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iz uredništva

Veliko prireditev ob občinskem prazniku je že za nami. Pred 
nami pa je velik dogodek, za mesto Litija otvoritev SVC in  
volitve za Državni zbor.
Pričenjajo se tudi dopusti in za šolarje poletne počitnice. Lepo 
jih preživite in si naberite novih moči. 

Urednik Občana Sašo Jovanovič

Še eno zlato MeDnaRoDno  
liKovno PRiznanJe

Na gradu Tuštanj pri Moravčah je  
5. Junija potekala kulturna prireditev 
z otvoritvijo mednarodne likovne raz-
stave učencev, ki so sodelovali na Ex 
temporu v mesecu maju. 
Naslov ustvarjalnice je bil USTVARJA NJE 
Z NARAVNIMI MATERIALI. Z na še šole 
so sodelovale Selma, Anesa in Tinkara. 
Ustvarjale so z različnimi granulati pe-
ska in barve. Nastali so čudoviti unikatni 
izdelki. TINKARA MERZELJ iz 9. B razre-
da je za svoje delo prejela mednarodno zlato priznanje. Čestita-
mo! Mentorica, ki jim je svetovala, je bila likovna pedagoginja 
Marija Bregar Hostnik.

Pomembno je, da oddaš tudi 
svojo anketo. Ne zanašaj 
se, da jo bo oddalo ostalih 
2277 mladih posameznikov, 
katerim je poleg tebe bila 
poslana anketa. 
Oddaj svojo anketo za spre-
membo! Anketo še vedno lahko oddate do konca tega 
meseca. Če si jo založil ali zgubil javi na naš spodaj zapisani  
e-mail.
Imaš kakšno željo, da bi se kaj spremenilo v naši občini v po - 
ve zavi z mladino? Javi nam jo na mladinski.svet.litija@gmail.com
 Vodstvo MSOLi

7. občinsKi PRazniK – 
slavnostno in Množično 
Letošnji občinski praznik smo obeležili s števil-
nimi prireditvami, ki so bile najbolj intenzivne v 

soboto 14. junija in doživele svoj vrhunec s  slavnostno aka-
demijo in podelitvijo priznanj v dvorani kulturnega centra, na 
dan praznika 16. junija zvečer.

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA je prejel JOŽE DER-
NOVŠEK - za vodenje občine v letih 1974 - 1982, številne, v 
tem času uspešno izvedene projekte in za zasluge pri nasta-
janju projekta Geoss ter še vedno aktivnem sodelovanju pri 
projektu Geoss. 
ZLATO PLAKETO OBČINE LITIJA ZA LETO 2014 je prejel  
BOJAN ŽELEZNIK za dolgoletno uspešno vodenje podjetja 
ter ohranjanje delovnih mest v občini Litija.

Dobitniki Priznanj Župana občine Litija za leto 2014 so:
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA za 60 letno uspešno delo na 
področju ribištva, GLASBENA ŠOLA LITIJA–ŠMARTNO 
za 60 letno uspešno izobraževalno delo, župnik PAVLE 
OKOLIŠ za izjemen prispevek pri gradnji litijske cerkve 
ter dolgoletno delo v Župniji Litija, PROSTOVOLJCI MLA-
DINSKEGA CENTRA LITIJA za organizacijo humanitarne 
pomoči za poplavljena območja Bosne in Hercegovine, 
Srbije in Hrvaške, MOŠKI PEVSKI ZBOR POLŠNIK za 
uspešno promocijo zborovskega petja, KLEMEN MAH-
KOVIC za doseganje izjemnih rezultatov na področju ke-
gljanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih (več o 
nagrajencih v prihodnji številki Občana).

Javni zavod za 
kul turo, mladino 
in šport Litija 
enota za šport je 
v soboto, 14. ju-
nija 2014 drugo 
leto zapored, ob 
prazniku Občine 
Liti ja, organizira-
la množično te-

kaško prireditev Litijski tek 2014. Dokazal je, da Litija po-
trebuje takšno prireditev – tako tekači, ki jih je bilo več kot 
400, kot tudi podporniki, ki so srčno navijali v centru mesta. 
Prireditev je letos povezala številne športne navdušence, 
športna društva in druge organizacije ter podpornike teka. Za 
sodelovanje pri izvedbi Litijskega teka 2014 HVALA VSEM!  
     Več na 2. strani

Letos so se Litijanom že 
drugič predstavile tudi kra-
jevne skupnosti, ki  delujejo 
na celotnem območju obči-
ne Litija. Na stojnicah smo 
občudovali in poskušali ra-
znoliko ponudbo ter spozna-
vali turistične znamenitosti 
posamičnih področji.

Mnoge krajevne skupnosti letos praznujejo 50 let delovanja, 
krajevna skupnost Kresnice je ob tej priložnosti pripravila  
celodnevno druženje; kolesarki vzpon na Kresniški vrh, raz-
stavo slik v športni  dvorani ter zanimiv kulturni program z 
domačimi  posamezniki in skupinami. Manjkala ni niti slav-
nostna torta.

