 ob 17. uri, v šolski knjižnici OŠ Litija. Na prijetnem večeru so se zbrali člani skupin, voditelji in
sovoditelji, prijatelji in gostje. Praktično so prikazali, kako delujejo skupine
in kaj se v njih dogaja. Z glasbo sta jih razveselili vokalni skupini učiteljev
in učencev. Scenarij prireditve sta pripravili Marjeta Mlakar-Agrež in Nataša Zupan Cvetežar. Vezni
tekst je pripravila Marjeta Mlakar-Agrež, prireditev
pa je vodila Sandra Rihter. Za dekoracijo prostora
je poskrbela Barbara Klanšek. Ob tej priložnost so
pripravili RAZSTAVO DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV ZA SKUPINE, ki jih je zbrala in uredila Barbara
Babnik Mravlja.
Ob tej priložnosti so izdali PUBLIKACIJO OB 10LETNICI DELOVANJA SKUPIN ZA SAMOPOMOČ in drugih skupin. V njej so
opisali razvoj skupin skozi desetletje in navedli voditelje in sovoditelje. Opisali so pomembne dogodke in navedli teme posameznih skupin. Napisali
so tudi zanimive spomine in dodali vzorce vabil in pravil. Ob koncu so se v
publikaciji vsem zahvalili. 
Marjeta Mlakar-Agrež

ATLETSKI MITING V MARIBORU

V četrtek 6.6.2013 je potekalo 11. atletsko državno prvenstvo specialne
olimpiade v Mariboru. Državnega prvenstva so se udeležili tudi učenci OŠ
Litija in dosegli odlične rezultate. V moški konkurenci sta osvojila Kevin Jan
Cvetko 5. mesto in Sandi Glušič 6. mesto. V ženski konkurenci pa je kraljevala Lana Kuč, ki je z odličnim nastopom ugnala vso konkurenco in osvojila
zlato kolajno. Iskrene čestitke za odličen zaključek tekmovalne sezone. 
					
Igor Mihailović

KULTURNI DAN

V mesecu maju je bil izveden kulturni dan za učence 3./4. razreda in učence Posebnega programa vzgoje in izobraževanja 1, Podružnice s prilagojenim programom. Učenci so si na ta dan ogledali Matično knjižnico v Litiji,
kjer so poslušali pravljico, se preizkusili v reševanju ugank in prebirali različne knjige in slikanice. Ob 10. uri so si v Kulturnem centru ogledali lutkovno predstavo Nekoč je bila. Predstavo je organiziralo Območno združenje
Rdečega križa Litija v okviru tedna Rdečega križa. Po predstavi so si učenci
3./4. razreda ogledali še stalne muzejske zbirke v Kulturnem centru. Pridobili so znanja, o življenju v Litiji nekoč, iz področja rudarstva, železnice in
rečnega prometa. 
Alenka Vidgaj

NASTOP NA REPUBLIŠKI PEVSKI REVIJI ZAPOJMO,
ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO
V torek, 28.5.2013, se je pevski zbor Podružnice s prilagojenim programom,
udeležil 13. Državne pevske revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. Pevska revija se je letos odvijala v Mariboru. Nastopili so z dvema skladbama: Noči so
črno črne in Sijaj, sijaj sončece. Nastop je bil uspešno izveden, tako so menili tudi strokovni spremljevalci glasbene revije. Učenci so se po končanem
nastopu sprehodili tudi ob reki Dravi, si ogledali mesto in dan zaključili na
zabavi v Areni pod Pohorjem. Mentorici pevskega zbora sta: Sandra Rihter in
Alenka Vidgaj
Alenka Vidgaj, na klavirju jih je spremljal Andrej Guček. 

MATEJA PLANINŠEK DRŽAVNA PRVAKINJA V ZNANJU
IZ RAČUNALNIŠTVA

Državno tekmovanje v znanju iz računalništva za učence
PPVI - Z miško v svet vsako leto pripravijo na Osnovni šoli
Jela Janežiča v Škofji Loki. Letos sta se tekmovanja, ki je
potekalo 16. 5. 2013, udeležila Marcel Gorišek in Mateja
Planinšek. Udeleženci so ob prihodu prejeli malico in pijačo ter ob 9-ih začeli s tekmovanjem.
Mateja Planinšek je tekmovala v urejanju besedila s programom Word in osvojila 1. mesto ter postal državna prvakinja. Marcel Gorišek je sodeloval v sestavljanju sestavljank na računalniku in osvojil srebrno priznanje za 4. mesto.
Po tekmovanju so učenci odšli na kegljanje v dvorano ob šoli, potem pa še na
kosilo. Po kosilu je bil kulturni program in podelitev priznanj.  Matjaž Bizilj

MEDNARODNI LIKOVNI EX TEMPORE

10. maja 2013 je Osnovna šola Jurija
Vege Moravče organizirala mednarodni likovni ex tempore, katerega so se
skupaj z učenci Osnovne šole Litija,
udeležili tudi učenci Podružnice s prilagojenim programom Matej Černe,
Toni Hauptman, Katja Verhovec in letos
kot novost, so med likovne ustvarjalce
povabili tudi pesnike. Pesniško pa je ustvarjala Mateja Mlakar. Učence je
spremljala mentorica Barbara Klanšek. Letošnja tema »Hrana mojega kraja« na katero so ustvarjali je bila zelo široka in je nudila pester izbor motivov. Slikali so polja, gozdove, travnike, različna tihožitja… Učenci so s svojo
nadarjenostjo in izvirnostjo zopet presenetili in nastali so čudoviti likovni
in pesniški izdelki. Prav posebej pa je prepričal Matej Černe, saj je za svoj
izdelek prejel zlato priznanje. Vsa nastala dela so bila razstavljena na gradu
Tuštanj. 
Barbara Klanšek

Rezultati: OŠ BRINJE GROSUPLJE:OŠ ŠOŠTANJ 63:54; OŠ LITIJA:OŠ
TABOR I 46:44; OŠ ŠOŠTANJ:OŠ TABOR I 43:38; OŠ BRINJE
GROSUPLJE:OŠ LITIJA 52:36			
Urban Hauptman

KOŠARKARJI OŠ LITIJA ČETRTI V DRŽAVI
V petek, 7.6.2013 je na OŠ Brinje v Grosupljem potekalo finale državnega tekmovanja v košarki za učence letnik 2000 in mlajši. Na zaključnem turnirju so nastopile: OŠ Brinje, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ
Vrhovci in OŠ Litija.
OŠ Litija se je za bronasto medaljo pomerila z OŠ Vrhovci. Po dokaj
izenačenem začetku so na koncu igralci OŠ Vrhovci usvojili 3. mesto.
Zlato medaljo so si v finalni tekmi priigrali košarkarji OŠ Brinje. Kljub
porazu si igralci OŠ Litije zaslužijo čestitke za 4. mesto v državi, saj je
to velik uspeh za to generacijo.
Vodja ekipe: Urban Hauptman
Trener ekipe: Džemo Ibiši
Zbrala in uredila Petra Pavlica

NAJ NAJ KOTLIČEK
V maju je izšla nova številka šolskega časopisa Podružnice s prilagojenim
programom. Ker so tokrat v njem sami NAJ NAJ prispevki, so ga poimenovali kar NAJ NAJ KOTLIČEK. Zaenkrat je objavljen na šolski spletni strani,
v kratkem pa ga bo v tiskani obliki dobil v roke tudi vsak učenec in učitelj
naše šole. Novost v letošnjem časopisu je ta, da je napisan po principih
LAHKEGA BRANJA. To pomeni, da so vsebine, pisava, razmaki, odstavki
itd. prilagojeni ljudem, ki težje berejo. Če vas zanima, kako to izgleda, ali
si enostavno želite izvedeti, o katerih NAJ NAJ stvareh pišejo in rišejo naši
učenci, pokukajte na: http://www.os-litija.si/os_litija/index.php/dejavnosti/solski-casopis . 
Jana Švagan

ŠPORTNI DAN ZA UČENKE IN UČENCE OŠPP

V torek, 21. 5. 2013, so se učenke in učenci NIS OŠPP udeležili Področnega
tekmovanja v atletiki na Vrhniki. Nastopili so v šestih disciplinah: tek 60m,
tek 300m, tek 1000m, skok v daljino, skok v višino in met žvižgača. Najuspešnejši trije so bili: Katja Verhovec 9.r, ki je v skoku v daljino dosegla

7

1. mesto, Petra Groznik 9.r je bila 2. v skoku v višino, 2. mesto je osvojil
tudi Matej Černe v metu žvižgača. Ti trije so se uvrstili tudi na državno tekmovanje OŠPP, ki bo 7. junija v Žalcu. Učenke in učenci so preživeli prijetno
športno dopoldne ob preizkušanju v atletskih disciplinah. Spremljali so jih
Renata Dimnik, Marjana Črnugelj in Vili Guček.
Tudi učenke in učenci posebnega programa so preživeli športno dopoldne.
Številne igre, gimnastične vaje, celo nekaj vaj joge in braingym-a, ter dolg
sprehod v okolici šole so jim zapolnili dopoldan. Za organizacijo dneva pa
so skrbeli Polona Baš Jere, Nataša Zupan Cvetežar, študent Luka, Matjaž
Bizilj in Vili Guček. 
Vili Guček

POŠ POLŠNIK

Kvintet trobil na Polšniku
V četrtek, 30. maja 2013, so nas na Polšniku obiskali policisti iz Policijskega
orkestra Slovenije.

Pet policistov, ki so s seboj prinesli velikanska
trobila, je prispelo na Polšnik in pripravilo pravi mali koncert v dvorani. Predstavili so svoje
inštrumente in nanje zaigrali. Njihov repertoar
skladb je bil zelo primeren za poslušalce kot
so otroci iz vrtca in šole. Zaigrali so nam Čebelico Majo, Pink Panterja in še
in še. Otroke so motivirali, da so ob koračnici zakorakali kot pravi vojaki. Na
koncu pa smo se zavrteli ob glasbi Na Golico. Bilo je veselo in živahno.
Ob koncu smo se prijaznim policistom zahvalili za obisk in obljubili so, da
nas prihodnje leto spet obiščejo.

Gasilski orientacijski tek
v Kresnicah

V soboto, 11. Maja 2013, so Luka, Monika, Lana in
Gašper skupaj z mentorjem Boštjanom sodelovali na
gasilskem orientacijskem teku v Kresnicah, ki ga je
organizirala Gasilska zveza Litija.
Naša ekipa pionirjev je dobro začela. Potem pa so se
na poti malce izgubili, a kljub temu so veliko dobre
volje ohranili. :-) Čestitke vsem skupaj! 

Delavnice, ki so dišale po poletju ...

V četrtek, 23.5.2013, smo na Polšniku izvedli še zadnje delavnice za
otroke in starše.
Poimenovali smo jih Poletne delavnice, a vreme nam ni bilo naklonjeno.
Upali smo, da jih bomo lahko izvedli zunaj, vendar smo jih morali izvajati
kar v avli šole. Učiteljice in vzgojiteljice smo za to priložnost pripravile štiri
delavnice, na katerih so lahko preizkusili svojo spretnost in iznajdljivost
malo mlajši pa tudi starejši obiskovalci.
Pri prvi delavnici so se tiskali morski
motivi. Ribe, ladje, delfini, sončna očala
... Vse, kar paše v poletni čas. Nato so
spretni prsti motiv še obrobili, tako da so
skozi luknjice vtikali vrvico. In poletje se
je prebudilo ...
Pri sosednji mizi so ribiči lovili ribe. Najprej je bilo treba pripraviti morje in vanje
potopiti ročno okrašene ribe, nato pa s palicami, na katerih so bili magneti,
uloviti čim več ribic, ki so imele kovinske sponke. Zabavno! Pri tretji mizi
je bil kotiček, kjer so se lahko obiskovalci olepšali. Koralde vseh vrst so se
kar same ponujale, da si vzel v roke vrvico in nanizal svoje najljubše barve.
Tako so si otroci izdelali unikatne ogrlice ter zapestnice.
Pri četrti mizi pa smo izdelovali bolj naravoslovne pripomočke. Izdelali smo
namreč vetrnico, ki je prav posebne oblike. Iz kartona smo izrezali krog,
nato pa krake s posebnimi loputami dvignili, da je pisana vetrnica kar oživela. Ker v avli ni bilo vetra, smo vetrnice preizkusili kar s fenom.
Škoda, da nismo imeli delavnice, kjer bi izdelovali dežnike. Vse kaže, da so
pred nami deževni dnevi. Nič hudega! Za vsakim dežjem posije sonce ... 

Kolesarski izpit za petošolce

Z veseljem sporočamo, da sta oba petošolca s Podužnične šole Polšnik v torek, 28.
maja, opravila kolesarski izpit.
Vreme je bilo kolesarjem naklonjeno in delo,
ki sta ga opravila v tem šolskem letu (teorija
in praktična vožnja), se je Luki in Moniki obrestovalo. Domov sta prišla z izpitom v rokah in
kot je zapisala ena od mamic: »Zdaj pa veselo v širni svet - na kolesu ...« 

Zaključek plesnih vaj

V sredo, 29. maja 2013, smo bili
učitelji in starši Podružnične
šole Polšnik vabljeni v dvorano,
da si ogledamo, kaj so se naši
učenci naučili na plesnh vajah,
ki jih je na šoli enkrat tedensko
organizirala plesna šola Taras.
Otroci so nas navdušili s svojim
nastopom in poznavanjem plesnih
korakov na najrazličnejšo glasbo, tako domačo kot tujo. Vsi so se potrudili
maksimalno in staršem pokazali, kaj zmorejo. Bili smo veseli in komaj že
čakamo na zaključno prireditev, kjer nam bodo učenci spet postregli s svojim divjim plesom. Plesna učiteljica Deja je svoje plesalce pohvalila in jim
razdelila plesne diplome.

Vrtec Polhek Polšnik v maju

Mesec je spet naokoli in v njem smo doživeli veliiiko zanimivih stvari.
V skupini Polhkov smo polovico meseca posvetili dinozavrom. Izvedeli
smo njihova imena, jih odtisnili in naredili odlitke... Drugo polovico maja
smo posvetili zgodbici Kdo je napravil Vidku srajčico, jo zaigrali, zapeli in
ustvarili Vidkove srajčke.
Tudi v oddelku Polžki smo mesec maj
posvetili živalim in sicer takšnim, ki
živijo na travniku. Spoznavali smo
tudi travniške rastline in živali. Iz
odpadnih materialov smo izdelovali
čmrlje, gosenice in pikapolonice.
Uspelo nam je prehoditi tudi dooolgo pot do vaške cerkve. Mesec maj smo zaključili s priredbo glasbene
pravljice Grad gradiček, ki smo jo uprizorili s senčnimi lutkami.
Otroci obeh skupin smo se skupaj s šolarji in starši družili na poletni
ustvarjalni delavnici. Izdelovali smo igračo za lovljenje rib, pretikanko,
vetrnico in ogrlico.
Obema skupinama je bilo v veliko veselje, da so nas ta mesec obiskali
tudi prav posebni gostje. Najprej je k nam prišla medicinska sestra, ki
nas je popeljala skozi pogovor o zdravju in higieni rok. Pokazala nam
je medicinske pripomočke in nekatere izmed njih smo lahko preizkusili. Deževno dopoldne pa so nam popestrili policisti Trobilnega kvinteta
Orkestra slovenske policije. Uživali smo ob poslušanju Fanfar, Čebelice
Maje, Pike Nogavičke, Pink Panterja, zakorakali na koračnico in zapeli
ob spremljavi Hude mravljice. Prav posebej pa so nas zasrbele pete ob
Avsenikovi Na Golici. In tako smo se odvrteli v mesec junij, kjer nas spet
čaka polno dogodivščin. 
Kolektiv vrtca Polhek Polšnik
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Osnovna šola Gradec
7 zlatih priznanj s tekmovanj iz
znanja in 15 zlatih učencev OŠ
Gradec za odlično zaključeno
šolsko leto 2012/13

Učenci OŠ Gradec s štirimi podružničnimi šolami Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače so uspešno zaključili šolsko leto in zasluženo nastopili
poletne počitnice.
V nizu dobrih in odličnih rezultatov je potrebno izpostaviti 7 zlatih priznanj iz tekmovanj iz znanja:
- Maruša Kerenčič, učenka POŠ Vače je dosegla 5 zlatih priznanj s
področja matematike, zgodovine, kemije, fizike in logike;
učenci na matični šoli:
- Luka Končar je osvojil zlato priznanje pri matematiki,
- Aljaž Ostrež zlato priznanje na Glasbeni olimpijadi
- in Neža Murn priznanje Diamantni kenguru za dosežena priznanja v
vseh letih šolanja pri matematiki.
Dvojica v zasedbi Nik Zupančič in Marko Čistar sta zasedla 5. mesto
na državnem tekmovanju z elastomobili.
Vidni uspehi niso izostali niti na področju športa:
- Žan Aljoz Mahkovic je osvojil 6. mesto na državnem tekmovanju
mlajših učencev v športni gimnastiki,
- Saša Primožič, Živa Planinc Juvan, Tiana Grošelj, Brina Koleša,
Lea Vozelj, Sara Strmec, Lea Bernik, Gala Pregelj in Lara Paš so
ekipno osvojile 1. mesto v estetiki in 2. mesto v ritmični gimnastiki na
državnem tekmovanju.
Tudi učenci 9. razreda že uživajo »ta dolge« počitnice, saj so vsi uspešno izpolnili osnovnošolsko obveznost. To generacijo označuje 15 zlatih učencev OŠ Gradec, ki bodo vpisani v Zlati knjigi OŠ Gradec in
občine Litija:
- POŠ Vače: Benjamin Cirar, Maruša Kerenčič, Patricija Ribič in Rebeka Vozelj;
-m
 atična šola: Neža Murn, Aljaž Ostrež, Maja Zajc, Leon Premk,
Nika Koprivnikar, Tina Kristina Godec, Marko Čistar, Neža Brilej,
Tjaša Jančar Nastja Simić in Lovro Šepec.
Vsem učencem iskreno čestitamo in jim želimo lepe počitnice,
kolektiv OŠ Gradec z ravnateljico Tatjano Gombač.

Zaključna prireditev OŠ Gradec IGRA = UČENJE

Zadnje govorilne ure v šolskem letu so že po tradiciji drugačne, obeležimo jih z zaključno prireditvijo in prijetnim druženjem. Učenci se s
svojimi mentorji predstavijo staršem in obiskovalcem z dejavnostjo, ki
je najbolj obeležila šolsko leto. Vstopnina za prireditev je bila sveženj
odpadnega papirja, zato smo zaključili še tretjo zbiralno akcijo tega
leta in ponovno pripomogli k ohranjanju našega okolja.
Predstavili so se učenci, ki obiskujejo razne dejavnosti od športni do
ustvarjalnih, učitelji po strokovnih aktivih in gostje, ki so obogatili zaključek. Prireditev smo dejansko morali »spraviti pod streho«, zato se je
zaradi neugodne napovedi odvijala v šolskih prostorih. V uri in pol so se
obiskovalci lahko preizkusili v klinopisu in rokopisu, šahu, raznih didaktičnih in ustvarjalnih igrah, golfu, si
ogledali razstave izdelkov učencev
in nastope plesalcev, gimnastičark,
delavnice karateja in taekwon-doja,
uživali v izdelavi panjskih končnic in
še bi lahko naštevali. Razglasili smo
tudi zmagovalko učenko Niko PraNAJ-POZITIVKA Nika Praprotnik protnik, ki je v močni konkurenci
osvojila naziv NAJ-POZITIVKA šole za leto 2012/13.
Zahvala velja vsem sodelujočim, še posebej pa se za sodelovanje zahvaljujemo zunanjim sodelavcem: Folklorni skupini Javorje, Klavdiji
Potokar, Mileni Bratkovič, Gorazdu Praprotniku in Roku Moharju, ki so
pripomogli k uspešni izvedbi naše prireditve.