OBČINA LITIJA

naGRaDna aKciJa:
UReJenost in  

ocvetličenost litiJe
Tudi to leto TD Litija vabi, da se priklju-
čite akciji urejenosti in ocvetličenosti 

STANOVANJSKE HIŠE, DVORIŠČA PODJETJA, OBRTNIKA, 
GOSTINSKEGA OBJEKTA ali KMETIJE.
V tej akciji lahko sodelujejo vsi prebivalci Litije in okoliških 
krajev, ki spadajo pod poštno številko 1270.
Več informacij: Aco Jovanovič 041/719 444.
Prijave sprejemamo do sobote 16. avgusta 2014. Na pod-
lagi fotografij in ogleda lokacije bomo v septembru objavili 
rezultate in podelili simbolične nagrade.

V imenu TD Litija, predsednica Ivi KIRM

Prispevke pošljite do 08.07.2014 po e-pošti: obcan@siol.net 
ali tiskarna.aco@siol.net oziroma na naslov: Tiskarna Aco, 

c.D.K. 39, 1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Občanke in občani!
v litiJo prihaja najugodnejša banKa 

ta HiP v sloveniJi !
Slovesna otvoritev podružnice Litija, Ljubljanska c. 3, 

bo v ponedeljek 30. junija 2014 ob 10.00 uri.

Več na zadnji strani

Foto: Ticijana Grižon 

Več na 6. strani

Sonce prineslo veselje in
navdušenje na 3. Tačkov festival

V petek, 6. in soboto, 7. junija 2014, se je v parku na Stavbah, v Kultur-
nem centru, v Knjižnici Litija in na novem pasjem igrišču ob reki Savi 
odvijal 3. Tačkov festival. V petek dopoldan je festival obiskalo preko 
600 otrok iz litijskih in šmarskih vrtcev ter šol. Ogledali so si izvrstno 
predstavo Najboljši par, ki sta jo izvedla Sten Vilar in Damjana Golavšek 
in kot vedno navdušila gledalce. V parku na Stavbah so po predstavi 
otroke že čakali kužki s svojimi vodniki iz Kinološkega društva Zagorje 
ter jim predstavili vragolije, ki jih obvladajo, ter znanja, ki jih potrebujejo 
za pomoč ljudem. Otroci so jih radovedno opazovali in postavili veliko 
zanimivih vprašanj. Ker so bili vsi pridni (otroci in kužki), so jih seveda 
lahko tudi pobožali, kar je bilo za marsikaterega otroka pravo doživetje. 
Knjižničarke Knjižnice Litija so v knjižnici pripravile razstavo vseh pri-
spelih likovnih del in pesmi, ki so jih prispevali naši najmlajši za likovni 
in literarni Tačkov natečaj.  (nadaljevanje na 3. strani)

(več na 3. strani)

Gasilci PGD vače in  
KRaJani Ks vače PReD 

zaHtevno in UčinKovito 
PRiDobitviJo

Prostovoljno Gasilsko društvo Vače ima 
zelo dolgo in bogato tradicijo. V 111 letih 
delovanja so nanizali veliko uspehov in 
uspešnih akcij ter bili v nesebično pomoč 
našim krajankam in krajanom v težkih 
trenutkih. Vsak, ki se je kdaj sprehodil po 
spominski sobi Prostovoljnega gasilske-
ga društva Vače, se je lahko prepričal o 
uspešnosti tega društva. Za vsemi uspehi 
pa je veliko dela in odrekanja, ki so ga v 
143 članskem kolektivu dokazali v 111 letih 
delovanja.
Obilici pokalov in priznanj, ki krasijo te pro-
store, so gasilci PGD Vače v letu 2014 do-
dali še en uspeh; kupili so nov, nepogrešljiv 
gasilski avto MAN TGM 13-290, saj so po-
trebe na območju, ki ga pokriva PGD Vače 
prerasle zmogljivosti starega vozila. 
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VSELITEV V VRTCU "RIBICA"

V prostore vrtca "RIBICA" v objektu SVC Litija so se vselili najmlajši 
uporabniki. V treh oddelkih je 40 otrok različnih starostnih skupin.