Ekskurzija v Slovensko primorje

24. aprila smo se z učenci osmega razreda OŠ Gradec in POŠ Vače
odpravili na ekskurzijo v Koper. Najprej smo se popeljali do Luke Koper, ki je za celotno Slovenijo pomembno okno v svet. Spoznali in videli smo različne oblike transporta in pretovornih sistemov: RO-RO,
opremo za pretovor in skladiščenje generalnega tovora, projektnega
tovora, kontejnerjev, avtomobilov, sipkega, razsutega in tekočega tovora kot tudi živih živali. Lahko rečemo, da je bil ogled luke za vse
enkratno doživetje. Nato nas je pot vodila do Titovega trga, kjer so
učenci risali izbrane motive s pročelja Pretorske palače, ki s svojim
heraldičnim okrasjem in spominskimi ploščami opozarja na pestro
dogajanje v preteklosti. V palači smo si ogledali razstavne prostore in bili navdušeni nad stilnim pohištvom in stropnimi poslikavami.
Dan je bil sončen, vidljivost zelo dobra in zato smo si vzeli čas za pravi
mali »vzpenjaški podvig«. Po 204. stopnicah smo se povzpeli do razgledne točke v koprskem zvoniku oz. nekdanjem mestnem stolpu. Od tu
smo lahko občudovali prekrasen razgled na morje in na staro mestno
jedro, vse do Žusterne in Ankarana ter na celotno daljno okolico Kopra.
Ker pa v Koprskem primorju s prijetno submediteransko klimo dobro
uspevajo oljke, smo se odločili, da pogledamo še v oljarno, kjer pridobivajo oljčno olje. Tu so nas poučili, kaj je torkla in nam zelo nazorno
predstavili postopek pridelave oljčnega olja. Izvedeli smo, da v okoliških oljčnikih kraljujeta avtohtoni sorti istrska belica in leccino in da je
bilo samo v zadnjih letih v slovenski Istri na novo posajenih več tisoč
oljk. V oljarni pravijo, da gre ekstra deviško oljčno olje z roko v roki z
zdravim načinom prehranjevanja in je temelj sredozemske kuhinje. Z
degustacijo smo se prepričali, da po kratkem požirku malo zagreni v
grlu, a s koščkom kruha in malo vode je okus grenkobe hitro izginil. Da
pa nam bo ta dan, preživet na Obali, zares ostal v lepem spominu, so
seveda zaslužni tudi lokalni vodiči na izbranih točkah naših ogledov,
saj so bili zelo prijazni, njihove predstavitve pa zanimive in najbrž so
tudi zaradi primorskega narečja šle še bolje v uho, reševanje nalog na
delovnem listu pa učencem bolje od rok.
Učiteljici geografije: Amalija KADUNC in Ivana MATOŠEVIČ

Ekskurzija Postojnska jama in Predjamski grad

S šestošolci OŠ Gradec smo se
15. 5. odpravili po sledeh slavnega viteza Erazma v Predjamo
pri Postojni. Tam smo raziskali
njegov grad in se spoznali z načinom življenja starih časov. Videli smo grajske sobane, mučilnico, ječo, orožarno in kapelo.
Nikakor tudi nismo mogli mimo
našega kraškega bisera Postojnske jame. Tu so si otroci

ogledali jamski sistem in posebno jamsko življenje, katerega pooseblja
človeška ribica. Posebej uživaška je bila panoramska vožnja z jamskim
vlakcem.
Preživeli smo prijeten in poučen, predvsem pa drugačen šolski dan.
Damjan Kunstelj, učitelj zgodovine

Prostovoljci OŠ Gradec spet na delu

Člani skupine prostovoljcev na OŠ Gradec smo naše delo zaokrožili
v mesecu maju, ko smo zadnjič obiskali varovance Doma Tisje. Naša
delavnica je bila seveda kljub deževni pomladi poletno obarvana. Pod
rokami varovancev doma Tisje in ob skrbnem vodenju ter pomoči naših
prostovoljcev so nastajale pisane ladjice… Tako preprosto delo, a hkrati
delo polno misli na poletje… prepletanje bodisi spominov iz mladih dni
ali pa načrtov za prihajajoče … vesele poskočne melodije izpod prstov
našega učenca, harmonikarja Gašperja, so vzdušje le še obogatile in
malo je manjkalo, pa bi še zaplesali… če bi noge ubogale, seveda☺ pa
saj zdaj imamo ladjice, da nas ponesejo v daljne kraje…
Naj se ob tej priložnosti Iskreno zahvalim varovancem in osebju Domu
Tisje za gostoljubje in prijetne urice, ki smo jih preživeli skupaj. Vedno
ste se nas tako zelo razveselili, tudi nam je bilo vedno prijetno v vaši
družbi in radi smo se vračali k vam. Če smo dobrodošli tudi prihodnje
leto, se z veseljem spet vrnemo.
In ne nazadnje se zahvaljujem vam, dragi učenci prostovoljci. Bili ste
moji odlični sodelavci; odgovorni, ljubeznivi in delovni. Upam, da sem
tudi sama nekoliko pripomogla k obogatitvi vaših izkušenj in ste se skozi
naše druženje veliko naučili… o delu, o drugih ljudeh, predvsem pa o vas
samih. Zdaj se podajate novim izzivom naproti, naproti življenju .. srečno
na tej poti! 
Mentorica skupine »miprostovoljci.si« Aleksandra Krnc

Kuščar »crkljivček«

Pri pouku geografije sem imela predstavitev, ki je bila drugačna od vseh
ostalih. Sošolci so si za predstavitev izbrali kraje, države ali naravne znamenitosti, jaz pa sem predstavila kuščarja in ga tudi prinesla v šolo. Pravzaprav mi je mojo bradato agamo v šolo pripeljala mami. Povedala mi je,
da je bila med vožnjo zelo prestrašena, saj se ni vajena voziti v avtu. Bradate agame niso prav nič nevarne, se zelo rade crkljajo in so zelo primerne
za hišne ljubljenčke. Njihovo življenjsko okolje je Avstralija. Rade jedo črve
mokarje in zelenjavo, zlasti regrat. Moja agama živi v terariju, v katerem je
korenina, lubje in kaktus ter posoda s hrano in vodo. Velikokrat jo vzamem
iz terarija in jo položim tako, da ima glavo na moji rami. Ona se tako crklja,
jaz pa medtem pišem domačo nalogo ali pa sem za računalnikom. Sedaj
je stara 4 leta, sicer pa je življenjska doba teh kuščarjev 15 let. Izračunala
sem, da mi bo poginila, ko bom stara 24 let. Vem, da nam bo vsem hudo,
saj jo imamo vsi v družini zelo radi. Celo moja babi jo kdaj poboža in vzame v roke. V razredu je bila med mojim pripovedovanjem umirjena, kot da
pozorno posluša predstavitev. Sošolci in učiteljica pa so bili navdušeni,
ker so jo lahko opazovali v živo in jo ob koncu moje predstavitve smeli tudi
pobožati. 
Veneja Horvat, učenka 8.c

RITMIČNA GIMNASTIKA

Učenke OŠ Gradec so na državnem
tekmovanju, ki je bilo v soboto 11.
5. 2013, dosegle izreden uspeh:
prvo mesto v Estetiki - državne prvakinje in drugo mesto v Ritmični
gimnastiki.
Pod vodstvom Karoline Aškerc, so
tekmovale: Saša Primožič, Živa Planinc Juvan, Tiana Grošelj, Brina Koleša, Leja Vozelj, Sara Strmec, Lea Bernik, Gala Pregelj in Lara Paš.
Iskrene čestitke učenkam in njihovi mentorici Karolini Aškerc.

UTRINKA IZ KRESNIC

Tehniški dan pri mizarju Romanu Jakošu
17. maja 2013 smo šli z učenci 1., 2. in 3.razreda na tehniški dan k mizarju Romanu Jakošu. Že prej smo se pogovarjali o gozdu, lesu in uporabi
lesa. Na poti k Romanu smo videli kup debelih bukovih hlodov. Ustavili
smo se pri njih in zaprli oči. Začutili smo vonj bukovega lesa in se ob
tem pogovorili, da ima vsak les svoj vonj, barvo trdoto…Ko smo prišli
do mizarske delavnice, nas je gospod Roman že čakal. Učenci so svoje
stvari odložili pod kozolec in se napotili v veliko, sodobno mizarsko delavnico. Roman je pripravil
delovne mize, lesene kocke
kvadre, piramide in druge
oblike lesenih teles. Učenci
so dobili še lepilo in so začeli uresničevati svoje ideje
v oblikovanju zanimivih izdelkov iz lesa npr. drevored,
različne hiše, živali, ograje,
znake…Po praktičnem delu
je mizar Roman učencem
predstavil stroje: žage, stiskalnico, skobelni stroj, mizarsko mizo-ponk in drugo orodje. Vsak učenec je lahko videl kako se s sesalnikom odsesava žaganje in oblanje v
poseben prostor v drugem delu delavnice. Tam ima Roman napravo za
izdelovanje briketov. Vsak je dobil primerek briketa. V mizarski delavnici
ni nekoristnih odpadkov. Brikete rabimo pri ogrevanju domov. Na koncu
nas je Roman pogostil s čokoladnim pecivom in vsakemu podaril posebno leseno kocko za spomin. Vsak je svojo kocko malce obdelal z brusnim
papirjem. Zahvaljujemo se gospodu Romanu Jakošu, da nas je sprejel in
žrtvoval svoj čas za brezplačno izobraževanje.

8. junija smo v Kresnicah proslavili 30 let
delovanja mladih gasilcev.

Ta dan smo obeležili s proslavo. Nastopali so otroci iz vrtca »Mala cvetka« in vrtec »Kresnička«. Učenci POŠ Kresnice so povedali nekaj pesmi
in povedali zakaj so potrebni gasilci. Takole so povedali: Gasilci gasijo
požare. Gasilci rešujejo ljudi. Rešujejo življenja. Pomagajo pri prometnih
nesrečah. Če se zelo kadi, rešijo človeka iz dima. Če je muca na drevesu,
jo spravijo dol. Če ne bi bilo gasilcev, bi bil cel svet narobe.
Mentorji gasilskega krožka Peter Brunček, Blanka Jelnikar in Franc Jančar so prejeli zahvalo za dolgoletno sodelovanje. Pohvalo je prejela tudi
POŠ Kresnice, ker vzorno sodeluje z gasilskim društvom.
Kresniški gasilci že trideset let sodelujejo s šolo Kresnice in v gasilskem
duhu vzgajajo naše učence. Vedno so pripravljeni priskočiti na pomoč.
Vsak leto imajo v mesecu oktobru Dan odprtih vrat. Šolarjem in vrtčevskim otrokom predstavljajo gasilska vozila in druge gasilske pripomočke. Večkrat so sodelovali v šoli pri vajah v primeru nesreč kot so požar,
potres…Vsako leto izvajajo gasilski krožek na naši šoli in pripravljajo
mlade gasilce na tekmovanja. Hvala vsem gasilcem, še posebej vsem
mentorjem, ki so vodili gasilski krožek. Še naprej želimo plodno sodelovati. Iskrene čestitke ob prazniku.
Vodja POŠ Kresnice Angelca Koprivnikar

Vrtec Litija
ŠPORTNE IGRE SLOVENSKIH VRTCEV

V Ptujskih termah so v soboto, 8. junija 2013, potekale II športne igre slovenskih vrtcev, kjer smo zaposleni svoje moči pomerili v spretnostnem poligonu,
vzdržljivosti, natančnosti, orientaciji, mokrih igrah in
najboljšem in izvirnem navijanju. Športnih iger se je
udeležilo kar 950 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter drugih zaposlenih iz
mnogih slovenskih vrtcev. Tekmovalne ekipe so štele 3 do 6 članov.
Na igrah je tekmovalo 120 ekip
in 14 navijaških skupin. Iz Vrtca
Litija smo sodelovali z dvema
tekmovalnima ekipama in navijaško skupino, v kateri smo
sodelovali vsi prisotni na igrah,
bilo nas je 31. V igri na spretnostnem poligonu je naša ekipa
zasedla 2. mesto.
Po našem mnenju in mnenju
mnogih drugih predstavnikov vrtcev smo bili najbolj glasni, najbolj izvirni, najbolj vztrajni in najvzdržljivejši navijači. Naše navijaške melodije so odmevale v termah in naš slogan
LITIJA - DOBRA ENERGIJA se je slišal in
videl daleč naokoli.
Pokazali smo, da smo v vrtcih ustvarjalni in srčni ljudje med katerimi vlada
timsko sodelovanje z veliko pozitivne
energije in dobre volje. Skoraj 1000
udeležencev je pričaralo res izjemno
vzdušje, vsak je ponosno zastopal svoj
vrtec, a vendar smo bili kot ena velika vrtčevska družina. 
Liljana Plaskan, ravnateljica

ŠPORTNI ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA

V torek, 11. 6., smo na nogometnem igrišču v Hotiču pripravili športne
igre za otroke in njihove starše ter s tem pridobili še eno nalepko za v
knjižico Mali sonček.
Mali sonček je dodatni športni program, ki smo ga opravljali skozi celo
šolsko leto in si pridobivali ter krepili različne veščine. Hodili smo na
izlete, se preizkušali na snegu,
se igrali z žogami in premagovali različne ovire. Sodelovali
so otroci iz celega vrtca, tudi
najmlajši, zato je še kako pomembno, da se preizkušajo
tudi v vožnji s poganjalci.
Starši so skupaj z otroki metali
žoge skozi obroč in skozi zajca,
hodili po klopi, skakali v vrečah,
lezli skozi »pajkovo mrežo« ter
hodili po vrvi. Seveda se je moralo športno popoldne zaključiti še s podelitvijo medalj in pohval o opravljenem Malem sončku, ki so ga otroci
sprejeli z velikim nasmeškom na obrazu. In ta nasmešek je dokaz, da
vložen trud v delo ni zaman ☺ 
Mojca Grošelj Radulovič,
vzgojiteljica

NEPOZABEN ZAKLJUČEK V SKUPINI RAČK

V letošnjem letu smo v skupini Rac praznovali rojstne dni malo drugače. Pripravljali smo si grajska praznovanja. Vsi slavljenci in slavljenke so bili na dan, ko so praznovali, oblečeni v prava kraljeva oblačila.
Starši so nam veliko pomagali na različne načine in pripravili vedno kaj
zanimivega, značilnega za grajske zabave. Večkrat smo bili vsi skupaj
presenečeni nad idejami staršev. Posebno presenečenje nam je pripravil kralj s svojo služabnico
iz kraljestva Dolsko, ki je obiskal svojo nečakinjo- princeso
in vsem skupaj prinesel prave
kraljeve kolačke in skrinjo z
zlatniki. Zato smo imeli vsi
skupaj željo, da se šolsko leto
konča enako obarvano. In pripravili smo si ga kar na gradu
Bogenšperk. Petek, 7. 6. 2013
bo za marsikoga ostal nepozaben dan. Večina navzočih družinskih članov je bila oblečena v grajska
oblačila. Presenečeno in navdušeno smo opazovali drug drugega, plesali smo grajski ples na grajskem dvorišču, iskali zaklad, se sladkali z
dobrotami, ki so jih spekli v družinah različnih kraljestev in se na koncu
še vsi skupaj sprehajali in si ogledali grajske sobane.
Spoštovani starši. Hvala! Brez vas nama tega ne bi uspelo. Veseli sva za
celoletno sodelovanje in upava, da se zavedate, kako ste osrečili naju
in še posebno svoje otroke. Kako veseli smo takšnega sodelovanja in
odprte komunikacije. Čas in voljo, ki ste jo v tem letu izkazovali vrtcu in
s tem nama in svojim otrokom, je bogastvo, ki se ga z besedami težko
opiše. Upam, da bodo tisti, ki si bodo ogledali naše fotografije čutili,
kako lepo popoldne smo preživeli skupaj. Kako malo je včasih potrebno, da otroke neizmerno osrečimo in jih presenetimo.
Mateja Premk, dipl. vzgojiteljica

NOČNO SPANJE V VRTCU KRESNIČKA

V četrtek, 30. maja 2013, smo imeli v vrtcu Kresnička NOČNO SPANJE.
Da, prav ste prebrali – čisto zares smo spali v vrtcu. To je bil za otroke
prav poseben dogodek – poln pričakovanj.
V vrtec smo se vrnili proti večeru in najprej skupaj s starši napihnili
blazine na katerih smo spali. Nato so očki in mamice
odšli domov, mi pa na večerjo, ki smo jo imeli kar na
terasi.
Kmalu po večerji je v garderobi nekaj počilo. Ugotovili smo, da nam je nekdo
prinesel škratovo pismo.
Morda je bil škrat sam ali
pa njegov pismonoša, ne
vemo, nismo ga videli. Škrat
nas je obvestil, da nam je zaradi slabega vremena presenečenje prinesel kar v vrtec. Hitro smo pričeli iskati presenečenje in ga tudi našli.
Sledila je zabava – ples v temi s svetilkami in res smo se naplesali. Po
plesu nam je vzgojiteljica Milojka povedala pravljico. Tako kot doma
smo se oblekli v pižame in si umili zobe. Pripravljeni na počitek smo si
privoščili še eno risanko in nato smuknili pod odeje. Spali smo prav do
jutra. 
Katja Juvan, dipl. vzgojiteljica

ŠOL ST VO i n VZG OJA

Osnovna šola Gabrovka-Dole
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN TEST
HOJE V GABROVKI
Preventivne dejavnosti, ki smo jih ob pomoči številne
ekipe zdravstvenih delavcev ZD Litija že peto leto zaporedoma organizirali, in sicer v petek, 31. 5. 2013, na
športnem igrišču in v šoli v Gabrovki, so bile tudi letos,
kljub deževnemu vremenu, zelo dobro obiskane.
Učenke predmetne stopnje so, ob vodstvu zdravstvenih delavk Ljudmile Pavlin in
Petre Anžel, odkrivale zdravju škodljive sestavine v različnih živilih.
Na preventivnih dejavnostih smo
se srečali otroci in odrasli, se družili in spoznavali, opravili meritve
krvnega sladkorja, holesterola,
krvnega pritiska, telesne mase, se posvetovali s strokovnjaki ZD Litija
ter opravili test vzdržljivosti – hoja na 2 km. Letos smo že tretjič, v zadovoljstvo najmlajših sodelujočih, organizirali prilagojen test hoje tudi
za otroke. V času, ko so starši opravljali
test hoje na 2 km ter se posvetovali z zdravstvenimi delavci, so otroci in
učenci uživali v različnih telesnih aktivnostih, ki so jih vodili pedagoški delavci.
Vzgoja za zdravje se začne v družini in je naloga staršev, pri tem pa jim
vzgojno-izobraževalne ter zdravstvene organizacije pomagamo. Mnogi preventivni programi, med drugim še vedno brezplačni preventivni
zdravstveni program CINDI, ki ga izvajajo tudi v ZD Litija, ter program
projekta Zdrave šole, ki se izvaja v OŠ Gabrovka-Dole, dodatno prispevajo k osveščanju
otrok in odraslih na področju
varovanja zdravja.
Z zadovoljstvom ugotavljamo,
da so preventivne dejavnosti
na področju KS Gabrovka in KS
Dole pri Litiji vsako leto obiskane v vedno večjem številu in da
so se jih nekateri udeležili že peto leto. Navdušenje udeležencev, da so
si v hitrem življenjskem tempu in ob vseh obveznostih vzeli nekaj časa
zase, ter potrditev, da solidno skrbijo za svoje zdravje, je spodbuda za
vse tiste, ki se po opravljenih testih in pogovoru s strokovnjaki odločijo,
da bodo v svoj življenjski stil vnesli spremembe, ki bodo čez nekaj časa
prispevale k boljšemu zdravju.
Z enostavnimi spremembami, predvsem v prehranjevalnih navadah in s
telesno aktivnostjo, lahko občutno izboljšamo svoje zdravje ter omogočimo otrokom, da si pridobijo zdrave življenjske vzorce.
V OŠ Gabrovka-Dole se zavedamo pomena zdravja ter zdravih življenjskih navad in vloge odraslih pri tem. Zahvaljujemo se delavcem ZD
Litija, ki v rednem službenem času največ pozornosti posvečajo kurativnim dejavnostim, da prav tako z veliko profesionalnostjo in predanostjo izvajajo dejavnosti, ki prispevajo k večji zdravstveni osveščenosti.
Maja Plazar

SPOZNAVAMO SVET

V mesecu maju smo obravnavali obširno temo »spoznavajmo svet«.
Najin namen je bil otrokom preko igre in dejavnosti približati ožje in širše družbeno in kulturno okolje. Želeli sva, da otroci spoznavajo telesne
podobnosti in razlike med ljudmi in enakovrednost vseh. Za uvodno
motivacijo smo si ogledali globus, se pogovarjali o našem planetu Zemlja, njegovih značilnostih ter s pomočjo projektorja narisali zemljevid
sveta, ga pobarvali in označili kontinente, morja, Slovenijo …
Sledil je ogled video projekcije »Otroci sveta« ter pogovor o drugačnosti. Ugotovili
smo, da se ne razlikujemo
le od otrok iz prikazanega filma, temveč, da so tudi med
nami razlike. Poleg tega smo
ugotovili, da imamo tudi veliko skupnih lastnosti, ki nas
povezujejo. Vsak posameznik
je edinstven, neponovljiv, vsi
otroci po svetu si želijo in se
igrajo, se veselijo, so žalostni, jokajo, živijo v družinah, si želijo biti
ljubljeni… Vsi po svetu se oblačijo, jedo, praznujejo, verujejo in še in
še… Vendar na različnih koncih sveta na malo drugačen način, ki ga
moramo spoštovati, spoznavati… To smo tudi na zelo lep način izvedeli
iz pravljice »Barve mavrice«.
Najprej smo si pogledali kontinente na zemljevidu in globusu
ter ugotavljali s katerimi prevoznimi sredstvi lahko pridemo iz
enega konca sveta na drugega,
iz ene države v drugo. Nato smo
podrobneje spoznali nekaj držav. Med prvimi seveda Slovenijo. Spoznali smo zastave, poslušali himne, kulturne in naravne
značilnosti. O državi, ki smo jo
spoznavali, smo naredili povzetek na plakatu. Ker je letos naše
prednostno področje lutka, smo
v teh državah poiskali informacije o pravljicah in lutkah. V veliko
pomoč nam je bil računalnik, da
smo informacije lahko iskali na
spletu. Tako smo si pogledali različne lutkovne predstave, poslušali
pravljice ter različne lutke in lutkovne odre tudi izdelali.
Naše potovanje po deželah sveta smo zaključili s kvizom, v katerem
smo se odlično odrezali in pokazali veliko novega znanja, ki smo ga
pridobili skozi obravnavano temo. Za zaključno prireditev vrtca smo
oblikovali dve točki, s katerima smo pokazali naše znanje in izdelane
lutke za posamezno državo.
Poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno
že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji …). To nudi osnovo za vzgajanje
medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti.
Marinka L. in Simona R.

Junij 2013
BABICE IN DEDKI NA OBISKU PRI METULJČKIH

V deževnih majskih dneh smo
se »metuljčki« odločili, da bi v
vrtec povabili babice in dedke.
Z njimi se zelo radi igramo. Prav
tako se radi igramo v vrtcu.
Zato smo želeli, da bi se babice
in dedki z nami poigrali tudi v
našem dopoldanskem okolju,
kjer preživimo večino našega
otroškega življenja. Za začetek smo babicam in dedkom zapeli pesem
»Ko si srečen« in to kar v angleškem jeziku. Nato smo pričeli s športnimi aktivnostmi. Igrali smo se črnega moža ter različne igre z velikim padalom. Ker smo bili razgreti, smo se morali še umiriti. Skupaj z babicami in dedki smo se ulegli na tla, vzgojiteljica pa je začela pripovedovati
zgodbico o štorklji, ki čuva male žabice na mlaki. Kaj kmalu smo ugotovili, da je vzgojiteljica štorklja, mi pa male žabice, saj nas je začela, po
tem ko je pozabila na čuvajsko dolžnost, hrustati vse po vrsti. (Ni nas
pojedla zares, ampak nas je za noge zvlekla proti vratom telovadnice.)
Po končanih aktivnostih v telovadnici smo babice in dedke povabili še
v igralnico, kjer smo jim že v dopoldanskem času pripravili čokoladne
in kokosove kroglice. Drage babice in dedki, naj vam povemo, da smo v
vaši družbi zelo uživali! Tudi vzgojiteljici sta bili zelo navdušeni nad številčno udeležbo, dobro voljo in prav tako nad zagnanostjo sodelovanja
in vključitvijo med aktivnosti. Upamo, da se čim prej spet dobimo in
poigramo v tako velikem številu! 
Simona Hribar, prof.

DAN ZEMLJE

22. aprila je svetovni dan Zemlje, ta poseben dan v letu je namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja.
Danes živimo v okolju, ki ga je ustvaril človek. V takem okolju je zelo enostavno razmišljati, da smo drugačni od
ostalih živih bitij, da smo pametnejši,
in da ne potrebujemo narave. Zdi se
nam, da je najpomembnejša ekonomija. Ker smo osredotočeni na ekonomijo pozabljamo resnico o tem, kako
smo dejansko povezani z naravo in
kako smo odvisni od nje. Še imamo čas, da naredimo premik v mišljenju. Naravo, ki nam je dana, moramo pustimo za seboj v takšnem
stanju, da bodo od nje dobili kaj tudi naši zanamci. Zato je še kako
pomembno, da k temu vzgajamo že naše najmlajše in smo jim v prvi
vrsti vzgled. Marsikdo si težko predstavlja, kako močno se dotaknejo
teh otrok različne naravne nesreče, katastrofe. Takoj okoli sebe opazijo
napake, nesnago, ki jo delamo naravi. Oni so
to pripravljeni popraviti, drugače ravnati, mi
jim moramo biti za spodbudo in vzgled.
Na prazniku, dan Zemlje, smo se z otroki
pogovarjali o Zemlji - našem planetu, njeni
zgradbi, naravnih nesrečah. Pregledovali smo
leksikone in različne
video posnetke. Otroke so izjemno pritegnili
vulkani. Iz gline smo oblikovali vulkane in izvedli eksperiment, izbruh vulkana. V naslednjih
dneh smo poskrbeli za urejenost naše okolice
vrtca. Uredili svoj skalnjak z zelišči in jagodami. Posejali smo sončnice, ki jih bomo spremljali pri rasti, jih zalivali in ugotavljali optimalne pogoje za rast. Pridno
varčevali z vodo, elektriko, ločevali odpadke …
Naj bo naše vodilo naslednje: ugašajmo, reciklirajmo, hodimo. Zemlja je naš skupni dom. Naj nas misli in dejanja za dobrobit našega
planeta spremljajo vsak dan. Vzemimo si čas in razmislimo, kaj dobrega lahko naredimo vsi skupaj za naš skupni dom, za sočloveka
in tudi zase, najmlajši nas bodo posnemali, se od nas učili. Naj bo
22. april – dan Zemlje vsak dan. 
Marinka L. in Simona R.