GRADI SE ČISTILNA NAPRAVA  
LITIJA - ŠMARTNO

Občini Litija in Šmartno pri Litiji gradita čistilno napravo zmogljivo-
sti 11000 PE na desnem bregu reke Save na vzhodnem delu litijske-
ga polja, nad sotočjem Save in reke Reke.
Kota platoja čistilne naprave je na nadmorski višini 235,58 m, naj-
višja kota objekta pa 7,0 m nad koto platoja. Dimenzija platoja je 
34 x 90 metrov. Plato čistilne naprave bo zavarovan z žično ograjo. 
Ob zunanji strani ograje bo vzpostavljen pas vegetacije kot zelena 
bariera.
Iztok vode iz čistilne naprave bo izveden v vodotok Sava. Na vzho-
dni strani platoja čistilne naprave bo izvedena poglobitev zemljišča 
zaradi vodne akumulacije, katere prostornina znašata 4080 m3. Iz-
tok iz akumulacije bo izveden v vodotok Reka. 
Dostop do čistilne naprave je izveden iz državne ceste. Dostop je 
urejen z izgradnjo dostopne ceste in deloma mostne konstrukcije. 
Profil cestnega priključka obsega asfaltirano vozišče širine 3,0 m in 
bankino širine 2 x 0,75 m.
Objekt čistilne naprave bo priključen na javno vodovodno omrežje 
in javno telekomunikacijsko omrežje. Za napajanje objekta z ele-
ktrično energijo bo na platoju čistilne zgrajena transformatorska 
postaja.
Odpadne vode se bodo na objekt čistilne naprave dovajale ločeno 
iz smeri Šmartno pri Litiji in iz Litije.
Odpadna voda gre najprej na lovilec kamenja, na vhodno črpali-
šče in mehansko predčiščenje. Od tu odpadna voda gravitacijsko 
izmenično odteka v dva SBR bazena (41 x 20 metrov) kjer poteka 
simultana nitrifikacija in denitrifikacija. 
Gošče iz MČN in gošče iz greznic se bodo dovažale v zbirni bazen za 
gošče od koder se bodo v nočnem času črpale v vhodno črpališče.
Celoten kompleks zajema še merilnike pretoka, kontrolne jaške, 
prostor za obarjanje fosforja, kompresorsko postajo in elektroagre-
gat, manjši laboratorij,... Celoten sistem je reguliran iz upravnega 
prostora. 
Terminski plan celotnega projekta predvideva, da se do konca no-
vembra 2014 izgradi celoten kanalizacijski sistem v mestu Litija 
in kanal iz Šmartna pri Litiji do centralne čistine naprave. V istem 
času se zaključi tudi gradnja objekta čistilne naprave, tako da se do 
30.9.2015 izvaja poskusno obratovanje čistilne naprave. V času po-
skusnega obratovanja objekt še vedno upravlja in nadzira izvajalec 
projektiranja in gradbenih del ter ga preda občini po izvedenih meri-
tvah, ki morajo izkazovati, da je čiščenje odpadne vode ustrezno.
Gradnja na lokaciji čistilne naprave je izredno intenzivna. V zaključ-
ni fazi betoniranja sta SBR bazena, trafo postaja je postavljena in 
se uporablja kot začasni elektro priključek, zgrajeno je vstopno 
črpališče, iztok do čistilne, nasip za upravno zgradbo, betonirani 
so vsi piloti za izvedbo dostopnega mostu. V prihodnjem mesecu 
bodo izdelani stebri za dostop do CČN Litija, plošče nad bazeni, 
dostopna pot, upravna zgradba …

Gradnja čistilne naprave na litijskem polju

Izdelava podboja pod državno cesto na Ulici Mire Pregljeve

Hkrati se v mestu Litija intenzivno gradi kanalizacija in ostali vzpo-
redni komunalni vodi; na Ljubljanski cesti, na Ulici Mire Pregljeve, 
na Levstikovi ulici, na Ježi, v Praproščah in na Pokopališki poti je 
gradnja v zaključni fazi, v prihodnjih tednih se bo gradbišče prese-
lilo na Grbinsko cesto. Odprla sta se bosta tudi dva nova gradbišča 
in sicer pri Petrolu na desnem bregu Save in pri Merkurju. V priho-
dnjem mesecu se predvideva tudi izdelava podboja pod reko Savo, 
ki bo odpadno vodo iz levega bregu Save pripeljal na desni breg in 
nadalje na čistilno napravo.
Več na: www.cista-sava.si .

OBNOVA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV  
V NASELJU VAČE IN RŽIŠČE

Uporabniki vodovoda dela naselja Ržišč in del v spodnjih Vačah so 
imeli v preteklosti velike težave pri pridobivanju in uporabi vode. 
Uporabniki so bili priključeni na tanjšo cev in posledično v ceveh ni 
bilo dovolj tlaka za normalno uporabo.
Javno podjetje KSP Litija je v lanskem letu pričelo z obnovo pri-
ključkov, tako da so položili primarno cev v dolžini 1275 metrov. 
Zemeljska dela je opravil njihov podizvajalec Andrej Planinšek, ki 
mora na določenih delih še položiti asfaltno prevleko. Vsa vodovo-
dna dela je opravilo JP KSP Litija, v okviru katerih je bilo obnovlje-
nih 16 priključkov in nov priklop na 3 hiše. Za varnost krajanov je 
podjetje namestilo tudi 6 hidrantov. Dela so se zavlekla v leto 2014, 
upravljalec vodovoda Vače JP KSP Litija pa načrtuje da bi v tem letu 
na javni vodovod priklopili še 5 hiš v naselju Ržišče.

V Krajevni skupnosti Vače trenutno potekajo aktivnosti, s pomočjo 
katerih bi na obstoječi vodovodni sistem priključili tudi stavbe v 
zaselku Lošce, saj so prebivalci tega zaselka v poletnih mesecih 
brez ustrezne pitne vode in jo je potrebno dovažati, enako pa se na-
črtuje tudi v zaselku Strmca. Upamo, da nam bo zastavljeno uspelo 
uresničiti.  Pavel HIRŠEL

ZAKLJUČNA DELA PRI OSNOVNI 
ŠOLI LITIJA

Potekajo zaključna dela pri gradnji osnovne šole in 
dobava in montaža opreme. Celoten projekt bo izve-
den v dveh fazah; najprej sama nova šola – za pred-

viden začetek pouka v septembru 2014/2015, potem pa še dokon-
čanje zunanje ureditve in 
izgradnja športnega igri-
šča na mestu, kjer sedaj 
še stoji stara šola (rumeni 
del stavbe).