PLAVALNI TEČAJ – VRTEC GABROVKA
(skupini Metuljčki in Zmajčki)
Znanje plavanja otrok in na splošno vseh nas je v prvi vrsti zaradi varnosti pred utopitvijo. Prav tako plavanje ugodno vpliva na psihično in
telesno zdravje ter razvoj otrok in mladostnikov. Če te ugodne vplive
združimo z zabavo, druženjem s prijatelji, igro in igranjem, pa je plavanje prav prijetno razvedrilo. V vrtcu smo združili
vse te pozitivne lastnosti
na plavalnem tečaju od
20. 5. – 24. 5. 2013 v
Šmartnem. Glavni cilj plavalnega tečaja je bil otroke prilagoditi na vodo, na
odpor vode, gledanje pod vodo, plovnost in drsenje. Plavalna učitelja
sta otrokom cilje poskušala približati na prijeten način. Tako so otroci
cilje dosegli z zabavo preko didaktičnih iger. Ob koncu plavalnega tečaja so dobili priznanja za pogum in vztrajnost na 10-urnem plavalnem
tečaju prilagajanja na vodo. 
Simona Hribar, prof.
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Na Dolah nova otroška igrala
Ob asfaltnem igrišču
na Dolah stoji prijetna
zelena površina, ki je
namenjena igranju. Letošnje leto smo jo obogatili z novim zunanjim
igralom. Otroško igrišče
sestavljalo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral,
kot so tobogan, gugalnica, stena za plezanje,
hiška. Naše je namenjeno otrokom, da si popestrijo in razgibajo svoj svet. Omogočena jim
je varna in prijetna igra. Pri tem lahko uporabljajo svojo domišljijo in
razvijajo mnogo spretnosti in sposobnosti.
Igrajo se igro vlog v
hiški, se spuščajo po
toboganu, so na gugalnici, kjer razvijajo
ravnotežje in koordinacijo rok, nog in oči.
Majhna plezalna stena ob robu omogoča,
da otroci krepijo moč
v rokah in nogah ter

premagujejo strah pred višino. Veliki in mali otroci imajo radi otroška
igrala, saj poleg gibalnih sposobnosti krepijo tudi domišljijo. V imenu
otrok HVALA šoli in hišnikom, ki so pripomogli, da so igrala nameščena. 
Jožica Vrtačnik

Gasilci poskrbeli, da je bilo v šoli in
v kraju zelo živahno
Dole, 1. 6. 2013
V soboto je potekalo Občinsko gasilsko tekmovanje. Že v zgodnjih jutranjih urah se je na igrišču
za šolo zbralo precejšnje
število ekip od najmlajših gasilk in gasilcev do
veterank in veteranov.
Okolica se je napolnila z
vriščem, ki je naznanjal,
da bo šlo vsak čas zares. Vodja tekmovanja g. Drago Poglajen, predsednik tekmovalnega odbora g. Igor Cividini in predsednica komisije
ga. Adrijana Cividini so sestankovali in oddali znak za začetek. Kuharice so že pripravljale
malico. Rezultati so bili
naslednji: PIONIRJI: 1.
Dole; 2. Sava; 3. Kresnice; 4. Vače; 5. Gabrovka
1; 6. Ribče; PIONIRKE: 1.
Sava; 2. Kresnice; MLADINCI: 1. Litija; 2. Sava;
3. Dole; 4. Gabrovka 1;
5. Gabrovka 2; 6. Jevnica; 7. Vače; 8. Ribče; 9. Polšnik; 10. Tihaboj; 11. Hotič; MLADINKE:
1. Vače; STAREJŠI GASILCI: 1. Vače; 2. Sava; 3. Polšnik; 4. Hotič; 5.
Sava 2; 6. Kresnice; 7.
Ribče; STAREJŠE GASILKE: 1. Sava.
Čestitke vsem tekmovalcem za dosežene rezultate in zahvala organizatorju, to je PGD Dole pri
Litiji, še posebej vsem,
ki so pri organizaciji in
izvedbi pomagali.

Jožica Vrtačnik

SPREJEM PRVOŠOLCEV POŠ DOLE V PODMLADEK
RDEČEGA KRIŽA in SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV
IN KRVODAJELCEV
V nedeljo, 26. 5. 2013, je bilo v dvorani na Dolah srečanje starejših članov
in krvodajalcev, na katerem so bili
prvošolci POŠ Dole pri Litiji sprejeti v
podmladek Rdečega križa. Na prireditvi z naslovom Skupaj zmoremo več
so v prvem delu učenci POŠ Dole, s
harmonikašem Alešem Lušino in pevsko skupino Izgnanci, pripravili kratek kulturni program pod vodstvom
učiteljice Rebeke Bajec. Pelo se je v zboru, recitiralo, plesalo in igralo
na harmoniko in kitaro. Srca je razveselila miška Nili, ki je ugotovila,
da je najbolj prijetno brati knjige v družbi prijateljev. Sledila je podelitev članskih izkaznic RK vsem devetim prvošolcem, ki v letošnjem letu
obiskujejo 1. razred. Mladim je čestital predsednik KORK Dole pri Litiji
g. Jože Lušina, sekretarka OORK ga. Danica Sveršina in vodja POŠ ga.
Jožica Vrtačnik. Zaželeli so jim, da bi razmišljali in se skušali ravnati
v skladu z vrednotami RK in prostovoljno pomagati ljudem v stiski. V
drugem delu se je sekretarka OORK ga. Danica Sveršina zahvalila vsem
tistim plemenitim ljudem, ki sodelujejo na krvodajalskih akcijah in s
svojo krvjo pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Sledilo je družabno
srečanje. 
Marjeta Mrhar

ZAN IMIVOSTI/DOGODKI
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ZUMBA PARTY

DOGODKI IN PREDAVANJA V OKVIRU TVU V
IZOBRAŽEVALNEM CENTRU GEOSS LITIJA
V maju in juniju smo v Izobraževalnem centru Geoss poleg naših rednih izobraževalnih programov in projektov izvedli kar nekaj zanimivih
brezplačnih delavnic, ogledov in predstavitev. V Lafarge Cement so nam
pripravili zanimivo predstavitev podjetja. Udeležili so se ga predvsem
naši udeleženci izobraževanja odraslih: strojni tehnik, logistični tehnik in
inženir strojništva. Strinjali so se, da je bil ogled enkratna priložnost za
seznanitev s potekom dela in posameznih procesov v večjem podjetju.
Na obeh enotah Osnove šole Gabrovka-Dole je potekala predstavitev
poklica elektrikar. Janez Dragar s.p. je učencem zadnje triade na slikovit način predstavil poklic in jim nanizal številne primere kje vse okoli
nas je prisotna elektrika in na kakšen način je potrebno rokovati s stroji in aparati. Izvedli so tudi praktičen primer električnih meritev. Odziv
učencev je bil zelo pozitiven, prav tako odziv pedagoškega osebja, ki bi
si želelo še več takšnih predstavitev.
Zanimivo je bilo tudi predavanje Varčevanje z energijo, ki ga je Tomislav Tkalec iz društva Fokus v sodelovanju z Carmen Hladnik (Nacionalna energetska pot), izvedel 20. maja. Prikazali so nam zanimive rešitve
kako naše domove zgraditi oziroma sanirati tako, da bomo porabili čim
manj energije pri ogrevanju in elektriki in s tem privarčevali denar. Prikazali so nam tudi rešitve pri varčevanju z vodo.
V sodelovanju z Mladinskim centrom Litija je 23. maja Klavdija Vidic,
študentka višješolskega programa Organizator socialne mreže in prostovoljka v MC Litija, predstavila raziskavo Socialni položaj mladih in
odraslih v Litiji.
6. junija 2013 je na Občini Litija potekal informativni dan. Predstavili smo naše izobraževalne programe, predvsem pa poklice, s katerimi
bo zaposljivost v prihodnosti lahko boljša. Udeleženci so pridobili pomembne informacije glede vpisa in poteka šolanja. Zanimanje pa je bilo
veliko tudi za visokošolski program Organizator poslovanja, ki je še v
postopku akreditacije pri NAKVIS-nacionalni komisiji za visoko šolstvo.
V soboto, 8. junija, nam je v devetdesetminutni delavnici, Z jogo proti
stresu, Viko Višnikar predstavil pomen dihalnih tehnik za sprostitev

V petek, 24.5.2013, se je v Litiji
odvijal prav poseben dogodek,
ki je privabil številne ljubiteljice
plesnih ritmov. ŠD Forma Litija
je v športni dvorani Litija, v sodelovanju z mednarodnimi vaditelji Zumbe, organiziralo prvi
Zumba Party. Za tiste, ki ne
poznate te nove zvrsti kardiofitnes vadbe lahko rečemo le,
da je Zumba trenutno najbolj
popularna skupinska vadba. Je
nova, dinamična in razburljiva
plesna vadba ob eksotični latinsko-ameriški glasbi, je edinstvena, učinkovita in najbrž
najzabavnejša oblika aerobne
vadbe pri nas. Plesno predznanje ni potrebno! Koreografije
se menjajo med počasnimi in
hitrimi ritmi. Seveda bi se ob
tej priliki zahvalili: Erasmu, Javieru, Joelu in Aleksandri, ker so poskrbeli, da smo se odlično zabavali. Hkrati pa so za dobro vzdušje poskrbeli
tudi plesalci in plesalke plesnega društva NLP s koreografom Tadejem

DELAVNICA O ZDRAVILNIH
RASTLINAH
Na sobotno dopoldne, 11.5.2013 ob 8 uri, smo se
članice Društva žena in deklet Vače zbrale pred Kimovčevo domačijo na Slivni. Pod vodstvom naših članic, ge. Stanke
Pečarič in ge. Ančke Juvan, smo
krenile proti Pivklju na Zg. Slivni.
Ga. Stanka nas je pred odhodom
opremila z lesenimi palicami in
malico za lažjo hojo. Vesele smo
bile, da so se našemu druženju
pridružile naši najmlajši: Neja,
Alja, Juš. Med potjo smo nabirali in spoznavali zdravilne rastline. Veliko
smo se pogovarjali in si izmenjevali izkušnje pri nabiranju zdravilnih
rastlin. Naša ga. Stanka Pečarič je glede poznavanja zdravilnih rastlin
in zelišč pravi zaklad! Naredila je čudovit herbarij, v katerem je opisala ter slikovno opremila gradivo za lažje prepoznavanje najrazličnejših
zdravilnih rožic in zelišč. Tudi za nas, članice, je pripravila del herbarija
z opisom in uporabo zdravilnih rastlin.
V gozdu pa nas je presenetil in navdušil tudi obisk Jožeta Kimovca, ki
nam je tam ponudil močne zeliščne kapljice.
Zaključek smo imele pri domu na Zg. Slivni, ker so ga. Stanka Pečarič
in ga. Ančka Juvan pripravile različne namaze, ga. Lojzka Juvan pa je
spekla v krušni peči domač kruh, da so bili namazi še bolj polnega okusa. Veliko je dodala tudi ljubezen, saj je bilo vse narejeno z ljubeznijo.
Sobotno dopoldne je hitro minilo, ob tem pa je bilo veliko dobre volje.
Hvaležne za pridobljeno znanje smo se odpravile proti Slivni.
Znale smo si vzeti čas, ob prijetnem klepetu pa smo spoznale veliko
zdravilnih rastlin.

AMBROZIJA TUDI V LITIJI: ZDAJ JE ČAS
ZA ODSTRANJEVANJE

Premkom ter skupina Las gatitas. Hvala članicam Športnega društva
Forma Litija za pomoč pri organizaciji in hvala tudi vsem donatorjem:
MATETOVA DRUŽBA, BORNIT TRGOVINA IN STORITVE, FRIZERSTVO
A-LENKA, FLAMINGO BAR, D-D DRAGAR JANEZ S.P, SALON LUČKA
LITIJA, TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA, AMBIENT D.O.O LITIJA, TRIMČEK
KURIRSKA SLUŽBA IVAN PRIMOŽIČ S.P.
ŠD FORMA Litija

in preprečevanje stresa. Zelo zanimivo je bilo izkustvo sproščanja in
popolnega počitka. Naredili smo tudi kratko meditacijo.
Jelka KOVAČ DRAGAR

JEVNIŠKI PEVCI PLETEJO
PRIJATELJSKE VEZI Z ROJAKI
IZ NIŠA

Oktobra lani so pri slovenskih rojakih iz Niša in okolice, pri društvu Slovenske kulturne skupnosti France Prešeren, gostovali
pevci mešanega pevskega zbora KUD Jevnica, v začetku junija pa
so jim rojaki iz Srbije vrnili obisk.
Za jevniške pevce je bilo lansko gostovanje v Nišu izjemno doživetje,
saj so med rojaki naleteli na nadvse topel sprejem, spočet na podlagi
stikov, ki jih je pred tem navezal zborov pevec Jernej Kukovica ob svojih
pogostih službenih poteh v Niš, razen tega so s svojim nastopom tudi
navdušili niško publiko. Zato je bilo ponovno snidenje na slovenskih
tleh ponovna priložnost za vzajemno nadaljevanje in nadgrajevanje pozitivnih čustev.
Gostje iz Niša so med svojim dvodnevnim bivanjem v Sloveniji najprej
obiskali Ljubljano, kjer so jih gostitelji tudi pričakali in jih popeljali na
ogled mestnih znamenitosti. Iz Ljubljane so nato nadaljevali pot do
Jevnice, kjer je bila v soboto zvečer kulturna prireditev, na kateri so
se gostje predstavili s folklorno skupino Konstantin in operno pevko
Ivano Albreht, domačini pa s podobno zasedbo kot v Nišu, tj. s pevskim
zborom, Lesenimi rogisti iz Kresnic, Družinskim gledališčem Kolenc in
ansamblom Mesečniki.
Prireditev je bila za Jevnico nedvomno izjemen kulturni dosežek, saj
se je na jevniškem odru v preteklih letih le redko dalo slišati in videti
tako raznovrsten in kakovosten program. Še posebej jih je navdušil
temperamenten ples plesalcev folklorne skupine Konstantin, prav tako
pa tudi nastop sopranistke Ivane Albreht, redne članice sofijske opere.
Druženje, ki je sledilo uradnemu delu prireditve, je samo še stopnjevalo razpoloženje v znamenju tega temperamenta in se hotelo raztegniti
pozno v noč, preko dogovorjenega časa prireditve.

Ambrozija je močno alergena severnoameriška enoletnica, ki se je v zadnjih dveh desetletjih razširila po vsej Sloveniji in številnim ljudem njen
cvetni prah v jeseni povzroča hude zdravstvene težave. Začetek poletja,
ko še ne cveti, pa je pravi čas za njeno odstranjevanje, ki smo ga imetniki
zemljišč dolžni opraviti tudi po predpisu (Ur. l. RS, 63/2010).
Deljenolistna ambrozija (po slovensko lepše: žvrklja, latinsko Ambrosia artemisiifolia) uspeva predvsem ob cestah in železnici, neredko pa tudi po
njivah in vrtovih, še posebej v bližini ptičjih krmilnic. Cesta med Šentjakobom in Litijo je v poznem
poletju takorekoč obrobljena s samo ambrozijo,
največji sestoji v Litiji pa so ob železnici pri skladišču hlodovine, a tudi
drugod srečamo vsaj posamezne rastline.
Njena semena so izredno trajna in v prsti lahko preživijo celo desetletja. Kalijo pozno spomladi in v začetku poletja rastlino že lahko prepoznamo po značilnih
pernato deljenih listih, ki imajo na peclju redke dolge
štrleče dlake (prav takih nima nobena druga vrsta s podobno obliko listov!). Do druge polovice julija se steblo
razrašča in razvija vse več listov, nato pa se postopno
na vrhu poganjkov pojavijo socvetja, ki cvetijo še pozno v jesen, ko lahko rastlina doseže tudi več kot meter višine. Najprej zacevetijo številni
moški koški prav na vrhu poganjka, iz katerih se tedne dolgo vsipajo
velike količine močno alergenega peloda. Ta pelod veter nosi tudi desetine kilometrov daleč, a bližje rastlinam kot smo, večja je koncentracija
peloda. Najbolj občutljivim posameznikom se pojavijo alegijske reakcije
v hudi obliki senenega nahoda (kihanje, solzenje, tekoč izcedek iz nosu,
vnetje sluznic) že pri koncentracijah le nekaj pelodnih zrn v kubičnem
metru zraka, posamezna rastlina pa sprosti vsak dan stotine milijonov
do nekaj milijard pelodnih zrn. Kritično obdobje cvetenja je v osrednji
Sloveniji od srede avgusta do srede septembra. Plodovi se razvijejajo
nekaj tednov po začetku cvetenja, so neopazni oreški v zalistjih listov in
z rastline odpadajo od pozne jeseni skozi vso zimo.
V času cvetenja je odstranjevanje ambrozije zaradi sproščanja peloda
in kasneje semen odsvetovano, če pa to že počnemo, bodimo pozorni na
alergijske reakcije in se ustrezno zaščitimo. Zato je najboljši čas za varno
odstranjevanje ambrozije začetek poletja, ko so rastline že dovolj velike,
da jih zlahka opazimo in prepoznamo, hkrati pa še ne cvetijo in lahko izruvane rastline preprosto in varno kompostiramo. Najboljše je ruvanje rastlin, če pa je porastlost površine z ambrozijo večja, lahko tudi kosimo, a
v tem primeru moramo košnjo ponavljati na približno 3 tedene, da rastlinam v poznem poletju in jeseni onemogočimo cvetenje in razvoj plodov.
V vsakem primeru enkratno odstranjevanje ne bo dovolj, še v isti sezoni
moramo biti pozorni tudi na pojav novo vzkaljenih rastlin, prav tako pa se
bo kljub uspešnemu odstranjevanju ambrozija na isti površini pojavljala
še več prihodnjih let, saj je v prsti lahko veliko neopaznih semen.
Več informacij: http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF
27-pelinolistna-zvrklja.pdf, najdbe ambrozije pa lahko tudi prijavljate
preko spletne aplikacije http://fito-gis.mko.gov.si.
Nejc JOGAN

KEMIČNA ČISTILNICA EXPRES
Brodar Matjaž s.p.
Trg na Stavbah 7a, 1270 Litija
Tel.: 018985223 / Gsm: 041480814
E-mail: matjaz.brodar@telemach.net
www.cistilnica-litija.si

Drugi dan so gostje preživeli na Vačah in v njegovi okolici in si tudi
tam ogledali krajevne znamenitosti, nato pa v središču Slovenije sodelovali tudi na proslavi društva GEOSS. Na tem kraju, ki simbolizira
domovinska čustva Slovencev, je slavnostni govornik Mirko Kaplja v
trenutkih zanosa spomnil na povezanost med Slovenci in Srbi in vzkliknil, naj tako, kot živi prijateljstvo med rojaki, živi tudi prijateljstvo med
narodoma.
Sklepni del gostovanja rojakov iz Niša se je končal na izletniški kmetiji
Pr' Lavrič v Malih selih (v bližini geometričnega središča), kjer je bilo v
prelepem naravnem okolju izborno poskrbljeno za sproščeno druženje
gostov in gostiteljev. S kakšnimi emocijami in razpoloženjem je bilo
prežeto to druženje, pa najbolje pove to, da je avtobus krenil na povratno pot s kar zajetno zamudo.
Za gostovanje društva France Prešeren iz Niša je treba reči, da je bil
to doslej največji in najzahtevnejši organizacijski projekt KUD Jevnica,
ki je bil v zadovoljstvo vseh udeleženih uspešno izpeljan. Pri tem sta
KUD-u pomembno pomagala tudi župan Franci Rokavec in podžupanja
Lijana Lovše.
J. K.

V mesecu juliju in avgustu
smo pripravili akcijo čiščenja
naslednjih artiklov:
• PREPROGE
• ZAVESE
• ODEJE (sintetične, merino itd.)
• SEDEŽNE GARNITURE NA DOMU.
Vse našteto vam bomo skrbno očistili
20% ceneje od osnovnih cen.
Obveščamo vas, da se akcija ne sešteva
z ostalimi popusti.
Izkoristite priložnost.

Se priporočamo!