(Nadaljevanje s prve strani)

LITIJSKI TEK 2014
Teka se je udeležilo več kot 400 tekačev iz Litije, bližnje 
in daljne okolice. Tekmovali so v 17 različnih kategorijah. 
Najbolj prisrčen je bil tek predšolskih otrok. V vseh ostalih 
kategorijah so tekmovalci krepko preizkusili svojo pripra-
vljenost. Da je važno le sodelovati je najbolje dokazal Sre-
čo Obolnar, ki je 5,7 kilometra prehodil na berglah.
Prehodni tekaški pokal osnovnih šol je letos osvojila OŠ 
Gradec, sledile so ji OŠ Gabrovka-Dole, OŠ Litija in OŠ 
Šmartno. Prehodni ekipni pokal bo še eno leto v Vrtcu Li-
tija, sledili sta jim ekipi Dobravski tekači in Občinski mai-
stri. Najhitrejša posameznica na teku je bila Odlazek Ana, 
najhitrejši posameznik Podrenk Franc. Vse rezultate teka 
si lahko pogledate na ww.zkms-litija.si/arhiv-novic. Foto-
grafije s teka si lahko pogledate na www.facebook.com/
enotazasportlitija. 
Tekači in obiskovalci prireditve ste bili soglasni, da je leto-
šnja trasa prireditve tista prava, ki jo je treba obdržati. To 
posebej velja za startno – ciljno mesto na Valvazorjevi uli-
ci. Številne stojnice s predstavitvami krajevnih skupnosti 
in sponzorjev teka, živahna dvorišča, kulisa mestnih stavb, 
lokalov, številnih zadovoljnih navijačev, opazovalcev z oken 
in balkonov je naredila enkratno vzdušje. Tega bomo na-
slednje leto ponovili – obljubljamo.
Pri pripravi in izvedbi Litijskega teka 2014 je aktivno sode-
lovalo kar 29 društev iz občine: Karate klub Kensai, Žen-
sko rokometno društvo Litija, Plesno društvo NLP, No-
gometni klub Litija, FC Litija, Športno društvo Dole pri 
Litiji, KUŠD Konjšica, Košarkarski klub Litija, Konjeni-
ško društvo Jesenje – GEOSS, Konjeniški klub Litija, 
Aero klub Milan Borišek, Društvo upokojencev Litija, 
Turistično društvo Litija, KLIŠE, Mladinsko društvo 
Jevnica, Mladinski svet občine Litija, Kegljaški klub 
Litija, Medobčinsko društvo invalidov, Rafting klub 
Vidra, Prostovoljno gasilsko društvo Litija, Planinsko 
društvo Litija, Športno društvo Zgornji Log, Lokostrel-
ski klub Jevnica, ŠCŠL, Športno društvo Sava, Šport no 
društvo Polšnik, KUD Muze premoderne umetnosti, 
Društvo upokojencev Jevnica, Društvo diabetikov Li-
tija in Šmartno. Skupaj s številnimi prostovoljci Mladin-
skega centra Litija ste prireditev naredili še bolj živahno. 
Hvala vsem.
Zahvaljujemo se sponzorjem Litijskega teka 2014: Me-
stna skupnost Litija, Deželna banka Slovenije, Hypo 
alpe Adria banka, Predilnica Litija, Medicinski cen-
ter Heliks, Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 
Radio 1 – Radio GEOSS, Sandi Tours, Terca d.o.o., 
Medved Dušan d.o.o., Smuk Teodor s.p., Mi-les Mitja 
Kralj s.p.,Transport Marko Kres s.p., Pustolovski park 
Geoss d.o.o., Tenis klub AS, KLIŠE, Mesarija Frtica 
d.o.o., Pridelano doma, Mini pekarna Friškovec, Spar 
Slovenija, Smrčkov brlog, Gostilna in pizzerija Kovač, 
Okrepčevalnica Kuhla, Restavracija Mona Lisa, Daj-
mox d.o.o., Optika Manja.

Nasvidenje naslednje leto! 
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VZDRŽEVALNA DELA NA MOSTU V JEVNICO
Občini Litija in Dol pri Ljubljani sta se odločili obstoječo pločevino 
na mostu v Jevnico odstraniti in jo zamenjati s povoznim gumija-
stim trakom ter tako poskrbeti za večjo varnost krajanov.

(nadaljevanje s 1. strani)

Gasilci PGD vače in KRaJani Ks vače 
PReD zaHtevno in UčinKovito  

PRiDobitviJo
Nova pridobitev gasilskega društva je brez opreme stala 
78.000 EUR. Občina Litija je iz proračuna prispevala 56.000 
EUR, gasilci pa smo zbrali 22.000 EUR.
Za nadgradnjo vozila, ki vključuje svetlobni stolp, podaljšano 
kabino za devet gasilcev, cisterno, črpalko, navijake za hitre 
napade in še nekaj opreme, bo potrebno v naslednjem letu 
zbrati še 132.000 EUR.

Člani PGD Vače verjamemo, da bomo z vztrajnostjo in pomočjo kra-
janov to zmogli in da bo novo vozilo služilo svojemu namenu: pre-
prečevanju in gašenju požarov ter pomoči pri nesrečah v Krajevni 
skupnosti Vače in tudi v ostalih delih Občine Litija.
Eventuelne donacije lahko nakažete na TRR 03110-1001524028.
Vsem, ki so ali bodo kakorkoli pripomogli pri nabavi vozila ali nad-
gradnje se prav lepo zahvaljujemo.        Na pomoč!  PGD Vače

liJana lovŠe – PRavi obRaz  
za PaRlaMent

Pred nami so spet predčasne parlamentarne volitve. V Slo-
venski ljudski stranki se zavedamo, da je za Litijo še kako po-
membno če ima svojega domačega poslanca ali poslanko. Še 
zlasti je pomembno, da dobimo nove poslanke in poslance, ki 
bodo moralno podobo politike ponovno dvignile na višji nivo. 
Skratka, da bo bistveno več PRAVIČNOSTI in POŠTENJA pri 
odločitvah. Ko smo se SLS Litija odločali o našem kandidatu 
oz. kandidatki, je bila izbira lahka, težje pa je bilo nagovoriti 
gospo LIJANO LOVŠE, da sprejme kandidaturo za poslanko. 
Namreč prav dejstvo, da LIJANO LOVŠE krasijo prav ta pri-
zadevanja za bolj pravično družbo, kar je nazadnje dokazala 
prav pri nasprotovanju predvidenemu NEPREMIČNINSKEMU 
DAVKU, ki ga je USTAVNO SODIŠČE k sreči razveljavilo. LI-
JANA LOVŠE je oseba, ki želi in hoče delati povezovalno tako 
do društev, zavodov, civilne družbe in še zlasti do sodelovanja 
med političnimi strankami. 
Prepričan sem, da prav to rabi Slovenska politika, ljudi, ki jih 
POZNAMO, ki so se že dokazali, da hočejo delati za SKUPNO 
DOBRO. V dolgoletnem delu z gospo LIJANO LOVŠE sem ugo-
tovil, da ji je vredno dati zaupanje na volitvah, med drugim 
tudi zato, ker ne bo po volitvah pozabila na naše občanke in 
občane.

Franci ROKAVEC

CIVILNA INICIATIVA LITIJA

TAČKOVO PASJE IGRIŠČE V LITIJI
Zadnja prireditev letošnjega že 3. Tačkovega fe-
stivala je bila otvoritev pasjega igrišča na zelenici 
med Domom ribičev in Teniškim centrom AS. 

Tačkovo pasje igrišče je na pobudo in s sodelovanjem CI Litija posta-
vila Mestna skupnost Litija, zemljišče pa je prispevala Občina Litija. 
S to pridobitvijo se je Litija pridružila številnim mestom po svetu, kjer 
že dolgo poznajo taka igrišča. Med njimi je tudi nekaj bolj naprednih 
slovenskih mest. Postavitev pasjih igrišč je dober in koristen projekt 
, kajti število psov v urbanih naseljih narašča, zato je naše sobivanje 
z njimi vsekakor na preizkušnji. Še posebej, ker nekaj neodgovornih 
lastnikov psov meče slabo luč na vse ostale lastnike, ki dobro po-
znajo dolžnosti in odgovornosti, ki jih prinaša lastništvo psa. 
Pasje igrišče je pozitivno tako za psa v procesu socializacije, kot 
tudi za njegovega skrbnika, saj lahko nekaj časa skupaj preživita 
v prostem tekanju in igranju na zeleni površini,  sredi betonske-
ga mesta. Želja CI je v bližnji prihodnosti umakniti pse iz otroških 
igrišč,mestnih parkov in zelenic, ter tudi kmetijskih površin. Pri 
tem se bomo v CI povezovali s pristojnimi institucijami, lokalnimi 
kinološkimi društvi, veterinarji ter z vsemi lastniki psov v mestu. 
Pripravljamo tudi že predlog novega občinskega odloka, ki bo opre-
deljeval prav to področje. Kazni za kršitelje pa ne bodo nizke.
Vsak uporabnik mora ob prihodu na igrišče upoštevati na vhodu na-
pisana pravila. Uporaba igrišča je na lastno odgovornost. Lastniki 
morajo za svojim psom obvezno počistiti iztrebke in ostale od-
padke v za to namenjen koš. Pes se lahko na igrišču prosto giblje, 
vendar mora biti vedno pod nadzorom vodnika.  Če je pes neko-
liko netoleranten do drugih psov ali ljudi, mora biti na povodcu. Če 

je agresivne narave, pa je 
obvezno tudi nošenje na-
gobčnika.
Zaželjeno je, da ob obisku 
igrišča vsak obiskovalec 
za psa prinese tudi ka-
kšen igralni pripomoček, 
kot so frizbi, žoga, itd…
Igrišče bo odprto vsak 
dan med 6. in 22.uro.

V prihodnje želimo ponudbo igrišča še izboljšati. Do igrišča bo 
napeljana pitna voda, postavilo se bo nekaj ovir za agility, kar bo 
predvsem pasjim obiskovalcem omogočalo dodatno gibanje. Na-
črtujemo tudi možnost osnovnega šolanja za psa spremljevalca. 
Predvsem pa želimo ozaveščati lastnike o dolžnostih in odgovorno-
stih, ki jih prinaša pes.
V CI se vsem, ki so podprli projekt Tačkovega pasjega igrišča, prav 
lepo zahvaljujemo, še posebej predsedniku MSL g. Gvidu Kresu, 
ki je v naši pobudi za pasje igrišče prepoznal dobrobit oz. dodano 
vrednost življenja v mestu in je pri projektu tudi aktivno sodeloval.
MSL je kupila tudi dodatne koše za pasje iztrebke, ki bodo v teh 
dneh postavljeni na najbolj »obremenjenih« lokacijah po mestu.
NA KONCU POZIVAMO VSE LASTNIKE PSOV, DA SE ZAVEDAJO 
SVOJIH DOLŽNOSTI IN OBVEZNO ČISTIJO ZA SVOJIM PSOM! 
     