DOGO DK I / DRU Š T VA

društvo upokojencev
www.dulitija.si

PRVIČ NA »GORE NAD GROBNIKOM«

Vsak, ki potuje na Hrvaško morje opazi nad Reko
dobro vidne gore porasle s travo in skalnatimi vrhovi. Visoki so nad tisoč metrov in nudijo z vrha čudovite razglede. To so Gore nad Grobnikom, z znanim
avtodromom.
Po ogledu je najbolj pritegnil 1353 m visoki Fratar,
katerega prekaša 1376 m visoki Obruč, ki je tudi najvišji v tem delu.
Obruč se imenuje tudi planinsko društvo z Jelenja, ki opravlja planinsko
kočo Hahlič. Stoji na višini 1094 m in je bila pred kratkim obnovljena z
evropskimi sredstvi ter je ena najlepših planinskih koč na Hrvaškem.
Zaradi slabe vremenske napovedi smo pohod prestavili iz sobote na nedeljo, 12.5.2013.
V ranem jutru smo se odpravili na pot. Preko Slovenske-Hrvaške meje
na Jelšanah je šlo brez zapletov. Izhodiščna točka je bila vas Podkilavac
na robu Grobničkega polja.
Zapeljali smo se še par sto metrov višje in si skrajšali pot iz 6 ur na
4.30 ur. Začeli smo se vzpenjati po dobro markirani in uhojeni stezi,
med glasnimi zvoki motorjev z avtodroma na Grobniku. Višje smo šli,
lepši so bili razgledi in močnejši je bil veter. Kmalu smo prišli iz gozda na travnat teren in tako je bilo vse
do koče, kjer sta nas prijazna zakonca
oskrbnika, postregla s čajem in pijačo.
Skupina 16 pohodnikov se je po malici
odpravila na vrh, ostalih deset pa se je
pod vodstvom vodnika vrnila nazaj proti avtobusu.
Razgledi z vrha so bili nepozabni: slovenski Snežnik, Julijske Alpe, jadranska
obala z otoki do Splita, Učka in seveda Grobnik z avtodromom in širšo
okolico.
Polni prelepih vtisov smo se vrnili na slovensko stran in pri Jelšanah v
gostilni »Potok« potešili lakoto in žejo. 
Marijan Jug

Citrarsko srečanje v Prevaljah

Citrarsko društvo Slovenije je v sodelovanju s še nekaterimi znanimi citrarji organiziralo srečanje citrarjev v Prevaljah. Srečanje je bilo v petek
17.05.2013 ob 19.00 uri v gostišču
Brančurnik. Na programu so bile
večinoma znane ljudske skladbe.
Udeležba citrarjev je bila kar precejšnja, sodelovali so posamezniki,
dueti, večje skupine in dva citrarska
orkestra in sicer citrarski orkester
Glasbene šole Brežice in citrarski
orkester Srebrne Strune Društva
upokojencev Litija. Oba orkestra je vodila dirigentka gospa Anita Veršec.
Vzdušje na srečanju je bilo izjemno, prijetno, udeležili so se ga tudi
znani slovenski citrarski mojstri. Program je bil precej obsežen, tako da
je sama glasbena prireditev trajala od 19.00 ure do 22.00 ure. Prijazni
gostitelji so nas zadržali še na krajšem družabnem srečanju. Takšnih in
podobnih srečanj si želimo še več, vendar pa je to vezano na stroške.
Gospod Aman je napravil nekaj fotografskih posnetkov.
Bil je lep večer. 
Janez Blažič

15. SREČANJE ZASAVSKO POSAVSKIH
UPOKOJENSKIH PEVSKIH ZBOROV
Ko v jeseni življenja zapoje pomlad,
je pesem v ponos nam,
čeprav glas ni več mlad.
Srce vzradosti se, spomin oživi,
smo 15 let skupaj, ne damo se mi.
Na GEOSSu je 19. maja, na 15. srečanju Zasavsko Posavskih upokojenskih pevskih zborov, znova zazvenela pesem. Tudi to srečanje je potekalo
v organizaciji DU Litija, lahko bi rekli na starem mestu, s starimi prijatelji,
žal tudi ob »neljubemu spremljevalcu«, slabemu vremenu. Kljub temu, da
je vse dopoldne sijalo sonce, se je ob pričetku prireditve stemnilo in pričelo deževati. Pevcev to ni motilo, saj jih je vsaj malo ščitil
nadstrešek prireditvenega prostora, slabše se je godilo
obiskovalcem pod
milim nebom.
Pa se nismo dali, ne
eni, ne drugi. Nastopilo je osem zborov,
od tega trije moški,
dva ženska in trije
mešani zbori. Vsak
od njih je zapel po tri
slovenske ljudske pesmi in zaključili z dvema skupnima pesmima, ki sta zazveneli še posebej zanosno in čutiti je bilo
pripadnost petju in druženju, ne glede na vreme in leta.
Našo pevsko prireditev naj bi spremljal tudi strokovni spremljevalec, vendar ga žal nismo uspeli pridobiti, tako da so
se zborovodje skupaj z obema predstavnikoma ZDUSa dogovorili, da Zasavsko Posavsko regijo na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu jeseni zastopa
ženski pevski zbor DU Litija Mavrica.
Vsak od udeležencev je prejel majico z napisom, ki jih
bo za vedno spominjala na jubilejno 15. srečanje, posebne
pozornosti pa so bili deležni tudi pevci in pevke, ki so ali
bodo v letu 2013 praznovali 80 let.
Prireditev se je zaključila s skupnim fotografiranjem in pogostitvijo ter obljubo, da se znova ob letu osorej srečamo
na GEOSS u. 
Iva Slabe

Športni utrinki v letu 2013

Športna sekcija DU Litija je v mesecu maju pričela z intenzivnimi pripravami za tekmovanja, ki se odvijajo v maju
in juniju v Zasavski pokrajinski zvezi upokojencev. Veseli smo, da so prišli v društvo novi člani, ki imajo bogate
športne izkušnje in so dopolnili naše ekipe v posameznih
panogah.
Ribiči so imeli društveno izbirno tekmovanje, kegljači so
nastopili 25. aprila v Hrastniku. Streljanje je bilo uspešno
9. maja v Trbovljah. Intenzivne so priprave na tekmovanje
v pikadu, ki je bilo 23.5.2013 v Radečah. Sledila so še tekmovanja v balinanju in ribištvu. Ženska ekipa v balinanju in
strelke so osvojile prva mesta in pridobile pravico do nastopanja na državnem prvenstvu ZDUS v mesecu septembru.
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Zaslužijo si vse pohvale, želimo jim uspešno zastopanje Zasavske pokrajinske zveze na državnem prvenstvu.
Zaradi finančnih težav se v letošnjem letu ne bodo odvijala športna tekmovanja v Zvezi društev upokojencev Litija-Šmartno. DU Litija je dala
pobudo, da se je v Litiji 21. maja 2013 organiziralo srečanje vseh udeležencev tekmovanj. Jeseni pa bo podobno srečanje športnikov – upokojencev na Dolah pri Litiji.
To je le nekaj utrinkov iz naše športne sekcije. Veselimo se vsakega novega člana, ki se priključi našim športnikom. 
Dušan Jovanovič

13. SREČANJE DU MARIBOR TABOR – DU LITIJA

Kljub pestremu dogajanju v izletniški sekciji se nas je zbralo 30 članov,
ki smo se z veseljem odpravili v Maribor na 13. tradicionalno srečanje
z DU MARIBOR TABOR. Ob prihodu nas je
pred društvom pričakala tradicionalna pihalna godba. Ogledali smo si zeliščarsko
razstavo. Nato smo se z avtobusom odpeljali na ogled dve leti starega doma za
starejše DOM POD GORCO z 99 sobami.
Dom leži neposredno v bližini Pohorja. To
je eden najmodernejših domov v Evropi,
dom 4. generacije. Ima tudi prizidek za bivanjsko oskrbo v gospodinjskih
skupnostih z 20 stanovalci.
Po ogledu doma smo si ogledali Mestni muzej, ki nam je pustil nepozaben vtis z skrbno ohranjenimi eksponati in urjeno notranjostjo. Nato
smo si iz avtobusa ogledali mestne znamenitosti Maribora in se vrnili v
prostore DU Maribor Tabor.
Uživali smo ob bogatem kulturnem programu. Nato je sledilo družabno
srečanje s plesom.
Prihodnje leto bo organizator tega tradicionalnega srečanja Društvo upokojencev Litija. 
Dušan Jovanovič

POHOD NA GEOSS

Kot vsako leto je tudi letos potekal tradicionalni pohod na Geoss in to
zadnjo soboto v mesecu maju – 25.5.2013. Pohoda se je udeležilo 33
članov planinske sekcije DU Litija. Vreme je bilo deževno toda pohodniki
so dobre volje odšli na pot.
Člani naše sekcije so se med potjo ustavili pri našem pohodniku Indof
Lojzetu, kjer sta jih z ženo Beti pogostila. Indof Lojze je praznoval 70
letnico. Zapeli so mu tudi nekaj pesmi in mu čestitali.
Ob kulturnem programu na Geossu je potekala tudi podelitev priznanj
planincem, ki so obiskali 100 slovenskih vrhov iz Geossa.
Dnevnik obiska 100 slovenskih vrhov iz Geossa je že pred leti pripravil
gospod Viktor Čebela, izdalo pa ga je Planinsko društvo Litija. To pot je
že opravilo skupaj 94 planincev. Na tem pohodu na Geoss je bilo podeljenih 9 priznanj. 
Nuša Rozman

NA MORJU SPOMLADI IN TUDI JESENI

Tudi letos je Društvo upokojencev Litija organiziralo letovanje na morju
v hotelu Delfin v Izoli. V spomladanskem delu, v času od 26.3.2013 do
30.4.2013 se je sedemdnevnega letovanja udeležilo 23 članov našega
društva. Z letovanjem so bili zelo zadovoljni in poudarili, da je kar nekaj
pozitivnih sprememb.
V jesenskem obdobju pa imamo razpisanih 5 sedemdnevnih terminov v času od
27.8.2013 do 1.10.2013. Vse člane našega
društva vabimo, da razmislijo o preživljanju
nekaj dni ob morju in nabiranju novih moči
za krepitev zdravja. Letovanje in bivanje v
hotelu Delfin je popestreno s številnimi rekreativnostmi in družabnimi prireditvami.
Informacije lahko dobite ustno ali po telefonu na sedežu društva, na spletni strani društva in na oglasni deski
našega društva na Jerebovi ulici 3 v Litiji.
Prizadevamo si, da je letovanje čim ugodnejše in da tudi z organiziranim
prevozom pomagamo posameznikom. 
Karlo Lemut
NAPOVEDNIK
- sobota 29. junij 2013 ob 6:00 uri – avtobus – POHOD NA DOBRČO
- sreda 3. julij 2013 – IZLET »POMLADNI DAN V ŽIREH« - ogled tovarne
čevljev »ALPINA«
- sobota 6. julij 2013 ob 6:00 uri – avtobus – POHOD NA PECO
- začetek julija – POMLADNI DAN V ŽIREH
- sobota 20. julij 2013 ob 5:00 uri – avtobus – POHOD NA MANGART
Kotiček ureja: Karlo Lemut

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA
IN ŠMARTNO PRI LITIJI

ZAPOSLITVENO MOTIVACIJSKE
DELAVNICE
V MDI Litija-Šmartno smo v mesecu maju izvedli dve
zaposlitveno-motivacijski delavnici, na temo »Če verjamem v sebe, tudi
zmorem«.
Na prvi delavnici smo skupaj s predavateljico, prof. Mirjano Debelak,
raziskovali naše spretnosti in »učne navade«, interese in izkušnje na
različnih področjih (katere smo razvijali s pomočjo različnih tehnik, izobraževanj, skozi praktične izkušnje ob delu ipd). Podrobneje smo se
dotaknili kakšno vlogo ima pri tem naša samopodoba, saj je ta sestavni
del našega življenja. Namreč, to kar znamo-česar smo se naučili (skozi
izobraževanje in izkušnje v življenju) se pogosto odraža v naši samopodobi. Tu ne gre samo za pridobljeno znanje, ampak naše zaupanje v to
»da zmoremo«, da verjamemo v svoje sposobnosti.
Nizka samopodoba je namreč pri brezposelnih zelo
nizka. Kar vpliva tako na
motivacijo, kakor na odnos do drugih v okolju, ki
so del posameznikove socialne mreže. Izguba zaposlitve je namreč velik udarec, ki korenito spremeni
gmotni in socialni položaj
v družini oz. v življenju posameznika. Zato moramo
ohranjati pozitivno samopodobo, tudi takrat, ko se znajdemo v težki situaciji. Saj se pogosto ob
dolgotrajnemu iskanju zaposlitve pojavijo občutki izolacije, odtujenosti, nemoči in brezupna.
Pomembno je, da se tudi če smo brez zaposlitve ukvarjamo s hobiji,
se dodatno izobražujemo (če obstaja možnost) in podobno. S tem krepimo in ohranjamo socialno mrežo, vzpostavljamo nove stike, morda
celo dobimo priložnost za ponovno zaposlitev. Na pridobivanje novih
znanj in izkušen moramo gledati, kot na novo pot do razvoja in izboljšanje našega socialnega položaja. Kajti vse izkušnje, ki jih bomo dodatno
pridobili, nam bodo v prihodnje le koristile, predvsem pri aktivnem iskanju zaposlitve.
Druga delavnica je bila namenjena diskusiji in izmenjavi izkušenj, kako
dobiti oz. obdržati zaposlitev. Seznanili smo se z vrstami oblikami in
vrstami življenjepisov in ponudb s katerimi se predstavimo bodočemu
delodajalcu. Predavateljica je ob koncu poudarila, da danes pri iskanju
zaposlitve niso pomembne samo teoretične izkušnje-pridobljena izobrazba, temveč predvsem delovne izkušnje. Zato je vse naše znanje
in spretnosti potrebno tudi pokazati. Tudi če na določenem področju
nimamo (dovolj) izkušenj, si le-te lahko pridobimo. Obstajati mora
samo volja in želja po doseganju tega cilja; pridobiti dodatno znanje
in izkušnje.

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
KARTE ZA KOPANJE: Vsi invalidi z odločbo lahko po znižani ceni kupite 10 kart za 3- urno kopanje v Laškem (cena 6,5 EUR) in 10 kart
za 3- urno kopanje v Rimskih termah (cena 5 EUR). Karte veljajo od
ponedeljka do petka.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO: S šolskimi počitnicami
zaključujemo s plavanjem in vadbo v bazenu Šmartno ter fizio-fit vadeno na Tenis parku As. Z aktivnostmi bomo pričeli v drugem tednu
meseca septembra.
LETOVANJE:
Sporočamo, da imamo za letovanje še nekaj prostih mest, dodat
ne informacije dobite v Društveni pisarni.
URADNE URE: V mesecu juliju in avgustu bodo uradne ure samo ob
PONEDELJKIH in SREDAH od 8.–11. ure, popoldanskih uradnih ur v teh
dveh mesecih ni.
Tina Cirar in Mojca Bajc
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Mednarodno tekmovanje pokala
CRO-SLO v F5J 400 kategoriji
Dne 2.6. 2013 je A.K. Milan Borišek organiziral mednarodno tekmo
pokala CRO-SLO, ki šteje tudi za državno prvenstvo v radijsko vodenih
modelih F5J-400 klase na modelarskem letališču pri Zg. Logu. Tekme so
se udeležili tekmovalci iz različnih klubov Slovenije in trije tekmovalci iz
modelarskih klubov sosednje Hrvaške starosti od 10 pa do 70 let.
Po prihodu tekmovalcev in uradni otvoritvi g. Žveglič Zvoneta
se je tekmovanje ob
9.30h pričelo!
Tekmuje se tako, da za
vzpon modela uporabimo 30 sec. motornega
pogona, po poteku 30
sec. pa poskuša vsak
modelar izkoristiti termične vetrove in ostati
v zraku max 10 min. Da pa se tekmovanje še malo začini, se poleg leta
šteje tudi točnost pristanka, saj ima vsak tekmovalec svojo pristajalno
točko. Dlje ko leti in bližje ko tekmovalec pristane, več točk dobi.
Tekmovanje se je pričelo v slabem vremenu,
saj je rahlo deževalo,
kasneje pa se je vreme
zboljšalo, tako da so bili
pogoji zelo spremenljivi
in je vsak lahko okusil
praktično vse vremenske in posledično termične pogoje. Tekmuje
se v osmih turnusih po
dve skupini, tako da je v zraku vedno naenkrat več tekmovalcev.
Zanimivost tega tekmovanja je tudi samo letalo, saj so vsa letala samogradnja, težka samo 350-360 g, s razponom tudi do 2,5 m, kar je
za modelarja pravi izziv, saj mora poleg teže upoštevati tudi zadostno
trdnost modela.
Tekmovanje je potekalo brez večjih zapletov, razen nekaj zračnih trkov
modelov, kar je sestavni
del tekmovanja.
Po končanem tekmovanju
pa se je podelilo pokale
za najboljše, za najmlajše
tekmovalce darila za pogum in trud.

Po uradni razglasitvi pa je sledilo prijetno
druženje od jedači in pijači!

Kresnice z Lesenimi rogisti
praznovale njihovih 15 let
V soboto, 1. junija 2013, smo v Športni dvorani Kresnice obeležili 15.
obletnico delovanja Lesenih rogistov. Večer je bil harmonično obarvan
in zaznamovan z lesenimi rogovi, ki so krasili oder. Zunaj pred Športno
dvorano je pred prireditvijo že zadišalo po praženemu krompirju, ki
ga je pripravljalo Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Obiskovalci so okušali slovensko tradicionalno jed, ki se
najverjetneje zelo pogosto znajde na jedilniku slovenskih gospodinj.
Na prireditvi, ki se je pričela malo čez 20. uro, smo našteli za Kresnice
rekordno število obiskovalcev. Ko so se oglasili leseni rogovi, ki so zatrobili Fanfare, se je prireditev uradno začela. Moderator prireditve, Damjan
Štrus, je skrbel, da je vse gladko teklo in rezultat je bila večkrat nasmejana publika. S svojim prvovrstnim petjem in spremljevalno glasbo so kot
gostje nastopile Ženska vokalna skupina Oda iz Moravč, pod vodstvom
Milana Kokalja. Kot dolgoletni spremljevalec in analitik Lesenih rogistov
nas je s svojimi besedami počastil tudi magister Igor Cvetko, muzikolog
slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana, ki je obiskovalcem obrazložil zgodovino izdelave ter uporabe lesenih rogov, spregovoril pa je tudi
o osebnem strokovnem sodelovanju z Lesenimi rogisti.
Večer je mineval v krasnem vzdušju, po uradnem delu pa so na svoj
račun prišli tudi prazni želodčki, za katere so pripravili klobase, pršut,
cviček, domače dobrote in seveda pražen krompir.
Kulturno društvo Kresnice se je stalnim članom skupine zahvalilo s plaketami, ki sta jih za KD oblikovala in izdelala Marija in Pavel Smolej, za
kar se jima ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo in si želimo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. Zahvale KD Kresnice so prejeli Jože
Setničar, Jure in Milan Močilnikar, Ivo Groboljšek, Milan Kosmač, Aleš
Capuder, Vojko Zajc in Tilen Marolt.
Lesenim rogistom želimo še mnogo uspehov na svoji poti in da bi se še
dolgo časa razdajali s svojim izvrstnim igranjem na lesene rogove.
Anja, Damjan in Danilo iz Kulturnega društva Kresnice

MI-Les
Mitja Kralj
s.p.

Bevkova 34, 1270 Litija

GSM: 041 637 557
Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
Razne mizarske storitve
Suhomontažni sistemi
P
 olaganje talnih oblog (gotovi
parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

•
•
•
•

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

OBISKALI SMO PRLEKIJO

V soboto, 11. 5. 2013, smo se člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno odpravili na izlet v Prlekijo, bilo nas je 100 – 2 avtobusa.
Čeprav nam vreme ob odhodu ni bilo najbolj naklonjeno, ni nihče izostal, saj nas je v Prlekiji pričakalo lepše vreme.
Na naši poti smo raziskovali Ljutomer in njegovo okolico, celodnevno
bivanje pa zaključili v Jeruzalemu.
Občina Ljutomer je prva in edina
občina v Sloveniji, ki se je v okviru
evropskega projekta »ACTIVE TRAVEL NETWORK« pridružila mednarodni mreži partnerskih mest, ki
spodbujajo aktivno mobilnost v
mestih. Ljutomer je osrčje in metropola Prlekije, ki se kot naselje prvič omenja že leta 1249. Tu smo si
ogledali hipodrom, kasaški muzej in park 1. slovenskega tabora. Bilo je
kaj videti.
Posebno pozornost pa smo namenili aktivnostim v času osamosvojitvene vojne leta 1991 in si ogledali spominsko obeležje tankovske barikade
in bojev z agresorji JLA. Spomine na te dogodke so nam predstavili neposredni udeleženci in naša vodiča iz Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Ljutomer.
Z velikim zanimanjem pa smo si ogledali tudi oljarno in postopek pridobivanja bučnega olja. Imeli smo tudi degustacijo različnih vrst bučnih
olj ob kruhu in dobri domači kapljici. Lokalna turistična vodička pa nam
je na zelo zanimiv način pokazala in predstavila tudi »vlogo Ivanovega
izvira« ob katerem vsako leto priredijo »žive jaslice«.
Pot nas je vodila v bližnji kraj Jeruzalem s prekrasnimi razglednimi točkami sredi obširnih vinogradov in v romarsko cerkev, ki nosi ime Žalostne
Marije Božje. Sliko so križarji prinesli iz izraelskega in palestinskega Jeruzalema in kopija te slike še danes krasi glavni oltar.
Ogledali smo si tudi tristo let staro vinsko klet, ki mu je sledila degustacija. Ob zaključku »našega potepanja« smo v veselem razpoloženju nekaj
časa namenili tudi družabnim igram in glasbi harmonike. Darila za udeležence družabnih iger je prispevala poslovalnica Zavarovalnice Triglav v
Litiji. Polni vtisov in novih spoznanj smo se vrnili domov.
Vse člane obveščamo, da je predsedstvo območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno na svoji seji dne, 12. 06. 2013,
sprejelo sklep, da bo naslednji izlet v drugi polovici meseca septembra in
to verjetno na Avstrijsko štajersko ali v Italijo – Benetke.  Karlo Lemut

MALA LILA
3. LIKOVNA ŠOLA skupine MALA LILA je potekala v šolskem letu 2012/13. Obiskovali so
jo učenci osnovne šole Šmartno pri Litiji, Litija
in Gradec. Likovno delo je potekalo po začrtanem programu mentorice Maje, ki je učence navdušila, da so ustvarjali
predvsem kolaže v različnih mešanih tehnikah. Nastali so številni izdelki človeške in živalske figure, krajine (predvsem gozda) in arhitekture.
Razstava MALA LILA je bila odprta v petek, 24. maja 2013 ob 18.
uri, v avli Občine Litija. Razstavo je predstavila mentorica u.d.i.a Maja
Šuštaršič.
Razstavljali so: Valentina ANŽEL, Žana BRILEJ, Živa BUČAR, Maša CVETEŽAR, Dora DACAR, Jera DACAR, Ana GRADIŠEK, Bernard KOKALJ, Nika
MARN, Jan MARTINČIČ, Adalina MEDVED, Matic MIKLAVČIČ, Taja MLAKAR, Neža MUSAR, Jaki RADOVANOVIĆ, Gaja STARC, Kaja TOMAŽIČ.