Mateja ŠTEFERL

Na stenah litijske knjižnice nas pozdravlja 367 risb, lani jih je prispe-
lo272, letos 95 več. Literarnih prispevkov je bilo lani 52, letos pa 44. 
Dela bodo v Knjižnici Litija na ogled še celo poletje. V popoldanskem 
času so nam prijetno senco ponudili mogočni kostanji v parku. Otroci 
so ustvarjali na delavnicah, ki so jih pripravili prostovoljci iz Mladinske-
ga centra Litija, igrali so košarko, risali s kredami po tleh… Veliko po-
zornosti obiskovalcev so pritegnili kužki iz Društva Tačke Pomagačke, 
ki so z otroki brali pravljice v »knjižnici pod kostanji«. Prijetno vzdušje 
je v ustvarjalnost otrok in odraslih prineslo nove izkušnje in nadgradilo 
popoldansko druženje.

Nace Simončič je ime, ki 
je zelo dobro poznano v 
kulturnem in še poseb-
no v televizijskem svetu. 
Znameniti lutkar, igralec 
in režiser je oživil Rado-
vednega Tačka in velja 
za enega najproduktiv-
nejših in najduhovitejših 
slovenskih umetnikov. V 
petek zvečer (6. junija)   

je Knjižnica Litija pripravila pogovorni večer z nekdanjo urednico in 
avtorico priljubljene otroške oddaje Ireno Struna Arko. Po uvodnem 
pozdravu in ogledu iskrivega dokumentarnega filma o Radovednem 
Tačku in njegovih dogodivščinah z Nacetom Simončičem in Markom 
Okornom je sledil pogovor z avtorico oddaje, ki je zbranim poslušalcem 
razkrila vse radosti in težave pri snemanju oddaje ter dodala marsi-
katero zanimivo anekdoto o njenih srečevanjih z Nacetom in seveda 
s – Tačkom! Dogodek je glasbeno popestril učiteljski zbor OŠ Litija pod 
taktirko Igorja Beuermanna.
Drugi dan festivala so v goste prišli psi Policijske postaje vodnikov 
službenih psov Ljubljana. Prijazna policista Janez in Željko sta skozi 
igro prikazala delo policijskih psov. Akcija in ubogljivost štirinožcev 
sta navdušila številno občinstvo. V parku je potekala tudi razglasitev 
najboljših sodelujočih v likovnem in literarnem natečaju, ki so preje-
li praktične nagrade. Nagrajene risbe in pesniška dela so bili tudi na 
ogled. Ljubitelji kužkov so lahko kupili priboljške za svoje pasje prijate-
lje, sladkosnedi pa so se lahko posladkali s palačinkami, ki jih je pekel 
Nace Paternoster. Sobotno dopoldne je bilo polno akcije, adrenalina in 
umetniških vtisov.
Za zaključek letošnjega festivala pa smo v Litiji odprli prvo pasje igri-
šče. Otvoritev je z uvodnimi besedami pospremila ga. Mateja Šteferl, 
predsednica Civilne iniciative Litija, pobudnica in soorganizatorka Tač-
kovega festivala ter organizatorka celotne izvedbe postavitve Tačkov-
ega pasjega igrišča. Zemljišče za igrišče je prispevala Občina Litija, 
Mestna skupnost je poskrbela za ograjo, Vinko Praprotnik z Zg. Loga je 
doniral kamniti vodnjak, 
Trgovina ZOO Nara pa 
je prispevala brezplačne 
pasje priboljške. Hvala 
tudi “sosedom” pasjega 
igrišča Ribiški družini Li-
tija in Teniškemu centru 
As za korektno sodelova-
nje in tehnično pomoč.
Organizatorji prireditve: 
ZKMŠ Litija, Knjižnica Li-

Sonce prineslo veselje in
navdušenje na 3. Tačkov festival

(nadaljevanje s 1. strani)

V SLOGI JE MOČ
Demokratična stranka upokojencev Slove-
nije in Zveza društev upokojencev Slovenije 
sta pogosto usklajevali in izoblikovali skup na 

stališča za ohranitev in izboljšanje pogojev življenja starostnikov 
in drugih.

Tudi ob pripravah in iz-
vedbi evropskih volitev 
sta se po premisleku in 
posvetovanju odločili za 
skupnega kandidata g. 
Ivo Vajgla. V okviru teh 
aktivnosti je bil dne 16. 
4. 2014 v Kulturnem 
centru v Šmartnem pri 
Litiji regijski posvet čla-
nov območnih organi-
zacij DeSUS in društev 

upokojencev zasavsko-posavske regije vključno z Domžalami. 
Na tem posvetu, ki se ga je udeležilo več kot 80 članov, je bil pred-
stavljen kandidat in dogovor-
jene aktivnosti za skupno so-
delovanje.
Danes lahko ugotovimo, da 
je bilo to skupno sodelovanje 
potrjeno tudi na volitvah, saj 
je bil g. Ivo Vajgl izvoljen za 
evropskega poslanca.
Ob tej priložnosti se zahvalju-
jemo vsem in vsakomur pose-
bej, ki so s svojimi aktivnostmi in z glasom podpore prispevali k 
izvolitvi skupnega kandidata.  Karlo LEMUT

tija in Civilna iniciativna Litija smo veseli, da smo povezali in nadgradili 
naše izkušnje in znanja, ter “za Litijo” zopet naredili nekaj dobrega in 
koristnega. Festival je v dveh dneh obiskalo približno 1000 malih in 
velikih obiskovalcev.  Sodelovanje je že tretje leto obrodilo pozitivne 
sadove in načrti za naslednji festival se že oblikujejo. Verjamemo in 
vemo, da so bili tudi obiskovalci zadovoljni, kar dokazujejo številne po-
hvale, ki smo jih prejeli v zadnjih dneh.

PRIREDITEV SO OMOGOČILI: Mestna skupnost Litija; Občina Litija; 
Društvo Tačke pomagačke; Komisija otrok in pes; Revije Moj Pes, 
Kužek, Kinolog, Mucek; Policijska postaja vodnikov službenih 
psov Ljubljana; Kinološko društvo Zagorje; Trgovina ZOO NARA 
Litija; Papirnica MAAR Litija; Domačija Paternoster; Društvo U3 
Litija-Šmartno; Bojan Štine; Vinko Praprotnik – kamniti izdelki, 
Zg. Log pri Litiji.
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Pridite v/na:
ATELJE NA PROSTEM od 23.6. do 27.6. - s prostovoljko Evelino iz 
Švedske boš lahko ustvarjal v največjem ateljeju v okolici – v Litiji,

PIMP MAJ BAJK je delavnica, namenjena šraufanju, lišpanju in cen-
triranju koles. Če tudi tvoje kolo potrebuje »kozmetični popravek« 
se z njim pripelji v MC med 30.6. in 4.7.

CIRKUŠKE VRAGOLIJE v sredo, 2.7. se bomo s Cirkokrogom učili 
žongliranja, vrtenja poi-ev, hoje po vrvi in lažjih akrobatskih trikov. 

IMPRO DELAVNICA impro veščin nas bo učila Neža Verdonik, od 
7.7. do 9.7.

MUZIKARNICA S KIKIJEM od 14.7. do 18.7. delavnica za glasbene 
raziskovalce z zaključnim koncertom pred Mc-jem 18.7.. 

DELAVNICA GRAFITIRANJA S KBLO8 od 16.7. do 19.7. bomo gra-
fitirali nov tovornjak KSP Litija – vabljeni grafitarji in občudovalci. 

KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI DELAVNICO od 21.7. do 23.7. je 
sklop delavnic z magistro pedagogike, EVS prostovoljko Vesno o 
tem kako načrtovati in izvesti delavnice. Posebej primerno za dru-
štva in posameznike, ki se ukvarjajo z izvedbo različnih delavnic. 

OBJEKTIVNI POGLED V SVET od 24.7. in 25.7. je fotografska de-
lavnica s Tomom Vrešakom, iz Nikon Professional Service Slovenia; 
predstavil bo fotografsko opremo in nas naučil osnov fotografije. 

IZDELAVA TELOVADNIH ORODIJ ZA TRIM STEZO SVIBNO od 
28.7. do petka 1.8. z neformalno skupino Savski galebi boš uredil 
trim stezo na Svibnu. 

Vse informacije na www.mc-litija.si, www.zkms-litija.si in v zloženki 
s počitniškim programom. Vse aktivnosti so za udeležence brez-
plačne. Zaželjene so prijave vsaj 3 dni pred začetkom delavnice na 
telefonski številki 051 443 410 ali 01 89 80 119, na elektronskem 
naslovu info@mc-litija.si ali osebno. Vse delavnice se bodo odvijale 
v popoldanskem času, od 17.00 do 20.00. 

NOVE RAZSTAVE V MC GALERIJI 
Ujeti trenutek - fotografska razstava Irene Nagode, otvoritev 
4.7.2014 ob 18.00.. Ireni fotografija pomeni možnosti da svetu 
pokaže kako čez objektiv dojema svet okoli sebe. Dobro ali slabo, 
lepo ali grdo vse je ujeto v trenutek, ki ga zabeleži za večno.
Mesto je naslov razstave risb ustvarjalke Sare Jakopič - Saraje. 
Pridružiš se nam lahko v petek, 1.8.2014 ob 18.00. Več o razstavi 
v naslednjem Občanu.