EX TEMPORE VAČE in RAZSTAVA PRAZNIKU
V POZDRAV

Društvo LILA vsako leto skupaj z JSKD
OI Litija organizira enodnevno likovno
ustvarjanje, ki se ga radi udeležijo
tudi ljubiteljski slikarji iz drugih občin.
V letu 2013 so udeleženci prišli iz štirih občin: Zagorja, Trbovelj, Šmartna
in Litije. Zbrali so se na Vačah v soboto, 18. maja.
Slikarke in slikarji so ujeli utrip v središču
Slovenije, pokazali na zgodovinske in novodobne objekte (fosilna morska obala, situla,
cerkev Sv. Andreja, vaška štirna, kapelica
na pokopališču, kamnita miza z Mačkovca,
stare domačije, kozolci, nova šola, GEOSS).
Slikali so z akrili, oljem, akvareli in risali s
svinčnikom. Poleg žive in nežive narave so se lotili tudi abstraktnega
slikarstva.
Razstava PRAZNIKU V POZDRAV - EX TEMPORE VAČE je odprta od
ponedeljka, 24. junija 2013 v avli Občine Litija. Predstavil jo je mag.
Zoran Poznič, glasbo pa je dodal pianist Jani Slimšek.
Razstavljali so: Relik Trbovlje: Dragica BENČIČ, Majda DRNOVŠEK,
Dražen POJE, Emil ŠKRBEC; LIKI Kisovec: Joži FLISEK, Marjan JAKOPLIČ, Berta JUVAN, Mili VOZELJ, Olgi VOZELJ; Šmartno pri Litiji
(Podgrad): Milan POGLAJEN; LILA LITIJA: Nubia ANŽEL, Marko Begič, Darja BERNIK, BREGAR HOSTNIK Marija, Miroslav DEBELAK,
Igor FORTUNA, Nina GROBOLJŠEK, Gabrijela HAUPTMAN, Jelka
JANTOL, Danijela KUNC, Marjeta MLAKAR-AGREŽ, Joža OCEPEK,
Tina ROZINA, Milan RUDOLF, Katja SLADIČ, Pavel SMOLEJ, Marija SMOLEJ, Anton SVERŠINA, Jelka ZAJC. Razstava bo na ogled do
19. julija 2013. 
Predsednica LILA: Joža Ocepek

Članom Teatra 13, ki deluje pod okriljem KUD-a Venčeslav Taufer, trinajstica prinaša srečo. Njihova gledališka
predstava ČAJ ZA DVE se je uvrstila na
52. regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin Osrednje Slovenije 2013, ki se je odvijalo zadnjega maja
in prvega junija v Medvodah oz. Pirničah.
Teater 13 združuje ljubiteljske igralce z Dol in okolice. Igro Čaj za dve
je režiral Marko Plantan. Predstava
je bila premierno uprizorjena februarja na Dolah pri Litiji, od takrat pa
so dolski »dramci« nastopili še v
Gabrovki, Šentrupertu, Višnji Gori,
Lazah v Tuhinju, Domu starejših občanov Tisje in v Litiji. V Litiji si je predstavo ogledal gledališki igralec
Gašper Jarni, ki je na osnovi strokovnih ogledov izmed osemindvajsetih
predstav izbral štiri za Linhartovo srečanje.
Pred »počitnicami« bo Teater 13 nastopil še v Podkumu in sicer 22.
junija 2013 ob 20.00. Vabljeni na ogled omenjene komedije in razgibavanje smejalnih mišic! 
Vesna Kores, KUD Venčeslav Taufer Dole pri Litiji

Na pohodu Od cerkvice do
cerkvice na Polšniku kljub
dežju, veselo vzdušje s
številnimi pohodniki
Zjutraj, ko so se zbirali pohodniki v centru Polšnika, je rahlo deževalo.
Malo je ponehalo in že smo mislili, da bodo oblaki odšli. Vendar tudi kaplje naših številnih zvestih pohodnikov niso ustavile. Veseli so se podali
novim dogodivščinam
naproti. Zjutraj so jih
pozdravili domači pevci, razveselile polšniške
gospodinje z sladkimi
in slanimi domačimi
dobrotami ter seveda
sta dišala tudi kavica in
čaj. Zato so, kot vsako
leto, že sedemnajstič
poskrbeli v Gostilni Juvan. Lojze Povše pa je
prinesel še 2 litra borovničk in tako poskrbel za zdravje pohodnikov. Na
Ostrežu je pohodnike pričakala vrhunska glasbena skupina Volk Folk iz
Ilirske Bistrice, ki so navdušili. Pohodniki so imeli zanje le pohvalne besede in njihov kvaliteten ter ubran
nastop že odmeva
po različnih krajih
Slovenije, kamor
so pohodniki prenesli dobro novico.
Glasba Pihalnega
orkestra iz Kranja
se je slišala daleč
naokrog. Ob vseh
gostih, ki smo jih
gostili na Stranskem vrhu je bilo letos lepo videti in slišati glasbo orkestra, ki igra ob kozolcu, sredi travniške planote. Mešani pevski zbor
Ivana Cankarja iz Vrhnike je mašo v naravi obogatil s petjem, pohodniki pa so lahko prisluhnili odlični pridigi g. župnika Staneta Štefaniča,
ki je prišel k nam iz Črnuč. Zopet je na zaključni prireditvi zelo prav
prišel naš šotor, vendar je vmes
sijalo tudi sonce (še posebej med
mašo). Člani ansambla Čepon so
zopet dokazali, da znajo spraviti
na noge utrujene in mokre pohodnike, ki so plesali in plesali.
Še enkrat sta se nam predstavila
orkester in zbor iz Vrhnike, ki je
zapel dve japonski pesmi. In tako
je na Polšniku odmevala tudi japonščina. Brez sponzorjev bi letošnji pohod težko izpeljali zato
NAJLEPŠA HVALA vsem: MIZARSTVO KOS, Jože Kos, s.p., TERRA-IN, d.o.o. Polšnik, Trgovina in
bife MA-LA, Lara Tišler s.p., Polšnik, GOSTILNA JUVAN, Ana Marija Majcen, s.p. Polšnik, ELEKTROMONTAŽA REPOVŽ, Drago Repovž,
s.p. Polšnik, »DOBRA VILA«, Alberta Golobinek, s.p. Polšnik, TESARSTVO IN KROVSTVO BUČAR, Anton Bučar, s.p., Polšnik, TESARSTVO
HRIBAR, Roman Hribar, s.p. POLŠNIK, Okrepčevalnica in bife KUHLA
Spodnji log, HOFER TISK Litija, PAPIRNICA MA-AR Litija! Kot vsako leto
je tudi letos potekal pohod v soorganizaciji polšniških društev. Hvala
vsem domačinom, ki razumete pomen medsebojnega povezovanja in
sodelovanja. Veliko vas je bilo, ki ste dodali svoj del in tako naredili
prireditev gostoljubno in uspešno. Več na www.polsnik.si. Hvala vsem
pohodnikom za zaupanje, da ste se tudi v deževnem vremenu udeležili
našega dogodka. 
Mateja Sladič-Vozelj

PEVKE ŽVS LIPA V TOLMINU
V soboto, 08.06.2013, smo pevke ŽVS Lipa nastopile na festivalu Klanc 2013, ki je že tretje leto potekal
v Tolminu.
Festival je dobil naslov po ozki ulici, speljani v strm
klanec navzdol do brega Soče. Oder za nastopajoče
je na balkonu ene izmed stanovanjskih hiš, tribune pa so postavljene
po ulici. Poleg pestrega kulturnega dogajanja na festivalu potekajo delavnice za otroke, okoliški obrtniki/umetniki prodajajo unikaten nakit
iz soških kamnov, na fasadah hiš si lahko ogledate slikarsko razstavo Društva likovnih
umetnikov Tolmin...
Za kulinarično doživetje pa je bilo
poskrbljeno s pripravo tradicionalne
tolminske frike.
Koncertni del je
otvoril Mešani pevski zbor Canto Ergo
Sum, sledil je duo
violin. Pevke ŽVS
Lipa smo se na festivalu predstavile s
programom slovenskih ljudskih pesmi, med katerimi je poslušalce najbolj navdušila Fse
kaj lazi. Ko se je dan že prevesil v večer, so koncertno vzdušje nadaljevale Same babe in italijanska zasedba Zuf de žur.
Organizatorjem se iskreno zahvaljujemo za povabilo in upamo, da se
ob letu osorej spet vidimo.

NUDIM POMOČ

Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op
ravili, s košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem
dreves, potrebujete pomoč močnih rok? Pokličite Tomaža na
GSM: 040 720 148, dogovorili se bomo kaj, kako in kje vam
lahko pomagam. 
Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija
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31. maj je svetovni dan boja proti tobaku. Zaradi uživanja tobaka vsako leto prezgodaj umre približno 650.000
evropskih državljanov, med katerimi so tudi nekadilci. S
kajenjem so povezane tudi bolezni, kot so: bronhitis in
druga vnetja dihal, kronične obstruktivne pljučne bolezni, možganska
kap, srčni infarkti, zamašitve arterij (zlasti v nogah) in druge srčno-žilne
bolezni, astma, več vrst pljučnega raka ter druge oblike raka, npr. na
trebušni slinavki, požiralniku in želodcu. Zaradi teh bolezni v Evropski
uniji trpi skoraj 13 milijonov ljudi.

TEDEN RDEČEGA KRIŽA
Teden Rdečega križa Slovenije z letošnjim sloganom '150. let humanitarnega dela – Kri rešuje življenja' označuje pomemben temelj dejavnosti Rdečega križa kot največje humanitarne organizacije na svetu. Leta 1863 je bil namreč v Ženevi ustanovljen Mednarodni odbor
Rdečega križa in v okviru prve mednarodne konference Rdečega križa,
sprejeta tudi 1. ženevska konvencija, ki je pomembno utrla pot razvoju
modernega mednarodnega humanitarnega prava.
Hkrati smo teden posvetili tudi 60. obletnici prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije, ki predstavlja eno izmed najpomembnejših programskih področij v
150. letni tradiciji naše humanitarne dejavnosti.
Sprejem mladih članov RK-lutkovne predstave
V okviru Tedna Rdečega križa, v Območnem združenje Rdečega križa
Litija vsako leto pripravimo sprejem učencev 1. razredov OŠ v mlade
člane RK.
V ta namen smo povabili otroke 1. razredov, mlade člane, vseh osnovnih
šol v občini Litija in Šmartno pri Litiji,
in otroke iz vrtcev na ogled lutkovnih
predstav.
Pripravili smo lutkovni predstavi,
ZVERJASEC, v izvedbi lutkovne skupine LILU iz Litije,
in lutkovno predstavo »NEKOČ JE BILA…«, v izvedbi lutkovne skupine
OŠ Sostro PŠ Besnica, v kateri nastopajo otroci 2. 3. in 4. razreda pod
mentorstvom Maje Sveršina Dobravec.
Poleg lutkovnih predstav je podpredsednica OZRK Litija, ga. Nada Pintar v
uvodnem nagovoru otrokom predstavila
poslanstvo Rdečega križa in jih s tem
spomnila kako zelo pomembno je širiti
humanitarne vrednote.
Podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše
je pozdravila otroke v Litiji in v Gabrovki.
Ker živimo v času, ko se srečujemo z veliko stisko mnogoterih ljudi, v Tednu RK
tudi z nakupom doplačilne znamke pomagamo.
Povabilu so se odzvali učenci OŠ Litija s
podružnicami, Enota s posebnimi potrebami, OŠ Šmartno pri Litiji s podružnicami,
OŠ Gabrovka in POŠ Dole ter otroci iz vseh vrtcev na območju občine
Litija in občine Šmartno.
Dan odprtih vrat OZRK Litija
V petek 24.5.2013 smo postavili stojnico na pločniku pred poslovno stanovanjskim objektom na
Jerebovi 14 v Litiji. Predstavljene so bile številne
dejavnosti organizacije RK, temeljne postopke
oživljanja s pomočjo defibrilatorja, preventivno
merjenje krvnega tlaka, delo mladih članov in
drugo. Kljub slabemu vremenu, se je kar nekaj
občanov ustavilo pred stojnico. Temeljne postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja pa so mimoidočim predstavile učenke iz OŠ Gradec.
Tekmovanje iz znanja prve pomoči
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 Šmartno pri
Litiji je bilo 25.4.2013 v OŠ Gradec v Litiji
Ta oblika usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za nudenje prve
pomoči ob nesreči je do sedaj v celoti dosegla svoj namen. Izkazala se
je potreba po sistematičnem usposabljanju šolske mladine za nudenje
prve pomoči ponesrečenim in pravilno ravnanje ob nesrečah. Žal se
letos prvič tekmovanja niso udeležili učenci iz OŠ Litija.
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 izletu
učenci sodelujejo i tudi na
delavnici na temo Rdečega
križa- širjenja znanj (krvodajalstvo), poskrbljeno pa
bo tudi za plavanje v bazenu. V letošnjem letu smo se
na sestanku z mentorji dogovorili, da se udeležimo,
tokrat kot opazovalci, 7. državnega tekmovanja iz znanja prve pomoči,
ki je bilo na Debelem rtiču.
Vsem učencem, ki so tekmovali, najboljši trojki in najboljši OŠ smo
podelili priznanja. Vsem mentorjem in mentoricam ekip prve pomoči
se zahvaljujemo za podporo, pripravljenost in pomoč pri izvedbi tekmovanja!
Ne glede na to, katero mesto je katera ekipa dosegla, je najpomembnejše to, da imajo članice in člani ekip znanje o nudenju prve pomoči, s
katerim so sposobni pomagati poškodovanim in ponesrečenim.
Dan slovenskih krvodajalcev
4. junija, ko so bile v Sloveniji odvzete in konzervirane prve doze krvi,
pomeni začetek transfuzijske službe, zato vsako leto na ta dan obeležujemo Dan slovenskega krvodajalstva.
Rdeči križ Slovenije se ob 4. juniju iskreno zahvaljuje tisočim
anonimnim posameznikom in posameznicam, ki prostovoljno in
brezplačno prispevajo, da vir krvi, ki dnevno rešuje zdravje in življenja, nikoli ne presahne. Iskrena HVALA tudi tistim, ki na kakršenkoli način podpirajo prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji!
Generalna skupščina Rdečega križa Slovenije
V torek, 28. maja 2013, je v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS
Debeli rtič potekala generalna skupščina Rdečega križa Slovenije.
55 prisotnih zastopnikov Območnih združenj Rdečega križa Slovenije
je obravnavalo in potrdilo uresničevanje sklepov za leto 2013, Poročila
o delu, Poročilo o investiciji Arija, Program dela s finančnim načrtom,
Sprejem statuta RKS. 
Za OZRK Litija, Danica Sveršina

Izlet upokojencev Gabrovka

V torek 29.05.2013 smo se člani Društva upokojencev Gabrovka odpravili na izlet z ladjo po Hrvatski Istri. Vseh udeležencev je bilo 50.
Pot nas je vodila preko Ivančne gorice in naprej po avtocesti do počivališča Ravbar komanda, kjer smo se okrepčali s kavico. Pot nas je vodila
na mejni prehod Dragonja in naprej do Poreča.
V marini nas je že čakala ladja
MARCO POLO, da nas popelje na
izlet do Rovinja. Kapetan nam je
zaželel dobrodošlico, pomočniki
pa so nas postregli z žganjem.
Čeprav hladno in malo vetrovno
vreme ni zmotilo dobre volje na
vožnji do Rovinja. Naši dve izletnici gospe Jelka in Pepca pa sta
nas posladkali z dobrim domačim pecivom.
V Rovinju smo si ogledali mesto. Rovinj je staro romantično beneško mesto, z znamenito cerkvijo na griču. Med vožnjo nazaj smo imeli morsko
kosilo na ladji. Vožnjo z ladjo smo nadaljevali do Limskega kanala. Limski
kanal je edini mogočni naravni istrski fjord, ki se zareže v kanjonske
brežine, ponekod visoke tudi do 100 m. Limski kanal je dolg približno
10 km. Peljali smo se do znane
jame, kjer so v 60. Letih prejšnjega stoletja snemali film o
Winetou.
Postanek smo imeli tudi v Vrsarju. Veliko smeha so nam
pričarali v Slaščičarni Laguna,
kjer so kepice sladoleda metali
več kot 20 m daleč proti obali,
da jih je natakar ujel v usta.
Da pa nismo upokojenci že za v
staro šaro, se je izkazal tudi naš izletnik in ujel kepico sladoleda, katera
je priletela več kot dvajset metrov.
Vožnja proti Poreču je bila malo bolj razgibana zaradi valovanja morja.
Z avtobusom smo se vračali preko mejnega prehoda Dragonja, pa vse
do Gostilne Ravnikar na Čatežu. Pogostili so nas z zelo dobro zelenjavno
juho in kremno rezino.
Hitro je minil čas našega druženja in že smo prišli v Gabrovko.
Za lep in uspešen izlet se moramo zahvaliti našemu predsedniku Društva
upokojencev Gabrovka g. Zmrzlaku.
Pohvala pa gre tudi šoferju avtobusa iz podjetja Sanditours iz Moravč pri
Gabrovki. 
Zapisala in slika Ivanka in Milenko Zgonc

KORK Kresnice – BILI SMO NA IZLETU

V sredo, 8. maja, se je na parkirišču pred pošto v Kresnicah zbrala prijetna družba članov RK in starejših oseb. Z izrednim avtobusom smo se
odpeljali v Savinjsko dolino in se ustavili v Galiciji, na turistični kmetiji
Podpečan. Podpečanova hči Martina, ki je prevzela delo v sirarni, nam je
povedala, da je 150 let star marof s svojimi kamnitimi, obokanimi kletmi,
opečnimi prezračevalnimi mrežami in lesenimi ograjami kar sam nagovarjal k prenovi in spremembi namembnosti. Srce marofa, ki je dobil novo
funkcijo je zdaj sirarna, kjer se dnevno izdelujejo siri iz svežega kravjega
mleka, pridelanega izključno na njihovi kmetiji. V mansardi marofa, kjer
je bilo včasih spravljeno seno, imajo sodobne, pa vendar v podeželskem
slogu opremljene sobe za goste, masažni bazen in več različnih savn. V
degustacijski sobi smo si ogledali video predstavitev Podpečanove dejavnosti in uživali v različnih okusih domačih sirov, namazov, postregli
so nam z domačim kruhom in domačo pijačo. Skozi panoramsko okno
degustacijske sobe smo si ogledali sirarno, s steklom prekrita odprtina v
tleh pa ponuja pogled v zorilnico, kjer siri zorijo v naravni skorji.
Po degustaciji oziroma obilni malici smo se odpeljali v Šibenik pri Šentjurju, kjer stoji pod visoko skalo mlin-Ferležev mlin. Prav zaradi njegove
lege so ga nekoč imenovali Mlin pod pečjo. Med obiskom nas je sedanji
lastnik mlina, g. Karol Ferlež skozi zanimive zgodbe popeljal v zgodovino
samega mlina in njegove okolice in nas seznanil z mlinarstvom kot eno
najstarejših in najpomembnejših obrti.
Našo pot smo potem nadaljevali v idilično vasico Vodruž, kjer smo obiskali Vrtnarijo Valner. Sprejela nas je prijazna gospa Klavdija, ki nas je po
kratki predstavitvi in pogostitvi tudi popeljala po vrtnariji in nam povedala marsikaj zanimivega. Nekateri udeleženci izleta so uživali v prijetnem
predprostoru vrtnarije in občudovali cvetje, drugi so se sprehajali med
policami sadik zelenjave, bogatim izborom začimb in dišavnic, balkonskega in vrtnega cvetja, skratka razkropili smo se povsod in uživali. Odločitev katero rastlino kupiti za domov, da nas bo spominjala na izlet je
bila ob tako bogati ponudbi res težka.
Po obisku vrtnarije smo se vrnili v Šentjur, ki ima zelo bogato zgodovino.
Mesto Šentjur sestavljata dva med seboj povezana dela: Zgornji trg, ki je
staro srednjeveško jedro in Spodnji trg, ki je nastal po letu 1846, ko je
skozi Šentjur stekla Južna železnica, s katero je Šentjur dobil železniško
postajo. Mi smo se ustavili na Zg. trgu, kjer izstopa župnijska cerkev Sv.
Jurija, zgrajena leta 1721 in smo jo tudi obiskali. Pozdravil nas je tamkajšnji župnik, gospod Vinko Čonč, in nam podal kratko razlago. Imeli smo
premalo časa da bi si ogledali muzeje, smo se pa sprehodili po Zg. trgu,
oziroma po Ulici skladateljev Ipavcev, kjer že od leta 1760 stoji Ipavčeva
hiša, rojstna hiša dinastije Ipavcev, ki je v zgodovino zapisana predvsem
zaradi glasbe in medicine. Tu so se rodili znameniti skladatelji, bratje
Alojz, Benjamin in Gustav in Gustavov sin Josip. Gustav in Josip sta bila
tudi na daleč sloveča očesna zdravnika, kakor že Gustavov oče Franc
Ipavec. Benjamin, ta slovenski Schubert, pa je bil primarij bolnišnice Sv.
Ane v Gradcu. Danes je v Ipavčevi hiši stalna razstava o njihovem življenju in delu, nekdanja zdravniška ordinacija je preurejena v poročno
dvorano, v kleti je vinoteka priznanih vin s šentjurskega območja, vrt pa
krasita stara lipa in Plečnikov vodnjak s kamnito mizo. Trta, ki raste ob
vhodnem portalu, je potomka najstarejše trte v Evropi, - cepič je namreč
z mariborskega Lenta. Na Zg. trgu je tudi Muzej Zakladi Rifnika, v katerem je preko 600 eksponatov razstavljenih v vitrinskih sklopih od mlajše
kamene dobe do prihoda Slovanov. Rifniško bogastvo nam s svojo izpovednostjo približa življenje prastarih prebivalcev te markantne gore
južno od mestnega središča. Šentjur je tudi zibelka New Swing Quarteta. Na Zg. trgu je spominska soba New Swing Quarteta, kjer je stalna
razstava, ki želi obiskovalce seznaniti o delovanju in zgodovini kvarteta in
njegovem ugledu v slovenskem in mednarodnem umetniškem prostoru.
Po kratkem sprehodu se nam je prilegla osvežilna pijača v prijetnem
lokalu, potem pa smo se odpeljali proti ribniku na Blagovni. Blagovna
leži na severozahodnem delu občine Šentjur. Sestavlja jo nizko gričevje,
razrezano s potoki, ki prehajajo v močvirnat svet z manjšimi ribniki, ki
jih krasijo lokvanji, vodni orešček in rogoz. Eden od ribnikov ima tudi
naravni otoček, na njem je prijetna gostilnica, kjer nas je čakalo odlično
kosilo. Pozno popoldne smo zapustili Rajski otok in se odpeljali proti
avtocesti, kjer nas je na počivališču Zima čakal vodič. Z njim smo se
sprehodili in si ogledali še Partizansko bolnišnico »ZIMA«, ki je podzemni
bunker in ga imenujejo spomenik humanosti in skrbi za sočloveka. Čakala nas je še ura vožnje do doma, ki pa je v družbi prijetnih in z izletom
zadovoljnih udeležencev izleta zelo hitro minila. 
Stanka Černe

dom tisje
VELIKI TRAVEN V DOMU TISJE

Življenje je mozaik številnih izkušenj in raznovrstnih
dogodivščin ter pestrih spominov. Gospe Alojziji je
najlepši mesec v letu naklonil posebno čast, saj je v
krogu bližnjih praznovala svoj stoti rojstni dan.
Mesec maj je v domu zbral lepo število prijetnih dogodkov, ki so razvedrili duha ter zbudili čute prihajajočega letnega časa.
Čas, ki hitro polzi skozi prste vseh nas, je najlepše nameniti dobri družbi.
Društvo upokojencev Litija je delček svojega časa namenilo za skupno
druženje s stanovalci, poimenovano Klepet ob čaju. Prijetno popoldne s
stanovalci so prav tako preživele članice RK Dole.
Glasba je lirična pajčevina med srcem in možgani. Pesmi marsikoga popeljejo v čas mladosti. Stare viže so za stanovalce ob spremljavi preprostih glasbil zapeli Ljudski pevci in godci s Polšnika.
Posebno glasbeno poslastico za zdravje duha in telesa so stanovalcem
pripravili tudi člani Mešanega pevskega zbora dr. Bogdan Derč, ki so z
domačimi in tujimi skladbami vsem poslušalcem predstavili svoje bogato pevsko znanje.
Po prostorih doma so se razlegali tudi pevski glasovi najmlajših obiskovalcev. Otroški pevski zbor Osnovne šole Šmartno je pod vodstvom
zborovodkinje gospe Selme Gradišek v polnem zvenu predstavil bogat
repertoar otroških pesmi z igrivo koreografijo.
Nastop otroškega pevskega zbora Žvrgolevčki, pod strokovnim vodstvom
gospe Tine Hostnik, je poslušalcem predstavili spevoigro Kresniček, ki je
zbrane navdušila s poučno zgodbo o spreobrnitvi nadutega kresnička na
pot sočutja in prijaznosti.
Teden vseživljenjskega učenja je bil v domu zabeležen z raznovrstnimi
prireditvami s tematiko ohranjanja dediščine. O številnih kulturnih znamenitostih okoliša v katerem živimo nas je poučila gospa Helena Hauptman. Na predavanju z naslovom Kulturna dediščina občine Litija je zbranim z obsežnim slikovnim gradivom
predstavila bolj ali manj znana kulturna
bogastva osrednjega dela Slovenije.
Spoznati nekaj novega je cilj, ki lahko
vsak dan pretvori v zanimivo izkušnjo.
Nekaj svojega znanja o grbih in zastavah je s stanovalcem delil gospod Jožef
Lajevec iz Društva Heraldica Slovenica.
S primeri grbov in zastav različnih držav in občin je nazorno predstavil vso simboliko in posebnosti teh dveh
državnih simobolov.
Mnogi stanovalci namenjajo veliko prostega časa prebiranju knjig, katere si sposodijo v domski knjižnici. Mesečna bralna ura se je pod vodstvom gospe Aleksandre Mavretič osredotočila na delo pletarke gospe
Tončke Jemec ter na knjigo z naslovom V senci dedijeve hruške, avtorja
Janeza Juriča. Raznolike prigode v zgodbi Dopust da te kap so poslušalcem obudile spomine ter jih spodbudile k razmišljanju.
Literarni navdušenci so se posebej razveselili obiska gospoda Jožeta
Sevljaka, ki je predstavil svoj obsežen opus knjižnih del. Ob doživetem
pripovedovanju zgodb v povezavi z vsebino njegovih del je mnoge spodbudil k branju.
Vsako leto se stanovalci skupaj z zaposlenimi odpravimo odkriti kakšen skrit
kotiček naše majhne Slovenije. Letošnji
izlet je bil za udeležence posebej zanimiv, saj nas je pot tokrat vodila na prostrano Dolenjsko. Tam smo si ogledali
samostan Stična ter cerkev Žalostne
Matere Božje. Stična je znana po negovanju bogate tradicije patra Simona Ašiča, čigar napredno znanje s pridom uporabljajo še danes. Stanovalcem je magister farmacije, gospod
Jože Kukman podrobno predstavil zgodovino samostana in okoliških krajev ter nam s svojim obsežnim znanjem ponudil rešitev za marsikateri
zdravstveni nasvet. Nato smo obiskali še Zaplaz ter si ogledali prelepo
romarsko cerkev Matere Božje, kjer smo s prečudovitim petjem Marijinih pesmi zaključili izlet.
Gledališka umetnost je v domu zelo zaželjena oblika razvedrila. Kulturno
umetniško društvo Teater 13 iz Dol pri Litiji
je za stanovalce pripravil komedijo Toneta
Partljiča, Čaj za dve. Tema igre se je osredotočila na življenje v domu starejših, kar
je gledalce še posebej zabavalo.
Prijetno domače vzdušje so pričarale študentke Fakultete za socialno delo s peko
različnih vrst peciva, skupaj s stanovalci.
Vonj po peki peciva se je čutil po vseh kotičkih doma. Odlične dobrote
so posladkale dan vsem stanovalcem in zaposlenim. 
Vida Lukač
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10. Državno prvenstvo v
tradicionalnem karateju
Tudi letos odličen dosežek tekmovalcev KK Kensei na 10. Državnem prvenstvu tradicionalnega
karateja – 4 državni prvaki in 6 državnih podprvakov ter 5 bronastih medalj v različnih kategorijah in skupno tretje
mesto v klubski razvrstitvi
V nedeljo 13.5.2012 je v Račah na Štajerskem potekalo 10. Državno
prvenstvo v tradicionalnem karateju, organizirano s strani DBV TO-TE
Rače in Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTK).
Tekmovanja se je udeležilo preko 150 tekmovalcev klubov SZTK iz vse
Slovenije, na odlično organizirani tekmi pa so sodelovali tudi tekmovalci KK Kensei. Tekmovalci našega kluba so zopet izvedli vrhunske
nastope in s tem dosegli izjemne rezultate ter tako v skupni razvrstitvi
klubov postavili KK Kensei na odlično 3. mesto.
Tudi tokrat je bil vrhovni sodnik
turnirja naš trener Gorazd Praprotnik, pridružil pa se mu je
tudi Matic Logar, ki je kljub napornem nastopu in zmagi v svoji
kategoriji tekmovanja, uspešno
sodil nastope v otroških kategorijah. Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!
Rezultati: 1. mesto – državni prvaki:
Gian Povše (kihon ippon borba, mlajši dečki C), Matic Logar (kata posamezno, člani A), Katja Markovič (kata posamezno, članice C), Katja
Markovič (kihon ippon borba, članice C),
2. mesto – državni podprvaki: Gian Povše (kata posamezno, mlajši
dečki C), Nika Praprotnik (kata posamezno, mlajše deklice C), Toni
Povše (kihon ippon borba, člani C), Tamara Povše Dietiker (kata posamezno, članice C), Gian Povše, Matic Šifrer, Maks Krafogelj (kata
ekipno, mlajši dečki C), Toni Povše, Tamara Povše Dietiker, Katja
Markovič (kata ekipno, starejši člani, članice D)
3. mesto – bronasta medalja: Matic Šifrer (kata posamezno, mlajši dečki D), Matic Šifrer (kihon ippon borba, mlajši dečki D), Nika Praprotnik
(kihon ippon borba, mlajše deklice C), Toni Povše (kata posamezno,
člani C), Tamara Povše Dietiker (kihon ippon borba, članice C)
4. mesto: Tristan Zore (kata posamezno, malčki D), Nika Praprotnik,
Tim Praprotnik, Žan Kastelic (kata ekipno, starejši dečki, deklice B)
5. mesto: Maks Krafogelj (kata posamezno, mlajši dečki D)
KK Kensei

ODBOJKA NA MIVKI V JEVNICI
Vreme nas še vedno preseneča z vsakodnevnimi
nevihtami, kljub temu pa temperatura počasi, a
vztrajno narašča. S toplejšim vremenom pa se
segreva tudi mivka na odbojkarskem igrišču v
Športnem parku Jevnica. Vljudno ste vabljeni, da
se tudi to poletje premigate na našem odbojkarskem igrišču! Tudi letos vas pozivamo da si zagotovite stalen poletni
termin z nakupom sezonske karte za igranje odbojke.

Za rezervacije enkratnega termina igrišča pa pokličite: 01 5640 137!
SEZONSKE KARTE: Za več informacij glede nakupa sezonske karte
smo dosegljivi na telefonski številki: INFO: 031 471 529.
POLETNA BEACHVOLLEY LIGA: Prav tako pa bomo v juliju in avgustu
začeli z poletno ligo v odbojki na mivki, a le ob dovolj velikem številu
prijavljenih ekip. INFO: 031/745-045
Z vašim interesom, pa bomo prav tako bili sposobni še izboljšati igrišče
ter s tem, tudi vam izboljšati izkušnjo ob igranju odbojke. Se vidimo na
mivki 
MDJ

TAEKWONDO- ponovno uspešni
V soboto, 25. maja, je v Slovenskih Konjicah potekalo
državno prvenstvo taekwondoja v tehniki. Skupno se ga
je udeležilo čez 80 tekmovalcev iz 6 slovenskih klubov. Iz
domačega kluba Šmartno-Litija se ga je udeležila ekipa 6 tekmovalcev.
Za korektno sojenje so poskrbeli sodniki iz sosednje Hrvaške, pod vodstvom glavnega sodnika z mednarodno licenco.
Lovro Perme je nastopil v kategoriji kadetov in žal obstal v
polfinalu. Podobna zgodba se je
zgodila tekmovalki v B mladinski
kategoriji, Tinkari Perme. Prvo
resno poseganje po medaljah se
je pričelo z nastopom v kadetski
kategoriji A fantov Tadeja Pirca,
ki je po tesnem finalu zasedel
1. mesto in tako ubranil lanski
naslov državnega prvaka. Z uspešnim nastopom v finalu je nadaljevala
Aleksandra Rozina, ki je v kategoriji kadetk A dosegla 3. mesto.
Za največje presenečenje domače ekipe je poskrbela mladinka Sara
Rozina. Nastopila je v kategoriji rdečih in črnih pasov in po tesnem
finalu osvojila 1. mesto in naslov državne prvakinje. Zmaga ima res
veliko težo, saj je Sara premagala kar dve članici slovenske tehnične
reprezentance.
Za pravo grozljivko je poskrbel Rok Mohar, ki je nastopil v kategoriji
rdeči in črni pasovi, od 29-39 let. Po slabšem, slabo ocenjenem nastopu v prvem krogu je v drugo dosegel oceno, ki je bila previsoka tudi za
drugo uvrščenega mojstra iz sosednjega kluba. Rok je tako osvojil že
13. zaporedni naslov državnega prvaka.
Za napetost v domači ekipi sta poskrbela še z nastopom v kategoriji
dvojic, Sara in Rok. Po polfinalu sta zasedala drugo mesto, pred favoriziranima tekmovalcema iz Ivančne Gorice (oba mojstra z dolgoletnimi
izkušnjami). V finalu pa so tehtnico prevesile malenkosti in tako sta
Sara in Rok z minimalno prednostjo osvojila 1. mesto.
Za konec je bila na vrsti še kategorija za naj tekmovalca, kjer je Rok
z dvema izvrstnima nastopoma stvari postavil na svoje mesto in z najvišjimi ocenami na tekmovanju zasluženo obranil naslov najboljšega
tekmovalca v skupni kategoriji.
Klub je v skupni razvrstitvi zasedel 4. mesto. Prva tri mesta so zasedli
klubi, ki so imeli vsaj dvakrat več tekmovalcev.

ROK V DRUŽBI NAJVEČJIH MOJSTROV
EVROPE
Približno (vsaj) 5 let je potrebno trenirati, da učenec doseže črni pas
v WTF Taekwondoju. Minimalno še nadaljnjih 6-7 let (poleg starostne
omejitve) je potrebno, da lahko ta učenec pristopi k izpitu za črni pas
4.dan, s katerim se mu prizna uraden naziv MOJSTER (angl. master). Za
»mojstre« s stopnjami 4., 5., (6. in 7.dan) organizira akademija Kukkiwon (krovna korejska organizacija, kjer skrbijo za razvoj, napredek in
registracijo vseh črnih pasov na svetu) izobraževanje za uradne nazive
Kukkiwon inštruktor 3. in 2. stopnje (1. stopnja je rezervirana za 8. in
9. dan). Do sedaj so bili ti seminarji organizirani samo v Koreji, letos pa
je bil prvič tudi v Evropi.
Od 2-5. maja je na Dunaju potekal »26. foreign Kukkiwon master instruktor course« seminar. Udeležilo se ga je 130 taekwondoistov (od
tega približno 80 mojstrov, nosilcev 4.dan ali višje) iz celotne Evrope in
iz bližnjega vzhoda. Štiridnevni seminar je bil delno sestavljen iz predavanj o zgodovini taekwondoja, organizaciji, sestavi, pomembnosti in
prenašanju znanja na učence; predvsem pa iz napornih treningov (ki
so potekali od 13-18.30 ure). Na treningih je bil poudarek predvsem na
tehničnem delu in detajlih, v malo manjšem delu pa je bila predstavljena osnovna borbena tehnika. V prvem delu se je izvajalo prvih 8 začetnih Taegeukov (= zaporedje udarcev in premikov), pravilno izvajanje in
aplikacija na dejansko uporabo, ter nadaljnjih 7 mojstrskih Poomsae.
Treninge in predavanja so vodili trije veliki mojstri (GM grand master) nosilci črni pas, 9.dan, GM Chong Kwan Lee, GM In Sik Hwang, GM Jae
Won Kang, ki so del majhne ekipe (skupaj le šestih mojstrov), ki skrbijo
za razvoj Taekwondoja v Koreji in po svetu.
Trenirati pod takšnim vodstvo in v takšni družbi, kjer ni vprašanje motivacije, je fenomenalno. Način korejskega treninga, količina prejetih
informacij in predvsem drža vodilnih mojstrov seminarja je potrdila vse
vrline, ki si jih lahko mlad človek (ali pa že mojster) predstavlja o tej
plemeniti veščini.

PIKNIK ZA ZAKLJUČEK
ROKOMETNE SEZONE

Igralke ŽRD Litija in njihovi starši smo rokometno
sezono zaključili s piknikom v ŠRC Reka. Druženje
vseh igralk, tako najmlajših kot tudi najstarejših,
je bilo
v sproščenem vzdušju saj
so se dekleta tokrat pomerila v drugih športih in igrah.
V različnih družabnih igrah
so se poleg ekip deklet pomerile tudi ekipe staršev.
Pestro sobotno popoldne je
hitro minilo, veselimo se že
nove sezone in s tem novih
izzivov.
Več o dejavnostih in aktivnostih društva najdete na naši spletni strani
www.srce-me-povezuje.si/zrd-litija, lahko pa nam tudi pišete na e-mail
litija.zrd@gmail.com. Pridružite se nam.

Zadnji dan seminarja je bil, kot zaključni del, izveden pisni in praktični
test. Pisni je bil sestavljen iz testa o osnovah Taekwondoja, ki bi jih
moral poznati vsak mojster, praktični pa v telovadnici z prikazom »fizičnega« znanja.
Seminarja svetovnih razsežnosti se je kot edini predstavnik Slovenije
udeležil član Taekwondo kluba Šmartno Litija, Rok Mohar, črni pas, 5.
dan. Rok je trenutno nosilec 2. najvišje stopnje pasu (aktivnih) taekwondoistov v Sloveniji in eden izmed desetih mojstrov, ki sploh izpolnjujejo osnovne pogoje za udeležbo na takšnem izobraževanju. Rok je
seminar in končni izpit uspešno opravil in tako postal prvi Slovenec z
uradnim nazivom Kukkiwon inštruktor 3. stopnje. Naziv je registriran v
Koreji in je priznan po celem svetu. Za možnost udeležbe, po finančni
plati, so mu pri realizaciji
obilno pomagali domači
klub Šmartno-Litija in
g. Urban Grošelj, direktor podjetja Agrolit.
Rok že uspešno prenaša pridobljeno znanje
na ostale člane domačega kluba, predvsem
na ekipo, ki se trenutno
pripravlja na izpit za črni
pas, 1. dan.

Mladinci KK Litija po
osmih letih zopet v 1. SKL
Mladinska ekipa je v ponedeljek 27.05.2013 v
litijski športni dvorani dosegla z zmago proti ljubljanski Ježici izjemen uspeh - uvrstitev v 1. SKL.
V prvih dveh tekmah kvalifikacij so naši igralci
doma visoko slavili proti ekipama Posavja iz Krškega in Kolpe iz Črnomlja. Nazadnje so Litijani v kategoriji mladincev v družbi najboljših igrali v sezoni 2005/06. Takrat so za KK Litija nastopali igralci letnika 1987
in mlajši, in sicer: Begić Elvir, Žontar Matej, Zupan Aljaž, Kolenc Martin,
Čepon Matej, Cirar Matic, Bračun Luka, Cirar Nejc, Čučić Mario, Šraj Rok
in Pestotnik Miha. Tudi takrat je ekipo vodil IBIŠI Džemo.
Zadnjo tekmo so Litijani pričeli nekoliko nervozno. Več kot očitno jim
je želja po zmagi vnesla nekoliko nemira v roke in v glavo, tako so temu
primerno pričeli igrati v prvi četrtini, v kateri so gostje kljub očitni razliki v kvaliteti zlahka držali korak z Litijani. Ljubljančani so po številnih
napakah v obrambi Litijanov nekajkrat lepo preigrali domače in z dobrim skokom dosegali lahke koše. Litijani so v tem delu bili tudi zelo neprecizni pri izvajanju prostih metov in pri realizaciji metov izpod koša.
Edini, ki je bil razpoložen v tem obdobju je bil Jure Špan. Prav slednji
je bil tudi najbolj zaslužen, da se je Litija v drugi četrtini prebudila in v
prvih šestih minutah z delnim rezultatom 19:2 prvič občutno povedla
(32:13). V tem obdobju so Litijani z agresivnim pokrivanjem igralcev po
celem igrišču prisilili goste, da so ti pričeli delati napake. Litija je tudi
v nadaljevanju stopnjevala ritem in z menjavo različnih obramb zlahka
večala razliko, ki
je bila ob koncu
tekme najvišja.
Ob koncu kvalifikacij je potrebno
pohvaliti celotno
ekipo za korektno odigrane tekme. Seveda pa
se ne moremo
znebiti občutka,
da bi lahko bila
igra še boljša,
vendar je v tem trenutku rezultat pomebnejši od »umetniškega vtisa«.
Litijani bi za doseganje še boljših rezultatov nujno potrebovali visokega
igralca na poziciji centra. Toda kljub temu fantom ne manjka borbenosti in jim zato gredo vse čestitke za osvojeno prvo mesto v skupini in s
tem uvrstitev v 1. SKL. Pomembno je poudariti, da so si po večletnem
zelo uspešnim igranjem v 2. SKL, uvrstitev med najboljše ekipe v tej
kategoriji tudi zaslužili (rezultati v zadnjih treh sezonah: 7 porazov in 44
zmag) Uvrstitev v 1. SKL so si priigrali naslednji igralci: Ambrož Matej,
Guskić Marko, Petrič Simon (igral na eni tekmi), Špan Jure (kapetan
ekipe), Nučič Anej, Balant Jure, Erjavec Žan, Podbregar Žan, Primožič Aljaž, Tičar Tevž, Kajtna Ambrož in Šraj Tom. Ekipo je vodil IBIŠI
Džemo.

MEDALJA S SVETOVNEGA
PRVENSTVA!
V mesecu maju se je v madžarskem mestecu Zalaegerseg odvijalo člansko in kadetsko svetovno prvenstvo v kegljanju. Barve Slovenije sta zastopala tudi
dva tekmovalca, kadeta iz Litije,
Tomaž in Klemen Ivančič, ki sta se
po odličnih rezultatih tekom sezone uvrstila v slovensko kadetsko
reprezentanco.
Slovenci so si na kadetskem prvenstvu priborili medaljo v dveh
disciplinah in sicer pri ženskah
posamezno, drugo odličje pa je šlo
prav v roke Tomaža in Klemna, ki
sta v disciplini dvojic osvojila odlično tretje mesto in s tem Sloveniji
priborila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. Ta medalja je
bila tudi edina v moški konkurenci
za Slovenijo.
Za osvojeno odličje jima čestitamo, poleg tega pa dodajamo, da
smo ponosni, da predstavniki na- Klemen in Tomaž Ivančič, na srešega kluba uspešno zastopajo in dini pa selektor Franc Belcijan
promovirajo Slovenijo tudi širše po svetu in s tem nadaljujejo tradicijo
uspehov naših članov na svetovnih prvenstvih. 
KK Litija2001

• 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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PRVA LIGA? DA ALI NE…
… odgovor na zastavljeno vprašanje je: »Ne, tokrat ne bo šlo«. Sezona 2012/2013 je za šmarski rokomet končana, končala se je na način, ki
ga na koncu nismo želeli. Dva poraza v mesecu
maju sta bila dovolj, da je ekipa končala na 2.
mestu. Skozi celotno sezono so nas spremljale
poškodbe, ampak vedno je bilo dovolj moči in kvalitete, da so zmage
prihajale. Zato lahko naši ekipi samo iskreno čestitamo. Želja vseh je
bila osvojitev pokala za prvaka, vendar sta to preprečili ekipi Slovana
v Ljubljani in Slovenj Gradca v Šmartnem. Če pogledamo pod drobnogled obe zadnji tekmi, bo vsak ljubitelj rokometa ugotovil, da so bile za
to ključne poškodbe treh igralcev; Filipa Gradiška, Marka Simončiča in
Petra Bahovca. Če sta Filip in Marko še nekako stisnila zobe in pomagala, pa je bila sezona za Petra zaključena že v aprilu.
Tekma v Ljubljani se je igrala v soboto, dne 11. maja. Domačini so
začeli tekmo zelo agresivno ter grobo, Žan Grojzdek je dobil že v 8.
minuti direktni rdeči karton. V prvem polčasu je bila tekma zelo izenačena, na odmor je RD Herz Šmartno odšlo z vodstvom 12:13. Skrbela
je obnovitev poškodbe pri Filipu Gradišku. Drugi del pa nalet domačih,
ki so izkoriščali vsako napako, ter bili v napadu kar preveč zanesljivi. V
sredini drugega dela je bilo že 7 zadetkov razlike. Situacija, ki jo je bilo
nemogoče uloviti, domačini so se veselili zmage 32:28.
Teden dni kasneje zadnji, 22. krog v šmarski Dvorani Pungrt. Gostje iz
Slovenj Gradca so prišli neobremenjeni a tudi zelo motivirani. Že takoj
na začetku tekme so dali vedeti, da so prišli po zmago. Domači ekipi
ni in ni šlo po načrtih, medtem, ko je gostom uspevalo praktično vse.
Polčas so dobili gostje z rezultatom 11:12. Pri domači ekipi se je zdelo,
da je premalo razpoloženih igralcev, večino napadalnih akcij je zaključeval kar kapetan Aleš Šmejc sam. Ko se je zdelo, da se zmaga umika,
je trener Jaka Keše poskušal še s poškodovanim Filipom Gradiškom in
pa reskirano obrambo, kar žal ni prineslo uspeha. Drugi poraz v sezoni,
prvi na domačem terenu, ter končno 2. mesto v sezoni. Velik uspeh v
sezoni, ki pa je imel precej grenak priokus.
Zadnje dejanje sezone je bila naslednji teden še tekma med selekcijo
Vzhoda in Zahoda, ki je bila na Kodeljevem. Selektor ekipe Vzhoda je
bil Jaka Keše, za katerega so nastopali trije igralci RD Herz Šmartno:
Dejan Berglez, Primož Cenkar in Aleš Šmejc. Nastopiti bi moral še Jure
Podkrajšek, vendar je tekmo zaradi manjših težav s poškodbo raje izpustil. Rezultat niti ni bil pomemben, lahko pa povemo, da se je tekma
končala z rezultatom 41:41.
V mesecu maju so zaključile s tekmovanjem tudi vse mlajše selekcije.
Na zaključnih turnirjih je sodelovalo pet ekip. Kadeti (1996/1997) so
osvojili 14. mesto, starejši dečki A (1998) 10. mesto, starejši dečki B
(1999) 11. mesto, mlajši dečki A (2000) 12. mesto in mlajši dečki B
(2001) 14. mesto. V letošnji sezoni smo lahko zadovoljni, da so vse
ekipe dosegle polfinala in uvrstitve do 16. mesta, žal pa se nobena od
ekip ni uspela uvrstiti med najboljših 8 ekip. Za drugo sezono smo prepričani, da bodo fantje še napredovali in posegali še po višjih mestih.
V mesecu juniju in juliju nas čaka še nekaj športnih aktivnosti. 22.
junija se bodo vse selekcije šmarskega društva zbrale na igrišču OŠ na
tradicionalnem dnevu rokometa. Že v torek 26. junija pa se bodo otroci
odpravili na 14. rokometni tabor, ki bo v kampu Veli Jože pri Savudriji.
Tudi letos smo prepričani, da bo tabor odlično uspel, saj je to že šmarska tradicija. Poleg tega se bodo igralci letnika 1996 do 1998 udeležili tradicionalnega 21. Eurofesta na slovenski obali. Po lanskoletnem
uspehu in prvim mestom, bo podobna ekipa še enkrat nastopila na tem
največjem dogodku na obali. Turnir se začne 2. julija, več informacij pa
lahko preberete na www.eurofest.si.

Pa se vrnimo k naslovu. Drugo mesto v prvenstvu prinaša napredovanje
v 1. NLB Leasing ligo, zakaj potem ne bo prve lige? RD Herz Šmartno
bo naslednjo sezono igralo v 1.B državni rokometni ligi, napredovanje
v višji rang se je uradno že zavrnilo. Odločitev po tekmovalni plati ni
bilo enostavno sprejeti, saj se prve lige še ni odrekel noben rokometni
kolektiv v preteklosti. Ko pa pogledaš stvari bolj detaljno, po finančni
plati, po tem koliko otrok imaš za sabo, ter se spomniš vse tiste klube/
društva, ki so v prvi ligi končala svojo pot (stečaj/propad), potem je
bila odločitev za nenapredovanje lažja. V kraju, kot je Šmartno, je najvažnejši kolektiv, dobri odnosti, dober mladinski pogon, stabilna članska ekipa in dobro poslovanje. In na teh temeljih se bo v naslednjih
sezonah gradilo. Močno upamo, da bodo to razumeli vsi naši navijači
ter sponzorji in donatorji, ter nas še vedno podpirali in navijali za našo
ekipo ter vse mlajše selekcije.
Hvala vsem bralcem glasila Občan za vašo podporo v sezoni 2012/2013
ter upamo, da bo podpora vnaprej vsaj enaka ali še večja v novih sezonah!
RD Herz Šmartno
KONČNA LESTVICA 1.B DRL:
Mesto
Ekipa
Št. tekem Zmage
1. RD SLOVAN
22
19
2. RD HERZ ŠMARTNO
22
18
3. RK DOL TKI HRASTNIK
22
13
RK SLOVENJ GRADEC
4.
22
13
2011
5. RK DAMAHAUS CERKLJE 22
12
6. RK GROSUPLJE
22
8
RD MOŠKANJCI - GO7.
22
8
RIŠNICA
8. MRD DOBOVA
22
8
RK VELIKA NEDELJA
9.
22
6
CARRERA OPTYL
10. ŠD MOKERC - IG
22
6
11. RK GRČA KOČEVJE
22
5
ŠKOFLJICA PEKARNA
12.
22
4
PEČJAK

Neodl.
1
2
5

Porazi
2
2
4

Razl. zad. Točke
716 : 549
39
727 : 631
38
658 : 609
31

1

8

636 : 584

27

2
2

8
12

703 : 648
655 : 664

26
18

1

13

599 : 661

17

1

13

606 : 639

17

2

14

598 : 676

14

2
3

14
14

632 : 681
601 : 679

14
13

2

16

627 : 737
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NK LITIJA VAS VABI NA
ZAKLJUČNO DRUŽENJE OB KONCU
SEZONE 2012/13
Sezona še ni končana, vseeno pa naši pogledi že močno sežejo v novo, saj smo se že začeli pripravljati tako
na infrastrukturni, kot programski ravni na jesen. Zavedamo se, da nas
čaka težka pot, veliko dela, a ob pogledu na zelenico, kjer vsak dan
vse več otrok iz občine Litija brca žogo, to ne predstavlja ovir temveč
nas vse skupaj krepi in daje dodaten zagon za vzpostavitev čim boljših
pogojev za njihovo redno vadbo in športno udejstvovanje. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem staršem, ki nam zaupate vaše otroke in
pomagate, da je ta pot precej lažja. Brez vas nam ne bi uspelo. Hvala
tudi vsem ostalim, ki na kakršenkoli način pomagate klubu. Verjamemo, da se bomo še naprej krepili, zato smo se odločili, da vložimo vse
napore v pospeševanje nogometa na območju občine Litija. Seveda pa
je prekmalu, da dajemo ocene za iztekajočo se sezono in predstavimo
načrte za novo. V poletnih mesecih bo časa dovolj, da se slabe stvari
izboljša in dobre nadgradi.
V NK Litija smo se ponovno odločili, da se ob koncu sezone srečamo,
pogovorimo, poveselimo, in izmenjamo mnenja. V ta namen organiziramo srečanje, ki bo v nedeljo, 23.6.2013 od 10.00 ure dalje na NK Litija.
Ob tej priložnosti vabimo vse otroke, njihove starše, vse, ki bi se nam
želeli pridružiti v novi sezoni ter vse zveste podpornike NK Litija. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in dobro vzdušje. Da pa bo imelo druženje
tudi športni pridih, se bodo posamezne selekcije pomerile med seboj v
igri, kjer bodo igralci pokazali svoje nogometno znanje.
UO NK Litija, Gregor ZAVRL

HIPOTEKARNI KREDITI ZA
fIZIČNE OSEBE, D.O.O. IN S.P.
Svetujemo pri financiranju novogradenj, nakupu nepremičnin, adaptacij in poplačilu kreditov. 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 LJUBLJANA.

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

Ob izidu Občana je že končana igralna sezona
2012/2013, zato bom v julijski številki napisal
končne uvrstitve ekip.
Članska selekcija je imela obilo težav s poškodbami, zato je le malo tekem igrala v najboljši zasedbi. Mladi igralci so se lepo vključili v sistem igre in
tako že nabirajo dragocene igralske izkušnje.
Ženska ekipa se je uvrstila v drugo polovico lestvice, kar pomeni, da
igra za uvrstitev od 5 mesta naprej. Ekipi so se pridružile tudi mlade
igralke iz naših selekcij, ki dobijo svoje priložnosti in izkoristijo svoje
minute na igrišču.
Prvi so tekmovanje zaključili igralci selekcije U-8, ki imajo turnirski sistem. Zadnji turnir je bil v Jevnici, kjer se je zbralo zelo veliko gledalcev,
ki so glasno navijali za naše mlade igralce. Po zaključku turnirja, pa so
imeli igralci in njihovi starši še zaključek sezone, ki je trajala v pozne
popoldanske ure.
V nedeljo 9.6.2013 smo v Jevnici organizirali igralni dan za deklice pod
imenom „Rada igram nogomet“. Igralnega dne se je udeležilo kar veliko
deklic, ki so spoznale lepote nogometa. organizacijo so pod vodstvom
Nine Čebin in Andreje Gaber so izpeljale igralke ŽNK Jevnica.
Zahvaljujemo se jim za lepo izpeljan igralni dan.
za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

MEDNARODNI NOGOMETNI
TURNIR V MIKLAVŽU NA
DRAVSKEM POLJU!
V lepem sobotnem jutru, dne 8.6.2013, se
je na pot podala mala ekspedicija cicibanov
NK »COCKTA KRESNICE«. Cilj potovanja je bil Miklavž na
Dravskem polju.
Tam se je odvijal eden večjih turnirjev v naši državi. Navzočih je
bilo 84 ekip iz petih držav, ki so bile razporejene po starostnih
skupinah od U - 6 do U - 12. Naši cicibani so nastopili v starostni skupini U - 6 in U - 8. Malčki so povsem nova ekipa, to so
otroci letnika 2006 in mlajši. V naši ekipi je bilo kar polovico
mlajših. Odigrali so 5 tekem, žal se niso veselili zmage, so pa
pokazali zavidljivo znanje in neverjetno borbenost. Seveda so
bile ekipe ostalih zelo močne, a so jim naši malčki hrabro parirali.
U - 6 Rezultati : NK MALEČNIK : NK KRESNICE 5 : 2; NŠ DAMIR
PEKIČ : NK KRESNICE 3 : 1; FK PETLIć ZRENJANIN : NK KRESNICE
3 : 0; FC GAK GRAZ : NK KRESNICE 1 : 0; NŠ POLI DRAVA : NK
KRESNICE 1 : 0.
Malo starejši cicibani, letnika 2004 in mlajši pa so nastopili v
zelo močni skupini znanih prvoligaških klubov. Naši fantje so z
igro navdušili, saj so bili v vsem dostojni partner. Imeli so neverjetno smolo, saj so v dveh tekmah prejeli zadetek v zadnjih
sekundah. Poleg tega so si ustvarili kopico priložnosti, zadeli so
kar pet vratnic, a je žal našim sreča obrnila hrbet. Tako pač v
nogometu je.
Turnir je bil vrhunsko organiziran, lepo so nas sprejeli in si še
želimo igrati na takih turnirjih. Za uspešno sodelovanje na turnirju, gre največ zahvale prizadevnim staršem, ki stojijo ob strani že celo sezono in pa vodstvu kluba, ki z odličnim trenerskim
kadrom omogoča kvalitetno in redno vadbo na treningih in vodenju na tekmah.
U - 8 Rezultati : NK MIKLAVŽ : NK KRESNICE 1 : 0; NŠ MARCOS
TAVAREŠ : NK KRESNICE 1 : 1; NK AQUA SYSTEMS DOGOŠE :
NK KRESNICE 2 : 0; NŠ NAFTAŠ IVANIČGRAD : NK KRESNICE 1
: 0; NK ALUMINIJ : NK KRESNICE 1 : 1.
Pripravil: Joško NEJEDLY

KRI REŠUJE žIVLJENJA.
MOJA KRI - VARNA KRI
ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR.

Daj majhen delček sebe
za dobro drugega.
RKS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in
krvodajalce, da se udeležijo krvodajalske akcije, ki bo
v četrtek 4. julija 2013
v prostorih Osnovne šole na Dolah
in
v petek 5. julija 2013
v prostorih Zdravstvenega doma v Litiji
KRI je nenadomestljivo zdravilo, pri zagotavljanju
krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med seboj.
Vljudno vabljeni!
OZrK LITIJA
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DNEVI USPEHOV TENIS KLUBA AS LITIJA
Tekmovalni tenis
Igralci Tenis kluba Litija so v preteklih dneh znova razveselje-

vali z številnimi novimi uspehi. Eden večjih je nedvomno nov
naslov DRŽAVNEGA PRVAKA. Osvojil ga je Grega Kokaljna
državnem prvenstvu do 16 let v Radomljah v kategoriji dvojic skupaj s Schweiger Mužar
Borom iz Otočca. Naslov državnega prvaka je za Grega
Kokalja po letu dni odsotnosti
s treningov in tekmovanj zaradi neugodne poškodbe več
kot odličen rezultat in odličen
obet za prihodnje turnirje.
Zmago na Državnem prvenstvu do 12 let na Otočcu je
zabeležil tudi Luka Vodnik.
V prvem kolu kvalifikacij je
bil uspešnejši od 4. nosilca
Hercog Gala iz Maribora z rezultatom 9:8, kar kaže na izredno borbenost mladega Luka
Vodnika. Luka bo nastopil
konec junija tudi na turnirju
Kokalj Grega - vrača se
do 14 let za Nike Junior Tour
v formo
v Litiji.
Na mednarodni sceni je blestel Mark Mesarič, ki se je na turnirju za Evropsko teniško lestvico do 14 let v Tuzli uvrstil v
četrtfinale in dokazal, da lahko posega po odličnih rezultatih
tudi na mednarodnih tekmovanjih. Novim točkam, ki jih je Mark
osvojil v Tuzli bo skušal dodati še kakšne, saj se že odpravlja
na nov turnir v Srbijo. Odlično se je na mednarodnem turnirju
za Evropsko teniško lestvico do 14 let v Mostarju odrezala Lara
Jamšek, saj je gladko opravilo z nasprotnico v prvem kolu in se
nato v drugem odlično upirala 2. nosilki turnirja. Z uvrstitvijo
med najboljših 16 pa je Lara osvojila tudi nove točke za evropsko lestvico.
Dve zmagi je na mednarodnih turnirjih do 16 let za Evropsko
teniško lestvico do 16 let zabeležila Tina Godec. Obakrat, tako
na Grawe open kot na Bergantovem memorialu je bila Tina usodna za italijanski predstavnici, saj je prvič slavila nad italijansko
igralko 7:5 6:3, drugič pa 6:1 6:3. Pot v naslednji krog jih je prvič preprečila igralka iz Rusije, drugič pa je Tini zmanjkalo le za
las, saj jo je igralka iz Švice, ki je bila tudi 8. nosilka, premagala
šele v tretjem nizu.
Oba mednarodna turnirja je v kategoriji fantov do 16 let igral
tudi Grega Kokalj. Na prvem, Grawe Open, ki je sploh prvi turnir po poškodbi, je izgubil v prvem kolu, zato pa se je že na
drugem uvrstil med najboljših 16 in osvojil nove mednarodne
točke. Grega Kokalj bo v juliju tudi zastopal barve Slovenije
za Olimpijskem festivalu evropske mladine v Utrechtu na
Nizozemskem.

Utrinki iz FUTURES LITIJA
OPEN 10.000 turnirja
V tenis centru AS Litija je že drugo leto zapored potekal mednarodni profesionalni teniški turnir za ATP teniško lestvico. Letos
se je turnirja udeležilo še več tekmovalcev kot lani, saj je bil žreb
za kvalifikacije razširjen na 64 tekmovalcev. Tudi mednarodna
zasedba je bila bogata, tekmovalci so prihajali iz 16-ih različnih
držav, tudi iz oddaljene Avstralije in ZDA. V kvalifikacijah je s
posebnim povabilom nastopil Grega Kokalj, ki je bil v prvem
kolu uspešnejši od Breskvar Gregorja z 6:0 in 7:5, v drugem pa
je bil avstrijec Dominic Weidinger premočan nasprotnik za 15letnega Gregorja in je
slavil 6:1 6:1, ter nato
po pričakovanjih tudi
uspešno opravil kvalifikacije. Od slovenskih
predstavnikov se je
skozi sito kvalifikacij
uspelo prebiti le Tilnu
Žitnik, ki je bil nato
uspešen tudi v prvem
kolu glavnega turnirja,
v drugem pa je izgubil
od kasnejšega polfinalista avstrijca Reissig
Nicolasa. V glavnem
turnirju so z direktno
uvrstitvijo od slovenskih predstavnikov nastopila še Nik RazborNik Razboršek – zadovoljen
šek in Mike Urbanija,
kljub porazu
s posebnim povabilom
pa Kočevar Dešman Tom, Blaž Bizjak in Valentih Horvat.
Kljub porazu v prvem kolu lahko oba predstavnika Tenis klub AS
Litija pohvalimo za prikazano igro. Nik Razboršek je po gladki
zmagi v prvem nizu nad švicarjem Riccardom Maigo, ko mu
je zavezal celo kravato, torej 6:0, samo nekoliko popustil in za
švicarja je bilo to dovolj, da je tekmo pripeljal do dramatičnega
preobrata in slavil v drugem nizu 7:5 in tretjem v podaljšani igri
7:6(3). Niku je praktično do uvrstitve v drugo kolo zmanjkalo le
nekaj točk, treba pa je upoštevati tudi dejstvo, da je Nik sredi

Polne tribune so vsak dan spremljale tekme

Od leve proti desni: finalist Vagnozzi, direktor turnirja
Dušan Razboršek, zmagovalec Michon, Renata Razboršek
in vrhovna sodnica iz Romunije Mihaela Testiban

Vse tekme glavnega turnirja so sodili sodniki
opravljanja mature, kar je za tako mladega tekmovalca še dodatna psihična obremenitev, zato gredo Niku, kljub porazu, resnično vse čestitke!
Blizu zmage je bil tudi
Blaž Bizjak, ki je proti
nemcu Danielu Uhligu za las izgubil prvi
niz 5:7, v drugem pa
je nemec zaigral še
bolje in slavil 6:3. Sta
pa bila zato Nik Razboršek in Blaž Bizjak
uspešnejša v igri dvojic, kjer sta se uvrstila
v polfinale. V prvem
krogu sta premagala
ukrajinsko-slovaško
navezo Kalenichenka
in Vitteka, v drugem
pa poljaka Janika in
Szmigiela, ki sta v
prvem krogu ugnala
prva nosilca. Za preboj v finale pa sta bila
Blaž Bizjak v akciji
italijan Crepaldi in columbijec Rodriguez premočan par in sta se uvrstila v finale, kjer
pa sta ju premagala in osvojila turnir dvojicavstrijec Bader Sebastian in američan Erik Eliott. V igrah posameznikov so se v
polfinalu pomerili 1. nosilec italijan Simone Vagnozzi in njegov
sorojak Erik Crepaldi, ter avstrijec Nicolas Reissig in 2. nosilec francoz Axel Michon. Prvi in drugi nosilec nista dopustila
nobenega presenečenja in se, po odličnih predstavah, kjer so
ljubitelji tenisa resnično lahko prišli na svoj račun, oba uvrstila v
finale, kjer je nato slavil francoz Axel Michon.

Zmagovalca in vsi sodelavci na turnirju

Ob tej priliki se Tenis
klub AS Litija zahvaljuje glavnemu organizatorju turnirja
Dušanu Razboršek
in vsem, ki so na turnirju nesebično voluntersko pomagali,
ter v imenu kluba
in v imenu Dušana
Razborška še enkrat
hvala vsem sponzorjem in donatorjem
tega turnirja.

Dušan in Renata Razboršek glavna organizatorja turnirja

Rekreativni tenis
V polnem teku je tudi poletna Tilia teniška liga AS. Prijavilo se
je cca 50 tekmovalcev, ki so razvrščeni v štiri lige. Prve tekme
so prinesle že tudi prva presenečenja. Tako je Kelava Mario v
podaljšani igri premagal Ahčin Aleša, ostali favoriti pa ,zaenkrat, še uspešno opravičujejo svoj status. Uspešno je z dvema
zmagama začel novinec v ligi DarkoVidic in že pognal nekaj
strahu v kosti svojim bodočim nasprotnikom.

Ženska rekreativna ekipa AS
S tekmovanji je zaključila tudi ženska rekreativna ekipa AS,
ki je tekmovala v slovenski rekreativni ligi. Ekipo As Litija so
zastopale: Vrhovec Olga, Kristan Karmen, Ašič Kovač Zori,
Bizjak Andreja in Zebič Brigita. Skupaj so dekleta odigrala 6
tekem. Na prvih treh so zmagale in sicer nad ekipami iz Kranja,
Kamnika in Novega mesta, malo pa je za zmago zmanjkalo nad
ekipo iz Maribora (vse tekme so izgubile v podaljšani igri) in s
Polzelo.

Na lepi sončni legi,
v Praporščah, tik ob
centru Litije, ugodno
prodam parcele z
gradbenim dovoljenjem. Na voljo le še
dve parceli!
Informacije na tel.: 041/651-802 ali
melita.asteprom@gmail.com

OBV EST IL A

Si čez poletje želite
brezplačne rekreativne
športne vadbe?
Vse informacije na spletni strani www.mc-litija.si
in v Občanu na strani Mladinskega centra Litija.
Na voljo je tudi posebna zloženka poletnega šport
nega programa in je na voljo v MC Litija.
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KRESNA NOČ
V PUSTOLOVSKEM
PARKU GEOSS

Kresna noč je najbolj čarobna noč v
vsem letu – takrat je mogoče slišati
govorico živali, najti zaklad ali izvedeti
svojo prihodnost. V najkrajši noči v letu zanetimo kresove
blizu neba, da bi sonce prejelo čim več toplote in bi še naprej svetilo. Da bi imeli v Pustolovskem parku Geoss čimveč toplih sončnih dni, bomo tudi mi na kresno noč zakurili
kres in se spuščali po najdaljši jekleni žici v Srcu Slovenije.
Vabimo vas, da se nam pridružite v nedeljo, 23. 6. 2013 ob
18.30. Za kresovalce v Pustolovskem parku Geoss poleg druženja ob kresnem ognju pripravljamo tudi bograč, domačo pijačo,
spust po orjaškem flying foxu in še nekaj presenečenj. Prijavnina je 22 EUR/osebo. Prijave za udeležbo zbiramo do vključno
19. 6. 2013 oz. do zapolnitve mest. Več o dogodku si preberiti
na www.pustolovski-park-geoss.si.

ZAKLJUČEK ŠOLE
PLESA ALEKSANDRA
Za nami je 2. plesna produkcija
»Šole plesa Aleksandra«, ki je potekala v kulturnem centru Litija,
v sredo 29.5.2013. V letošnjem šolskem letu je »Šolo plesa Aleksandra« obiskovalo skupaj 85 otrok iz litijske in šmarske občine.
Pri Aleksandri Košir in Miri Marič so plesali otroci iz podružničnih
šol in vrtcev: POŠ Hotič, VVZ Taček, POŠ Sava, VVZ Kekec, OŠ
Šmartno pri Litiji, VVZ Ciciban, POŠ Kostrevnica in otroci iz vrtca
Najdihojca in Medvedek.

IN MEMORIAM
Verus Amicusest Tamquam alteridem
Pravi prijatelj je kot drugi jaz.
		
Mark Tulij Cicero

Vrhovec Franc - ČIŽO
Najino zadnje srečanje je bilo turobnega januarskega dne
pred vhodom v banko. Bežen pozdrav kot ponavadi se je
razvil v prijeten pogovor kot nikoli prej, bil je pogovor o
vsakdanjih stvareh, seveda tudi o nas četrtkarjih. Okaral si
me, da ne hodim redno, med četrtkarje in da se moramo
prijatelji družiti med sabo, saj nikoli ne veš, koliko časa se
bomo lahko še družili in preživljali lepe urice. Ko sva končala
pogovor si mi pomahal v slovo.
Sedaj vem, da je bilo to tvoje slovo, tako skrivnostno, preprosto, srčno in življensko. Bilo je slovo človeka, ki je ljubil
življenje na svoj poseben način, preprosto in srčno. Bil je
pozdrav namenjen vsem nam četrtkarjem, in času, ki smo
ga preživeli skupaj. Dragi Čižo - četrtkar, tvoje zadnje besede; Pozdravljeni prijatelji! še vedno odmevajo v naših srcih
in so besede, ki si jih izrekel ti, Čižo - prijatelj četrtkar. 
					

Četrtkarji

KERAMIČARSTVO
Marijan Poglajen s.p.

• p olaganje keramičnih ploščic
• o stala zaključna gradbena dela
• posredništvo
Liberga 5, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: 01/899 21 85, fax: 01/898 41 85

GSM: 041/633 148
Hvala vsem staršem za podporo in zaupanje, se vidimo na plesni
produkciji 2014. 
Aleksandra Košir

E-pošta: poglajen.marjan@siol.net

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

Če pšenično zrno umre, obrodi obilo sadu.
Glej, zemlja si je vzela kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Moti se kdor misli si,
da z nami več te ni.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z A H VA L A

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil

Od nas se je poslovila draga mama, stara mama, tašča, sestra in teta

Vsem, ki ste nam stali ob strani, ko se je poslovil naš mož,
ati, dedek in pradedek

GABRIJEL HABJAN

MARIJA MORELA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje in tople stiske rok, besede tolažbe,
za podarjene sveče in darovane svete maše.
Posebna zahvala župniku za lep pogrebni obred,
Marku Lajovicu za ganljivi govor ter pevcem za lepo petje.
Iskrena hvala vsem.

24.10.1926 – 28.5.2013
iz Kresniških Poljan

Še posebej se zahvaljujemo osebju doma Tisje - enota Spominčice za
sočutno in skrbno nego, vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in drugo pomoč.
Iskrena hvala gospodu župniku, lovski družini Kresnice in pogrebcem
za opravljen poslovilni obred, ter gospodu Koncilji za izrečene poslovilne besede.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Žalojuči vsi njegovi

Veš, da je vse tako kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj
nič več ne sliši…		
(J. Medvešek)

Minile zate so vse bolečine,
a v naših srcih pustila si lepe,
drage nam spomine.

Mi, ki smo ostali,
bomo za teboj jokali,
sprva glasno,
potem tiho,
a v srcih te nosili
bomo tja do konca dni.

Z A H VA L A

Draga mama zelo te pogrešamo!

Z A H VA L A
Od nas se je poslovila draga mama, babica in prababica

LJUDMILA PODBREGAR
22.8.1932 - 10.5.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, in
znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje in
sveče ter izrekli sožalje.

Od nas je za vedno odšla naša draga mama,
babica in prababica

HEMA JESENŠEK
16.2.1932 – 6.4.2013
iz Spodnjih Jelen, Dole pri Litiji

Ob težki izgubi, ko nas je v 42. letu starosti nepričakovano zapustil
dragi mož, očka, sin, brat in stric

31. maja je minilo 10 let kar nas je zapustil naš dragi

TOMAŽ HOČEVAR
iz Tep

Vsi njegovi
Zdaj se spočij, izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

Z A H VA L A
Tiho in nepričakovano nas je zapustil dragi mož, oče in dedi

MATO MARINOVIĆ
1944 - 2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
sodelavkam in znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, pisna
in ustna izrečena sožalja, pomoč in podporo.
Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega in ga
pospremili na zadnji poti.
Hvala gospodu župniku, pogrebni službi, pevcem in trobentaču, ki
ste poskrbeli za lepo slovo. Še posebej hvala dediju Rikotu za ganljive
besede slovesa.
Tebi, dedi Mato, pa hvala za vso tvojo brezpogojno skrb in ljubezen,
ki smo jo bili deležni.
Žena Anica, hči Gordana, Samo in vnuk Jure

1921 – 2013
iz Tep

Žalujoči vsi njeni

V SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo,
postojite ob njegovem grobu in prižigate sveče.

MARIJA POZNAJELŠEK

Žalujoči vsi njeni

Z A H VA L A

1970 – 2003

V 92. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica,
prababica in praprababica

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše
ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Adijo, mož in očka ljubljeni,
usojeno ti ni bilo živeti.
Zakaj…?
Zakaj…?
Ne moremo razumeti.

MIROSLAV
DOBROVOLEN - MIRČ

Z A H VA L A

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
Juvanovim, Resnikovim, Feštanjevim in Kuhljevim, znancem, patronažnima sestrama Karmen in Mateji, dr. Milojki Juteršek, duhovniku
Andreju Rovšku in pevcem MOPZ Polšnik za izrečene besede sožalja,
darovano cvetje, sveče, svete maše, lajšanje bolečin ob njeni bolezni
ter vsem za vso pomoč. Hvala Boštjanu Savšku za ganljiv govor ob
grobu ter trobentaču za zaigrano melodijo.

Vsi njeni
Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
smrt te vzela je prerana,
a v srcih naših si ostal.

1921 – 2013

Ob smrti naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani. Posebno se zahvaljujemo gospodu župniku
Štefanu Pavliju za obiske na domu v času njene bolezni in lepo opravljen pogrebni obred, negovalkam doma Tisje za oskrbo in nego na
domu v času njene onemoglosti, gospe Boži Šarbek za ganljive besede
ob grobu, gospodu Jožetu Setničarju za zaigrano žalostinko, kresniškim pevcem in vsem, ki ste se od nje poslovili v tako velikem številu,
darovali za svete maše, sveče in cvetje.

Vsi njegovi
Trpljenje je za tabo,
za vedno zaprla si utrujene oči,
saj kjer si, bolečine več ni.

VINKO ZUPANČIČ

se iskreno zahvaljujemo vsem domačim, sosedom, prijateljem in
znancem, kolektivu OŠ Litija, Herz d. d. in Komo d. o. o. za vsa izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče ter finančno
pomoč. Lepo se zahvaljujemo g. župniku Andreju Rovšku za lepo
opravljen pogrebni obred, pevcem MoPZ Polšnik za zapete pesmi ter
trobentaču g. Žigi Toriju za zaigrano žalostinko. Hvala pogrebcem,
praproščaku in ga. Lauri Horvat za ganljive besede slovesa.
Posebno zahvalo izrekamo njegovim sodelavcem in Poslovnemu
sistemu Varnost Maribor za nesebično pomoč in častno stražo ter
g. Gričniku za sočuten poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste Tomaža v tako velikem številu pospremili na njegovi
zadnji poti in se poklonili njegovemu spominu.
Žalujoči njegovi: žena Branka, hči Klara, sin Florjan, oče Ivan,
mama Marija, brat Marko z družino, svak Marko in ostalo sorodstvo.

Tiho teče solza lepega spomina,
umre srce a ostane bolečina v srcu drugega
in večnega spomina.
Ni tvojih več besed in stiska rok.
Ostal je le spomin in trpek jok.
Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese za seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga imaš rad bolj kot sebe.

Z A H VA L A
Za vedno se je od nas poslovila naša draga žena, mami,
babi in sestra

FRIDOLINA SAVŠEK – FRIDA
rojena Rappl

Z žalostjo v srcu bi se radi iskreno zahvalili vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena in napisana sožalja, za vse
tople objeme in besede, darovano cvetje in sveče. Posebej bi se radi
zahvalili družinama Gril in Jovanovič za vso pomoč, ki ste nam jo
nudili v teh težki trenutkih. Hvala pevcem, trobentaču, pogrebcem,
g. Mirku Kaplji za ganljive besede slovesa in vsem, ki ste se od nje
poslovili in jo pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: mož Mato, hči Mateja, vnukinja Jasna in sorodniki

OBV EST IL A / KR I ŽAN KA

Oddamo opremljeno stanovanje, veliko 40 m2, v pritličju stanovanjske hiše. Mirna okolica, parkirni prostor, souporaba zelenjavnega vrta, centralna kurjava na drva in sončno energijo. Možna
uporaba tudi kot poslovni prostor. Lokacija Breg pri Litiji. Cena po
dogovoru. Kontakt: 031/ 694-687 (popoldan)

PRODAMO STANOVANJE,

Prodam 3 sobno stanovanje 77m .
Stanovanje je bilo 2011 popolnoma obnovljeno (električna in vodovodna inštalacija, okna, radiatorji in vrata...). Možnost odkupa tudi celotne nove opreme
in garaže ki se nahaja pod stanovanjem
v izmeri 13,72m2. Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je lahko takoj vseljivo na
kluč. Vredno ogleda. Cena: 99.000,00 €.
Informacije na GSM: 041-719-444.
2

mali oglasi
KUPIM razne stare predmete,
odlikovanja, medalje, značke,
bajonete, čelade, sablje, uniforme, stare razglednice, kipce,
slike, nakit, kovance, knjige in
druge starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več. Tel.:
051/740-430
Prodamo prašiče težke od 120
do 150 kg. Možna dostava na
dom. 031/832-520
Star mizarski ponk, mize, omare, skrinje, voziček lojtrnik, ciza,
mlin za žito ročni (žrmlje) in
ostale stare predmete kupim.
031/878-351

BRUNARICO
GOSTINSKI
LOKAL

OBVESTILO UREDNIŠTVA !
V uredništvu Občana smo opazili, da v rubriko MALI OGLASI - PRODAM, KUPIM, ODDAM… , prejemamo vse več oglasov o NEPREMIČNINAH, ki jih pošiljajo tuje nepremičninske agencije.
Mali oglasi so brezplačni in so namenjeni našim občanom in gospodinjstvom, kateri dobivajo naš časopis vsak mesec na dom.
Zato smo 3. junija na uredniškem odboru Občana sprejeli sklep, da poleg
MALIH OGLASOV, v bodoče namenimo posebne kvadrate pod skupnim
naslovom NEPREMIČNINE. Velikost kvadratov bi bila 2 cm po višini in 9,5
cm po širini. Kvadratek, v katerem bo tekstovni del z vsebino PRODAM,
KUPIM ali ODDAM, bo plačljiv 15,00 EUR + DDV. Kdor bi želel zakupiti večji
prostor, bo za vsak cm po višini doplačal 5,00 EUR + DDV.

nagradna križanka

Kupimo vse vrste krav in telic
za zakol. Plačilo takoj. 031/832520.

ob tenisu
v Kresnicah
oddajamo
v dnevni najem
za zaključene
družbe

(družinska praznovanja,
družabna srečanja, piknike…) Pijača in prehrana v
lastni – najemnikovi režiji.

Več na: 041 43 66 55

7. ČRKA
ABECEDE

napihni.me

NEPR EM I Č N I N E

Junij 2013

AMERICIJ

ODISEJEV
OČE, GRŠKA
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MESTO
V BELGIJI
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STRUP)

MLADIČ
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IME
IGRALCA
ALDE

ZAČINJENA
PARADIŽNIKOVA
OMAKA

SLOVEN
SKI SLIKAR
(FRANCE)

DRŽAVICA V
PIRENEJIH

SODNIK V GRŠ
KEM PODZEML.
AVTO OZNAKA
TRSTA

TOČKA
V
ŠPORTU

DODATEK K
POGODBI

OKUSNA
MORSKA RIBA
ELEKTRIČNA
RIBA
ZELENJAVNI,
ŽIVALSKI,
BOTANIČNI
...

KEMIJSKI
ZNAK
ZA DUŠIK

ANTON
ERŽEN

TV VODITELJ
KLEMEN
HLOD NA
ŽAGI
INDUSTRIJA
PLASTIČNIH
MAS

PRIPADNICE
OBROV

PREDELI
V
SRCU

ŠPANSKI
KRALJEVI
KLUB
GLAVNO
MESTO
GANE

IVAN
TAVČAR

DEL KOLESARSKE DIRKE

SANZE,
ŠPANEC

ANTON
DERMOTA

NAJVEČJI
VRAN

ALUMINIJ

KEMIJSKI
ZNAK
ZA VODIK

NEBESNI
POJAV

GRŠKA
BOGINJA Z
KRETE

ŠPANSKO
OTOČJE

PRAVOSLAV
NA VERSKA
PODOBA

FR. SKLAD.
MAURICE
VRSTA
ANTILOPE
RUDNIK
V ISTRI

BREZ
OBLEKE,
GOL

ZANIČLJIV
NAZIV
ZA
DUHOVNIKA

SLONOV
ČEKAN

IGRALKA
GARDNER

ZAVETIŠČE
V
GORAH

NORINA
RADOVAN

STAREJŠI
HRVAŠKI
ROKOMETAŠ

GANSKI
POLITIK
(KOFI)

NADALJE
VANJE
GESLA

IME
LITERATKE
ŠUKLJE

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci JUNIJSKE križanke prejmejo majice Tiskarna

ACO, Litija.

1. Milan Slabe, Ponoviška 9, Litija
2. Tomaž Zupančič, Moravče, Gabrovka
3. Drago Belja, C.K.S. 13, Litija

Pošta:
Telefon:

Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

Pred majsko sejo upravnega odbora PD Litija smo
se člani na šmarskem pokopališču poklonili spominu na dolgoletnega odbornika, mladinskega vodnika in markacista Andreja Cirarja. Pogreb je bil nekaj
tednov prej v družinskem krogu.
Andrej je bil planinec z dušo in telesom. Bil je eden od članov z najdaljšim stažem, saj se je v PD Litija včlanil že davnega leta 1959. Bil je
zagnan mladinski vodnik in je sodeloval na številnih izletih OŠ Litija in
OŠ Šmartno.
Po poklicu je bil varilec, zaposlen pa je bil v Integralu in njegovih pravnih
prednikih. Leta 1974 je bil med ustanovnimi člani PD Integral in je nato v
tem društvu zelo veliko delal pri vzdrževanju in po požaru tudi pri obnovi
koče na Planini pri Jezeru. Njegovo podjetje je sodelovalo pri izgradnji
žičnice na Veliko Planino in je bil zato nekaj časa vzdrževalec in voznik
gondolske žičnice.
Ves čas je bil aktiven tudi v litijskem društvu. Član upravnega odbora
PD Litija je bil že pred letom 1965 pa vse do leta 1993, torej okrog 30
let. Kot odbornik je dežural v planinskem domu na Jančah. V začetnem
obdobju je poslovanje doma na Jančah potekalo tako, da so oskrbnici
pri strežbi pomagali dežurni člani upravnega odbora društva.
Veliko časa je posvetil tudi vzdrževanju in markiranju planinskih poti v
našem društvu. S Francem Štrusom, Tonetom Sladovičem, Jožetom Gretičem in Petrom Matozom so bili uigrana ekipa, ki je poskrbela, da so
bile poti vzorno vzdrževane in označene. Andrej je bil vrsto let načelnik
markaciskega odseka in je v tej vlogi sodeloval pri nastanku Badjurove
krožne poti in pohoda na Tisje. Vrsto let je opravljal tudi funkcijo praporščaka.
Bil je izreden poznavalec slovenskega gorskega sveta, predvsem pa je
znal udeležence izletov navdušiti za planinstvo. Njegova prisotnost je
bila zagotovilo za dobro družbo in vedro razpoloženje. Še danes se številni člani društva spominjajo, kakšno nepopisno doživetje je bilo, ko jih
je prvič popeljal na Triglav.
Po upokojitvi je bil tudi vodnik pri planinski sekciji DU in pri Društvu
sladkornih bolnikov. Tu je še kako prav prišlo njegovo veliko poznavanje
našega gorskega sveta. Pel je pri Lipi in pri Mešanem pevskem zboru
DU Litija. Prejel je vsa najvišja planinska priznanja, bronasti, srebrni in
zlati častni znak PZS, srebrni znak PZJ, častni znak MDO Zasavja, spominsko plaketo PZS, Knafelčevo diplomo ter srebrno in zlato Bloudkovo značko. Prizadevnega odbornika in iskrenega planinskega prijatelja
bomo ohranili v trajnem spominu.
Borut Vukovič

OTROK,
PAMŽ,
LJUDSKO

ANGLEŠKO
AKER

Težje besede: SATRAP, YPRES, ORIKS, AFAYA,
RAVEL

In memoriam
Andrej Cirar,
20.12.1936 – 16.4.2013

EDO
TORKAR

SKANDINAV.
DROBIŽ

IME
IGRALCA
NELSONA

ROMUNSKO
MOŠKO
IME

Uredništvo Občana

RAČUNALNIŠKI
POLNILNIK

OFICIRSKI
NARAMNIK

JANEZ
ZUPAN

Po novem bo moral vsak,
ki bo poslal v uredništvo
svoj oglas za NEPREMIČNINE ali MALI OGLAS,
poslati poleg teksta in tel.
št. tudi točen naslov pošiljateja.

IME
PLESALKE
DUNCAN

Jože Vizlar številka: 151

KRALJEVI
NAMESTNIK
PRI STARIH
PERZIJCIH

PODJETNIK
Z
LADJAMI

Še vedno bomo ohranili rubriko za brezplačne MALE
OGLASE, ki bodo namenjeni predvsem za vsebine kot
so IŠČEM, NUDIM POMOČ,
MENJAM, tudi KUPIM ali
PRODAM za stvari manjše
vrednosti 100,00 EUR.

sestavil:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2013 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo majice
Tiskarne ACO.

Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija

Planinci vabijo
22.6.2013
23.6.2013
29.6.2013
30.6.2013
6.7.2013
7.-14.7.2013
14.-20.7.2013
20.-27.7.2013
20.7.2013
20.7.2013
20.-21.7.2013
3.8.2013
10.8.2013
16./17.8.2013
24.8.2013
24.8.2013
31.8.2013

Košutica
Veliki vrh
Dobrča
3. etapa gorniške poti
Planica – Pokljuka
Peca
33. planinski tabor
10. družinski tabor
4. študentski tabor
Mangart
Olševa
Bernina
Bloke
Kamniške Alpe
Krn
Grosser Muntanitz
Grintovec
Snežnik

Planinska sekcija DU
Sekcija Litija
Planinska sekcija DU
Sekcija Litija
Planinska sekcija DU

Planinska sekcija DU
Sekcija Sava
Sekcija Litija
Planinska sekcija DU
Sekcija Litija
Sekcija Sava
Planinska sekcija DU
Sekcija Litija
Družinski izlet

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 preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

Pavel Smolej: Grosser Muntanitz

KMN fC LITIJA Z DESETO
ZVEZDICO PONOVNO V EVROPO
Članska ekipa KMN FC Litija je letos, 19. aprila
2013, osvojila svoj deseti naslov državnih prvakov
v futsalu.
V finalu je naša ekipa premagala ekipo Dobovca z rezultatom 3:0 v
zmagah in skupno gol razliko 17:4. Poleg državnega naslova v članski
konkurenci se lahko v klubu pohvalimo še z državnim naslovom ekipe U15, drugim mestom ekipe U21 in s četrtim mestom ekipe U13.
Pika na i je bilo 6. mesto članske ekipe v Evropi, ki smo ga osvojili po
nepozabni tekmi s takrat aktualnim evropskim klubskim prvakom FC
Barcelono. Kot zanimivost velja omeniti, da je bila tekma med Litijo in
Barcelono četrti najbolj gledani športni dogodek jeseni 2012 na Šport
TV. Neposredne prenose tekem elitnega dela UEFA FutsalCup-a iz Laškega pa so si poleg slovenskih gledalcev lahko ogledali še v Španiji in
Azerbajdžanu.
Tudi v naslednji sezoni 2013/14 bomo zastopali Slovenijo v elitnem
UEFA Futsal Cup-u. Za nas bo turnir rednega dela na sporedu med
1. in 6. oktobrom 2013, prizorišče bo znano 11. julija, nasprotniki pa
dober teden prej, 3.julija, ko bo na sedežu UEFA v Nyonu v Švici žreb
tekmovanja.

Foto: Drago Perko

TENIS KLUB AS LITIJA

VABI NA DAN ODPRTIH VRAT
V PETEK, 21.6.2013
ter OB 16. URI NA OTVORITEV OTROŠKEGA
IGRIŠČA TER DOSTOPA ZA INVALIDE

Nadejamo se lahko novih odličnih iger naše ekipe, saj se bo članska
ekipa v novo sezono podala z enako ekipo kot je zaključila lansko sezono, sprememba se je zgodila le na trenerskem stolčku. Zelo uspešnega trenerja Tomija Horvata je zamenjal Bojan Žunko. Kot prva, ki
sta potrdila da ostajata v klubu, sta bila kapetan Igor Osredkar in Mile
Simeunovič, kasneje se je klub dogovoril tudi z ostalimi igralci iz prejšnje sezone.
V pretekli sezoni velja izpostaviti tudi 30-letnico našega kluba, ki smo
jo konec novembra 2012 obeležili s prireditvijo v litijski športni dvorani.
Povabljeni so bili vsi bivši člani in igralci kluba, ljudje, ki v slovenskem
futsalu nekaj pomenijo in seveda vsi navijači ter podporniki kluba.
Ob tej priložnosti smo izdelali tudi dokumentarni film z naslovom »Od
GeOSS-a do Barce«. Dobili tudi svojo himno, ki jo vrtimo pred vsako
tekmo.
Na tem mestu se želimo zahvaliti občini Litija in županu Franciju Rokavcu, Mestni skupnosti Litija in Gvidu Kresu ter vsem sponzorjem, ki
nas podpirate tako ali drugače. Hvala pa tudi vsem podpornikom in
navijačem, ki ste nas spremljali v zadnji sezoni.
Vabimo vas tudi letos, da nas v čim večjem številu podprete v novi
evropski sezoni. Med drugim se v klubu načrtujemo poseben program
ugodnosti povezanih z nakupom članske izkaznice. Poleg brezplačnega
vstopa na tekme bodo članske izkaznice omogočale ugodnejše nakupe
– predvsem športne opreme. Še več novic o klubu si lahko preberete
na naši spletni strani
www.fclitija.si ali pa
nam pišete na emailinfo@fclitija.si.
Luka BREGAR

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

popravila in čiščenje
zobnih protez
24. PLANINSKI POHOD IN
4. TURNOKOLESARSKI VZPON NA GEOSS JE
PONOVNO PRIVABIL LEPO ŠTEVILO
POHODNIKOV TER TURNIH KOLESARJEV
Že od ustanovitve si Planinsko društvo Litija s svojim prostovoljnim delom prizadeva za bogatitev območja GEOSS. Tradicionalni 24. planinski pohod in 4. turnokolesarski vzpon na GEOSS je
v organizaciji Alpinističnega odseka Litija ponovno potekal na
sončno soboto, 25. maja 2013. Kot vsako leto doslej se ga je tudi
tokrat udeležilo lepo število pohodnikov in gorskih kolesarjev.
Na začetku prireditve
smo prejeli navodila
poteka pohoda in prevzeli kartonček GEOSS
poti. Pohodniki smo
se na pohod odpravili med 7.00 in 10.00
uro, vodena skupina
gorskih kolesarjev pa
se je na pot podala ob
9.30 uri. Pešpot je bila
dolga 14 km in je zahtevala približno 4 ure zmerne hoje, kolesarska pot
pa je merila 16 km po zanimivi markirani poti mimo najdišča znamenite
situle iz halštatske dobe do Geometričnega središča Slovenije.
Na cilju na Sp. Slivni se je ob 12.00 uri pričela slovesnost s podelitvijo
priznanj, katero
so
povezovali
učenci POŠ Vače
z vodjo Aleksandro Štrus. Prijavljeni udeleženci
prireditve so lahko preostanek
dneva združili tudi z aktivnostmi
v Pustolovskem
parku GEOSS.
(50% popusta velja mesec dni).
Za povratek na
Dopitniki priznanj za 20. pohod na GeOSS
izhodišče je bil
organiziran avtobusni prevoz, prav tako je bil za kolesarje organiziran
skupinski spust na izhodišče. Se ponovno vidimo nasledje leto.
Za Ao in PD Litija, Boštjan KOKALJ