HUMANITARNA AKCIJA ZA PRIZADETE V POPLAVAH 
NA BALKANU

V Mladinskem centru Litija smo se, v sodelovanju z veterani Nogo-
metnega kluba Litija, ob prvih poročilih, da so Srbijo in BiH doletele 
katastrofalne poplave odločili, da bomo pomagali. Prostovoljci so 
se organizirali v hipu, po mestu razobesili sporočila, da sprejemamo 
pomoč in se lotili dela. Zbirni center v MC-ju je deloval od nedelje, 
18. maja dalje. Občani ste neprestno prinašali hrano, vodo, čisti-
la, pripomočke za osebno higieno, oblačila, obutev in hišni tekstil. 
Prostovoljci in prostovoljke MC-ja so neutrudno sortirali prinešeno 
pomoč vse do petka, 6.6.2014. V sodelovanju z veterani NK Litija in 
številnimi posamezniki smo organizirali tudi prevoze zbrane pomoči 
v BiH (največ v Doboj) in več krajev v Srbiji – skupaj 13 kombijev 
pomoči.
Litijani smo s to akcijo še enkrat več dokazali, da znamo stopiti sku-
paj in pomagati sočloveku, ko je le-ta pomoči najbolj potreben. Po-
sebna zahvala gre veteranom NK Litija, ki so poskrbeli, da je zbrana 
pomoč prišla do ljudi, ki jo najbolj potrebujejo. Zahvaljujemo se 
tudi Gimnaziji Litija, Vrtcu Litija in vsem ostalim organizacijam, ki 
so zbrale in še vedno zbirajo pomoč. Najbolj pa ste nas razveselili 
posamezniki. Srce nam je igralo ob pogledu na ljudi, ki so pomaga-
li. Hvala tudi vsem prostovoljcem, ki so ure in ure preživeli v MC-ju 
in sortirali ter označevali vso prinešeno pomoč. 

Še enkrat HVALA!

Ob nesreči ljudi v okolici pa se moramo vedno spomniti, da tudi 
med nami živijo družine, ki potrebujejo našo pomoč. Vsak dan od 
14.00 do 20.00 (razen nedelje) jo zbiramo in delimo v MC Litija na 
STOJNICI VSE ZASTONJ.

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

ZAKAJ JE POMEMBNO
ODDATI ANKETO?

26. maja si prejel na dom anketo z naslovom 
Strategija za mladino. Morda se ti je ob prebi-
ranju besed zdelo, da je to kr neki. No danes 

bi ti radi razložili zakaj to ni kr neki… In 
zakaj tudi tvoja anketa šteje!
Gre za prvo tovrstno raziskavo na podro-
čju mladine na območju občine Litija. Z 
njo se bo pokazalo stanje mladine, v po-
vezavi tako z zaposlovanjem, stanovanj-

sko problematiko, izobraževanjem, nudenjem kvalitetnih prosto 
časovnih dejavnosti, spodbujanju podjetništva ipd.
Ravno na podlagi tega stanja pa bomo lahko tudi vedeli, kaj je po-
trebno najhitreje rešiti, kakšne so potrebe in želje mladine na ob-
močju občine Litija.
Zavedati se moraš – da nima vsak mlad posameznik enakih potreb, 
niti želja. Poglej si sebe in svojega soseda ali sosedo, smo prepri-
čani da so želje drugačne.
Vendar prav zares vsako mnenje šteje! 
Zavedaj se, da nihče poleg tebe nima enakih izkušenj in ne živi v 
enakem stanju.
Mlad posameznik iz Dol pri Litiji najbrž bolj pogreša javni prevoz 
kot pa prebivalec v centru Litije.
Mlad posameznik iz Ribč ali Kresnic najbrž bolj pogreša možnosti 
zaposlitve v bližini svojega doma, kot pa prebivalec centra Litije.
Mlad posameznik iz Polšnika ali Gabrovke ne pogreša sadnega sad-
ja, ki ga lahko odtrga kar z drevesa, medtem ko mlad posameznik iz 
centra Litije te možnosti sploh nima.
Mlad posameznik z Jevnice morda ne pogreša živahnega druženja 
s prijatelji v skupnih prostorih namenjenih za mlade, medtem ko 
mlad posameznik iz Save, Vač ali Konjšice nima te možnosti.

Vodstvo MSOLi

ŠPORTNO POLETJE MLADINSKEGA CENTRA IN KLUBA LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV 
URA PON TOR SRE ČET PET

 TENIS ŠPORTNI TOREK TENIS  TENIS
9.00-12.00 NOGOMET/KOŠARKA BAZEN  

 mladi do 15 let mladi do 15 let  mladi do 15 let  mladi do 15 let
17.00-18.00 TENIS  TENIS mladi 15+  TENIS 
18.00-19.00 mladi 15+ NOGOMET/KOŠARKA  NOGOMET/KOŠARKA mladi 15+
19.00-20.00  mladi 15+ ODBOJKA mladi 15+  
20.00-21.00   mladi 15+   

Vse aktivnosti, z izjemo kopalnih izletov, so brezplačne. Udeležbo na aktivnostih bomo beležili in ob koncu počitnic najbolj aktivnega 
udeleženca nagradili. Bone za tenis na Tenis parku AS dobite v MC-ju, od ponedeljka do petka, od 12.00 do 21.00 in v KLIŠE-ju vsak 
ponedeljek od 10.00 do 14.00 in vsako sredo od 16.00 do 20.00. 
Športni torki - na igrišču na Rozmanovem trgu: nogomet, košarka, badminton in družabno-športne igre.
Kopalni izleti v Atlantis – vsak četrtek od 26.6. do 28.8. Zbor na železniški postaji ob 7.15 in povratek ob 15.51. Cena za otroke do 11 let je 
6€, za vse ostale 8€. Cena vključuje: prevoz, kopanje in animacijo. Posebnost prvega kopalnega izleta je, da se bomo v Ljubljano odpravili 
z avtobusom ob 8.00 izpred Mladinskega centra Litija. 
Nogomet in košarko mladi starejši od 15 let igrajo na igrišču na Dobravi pri OŠ, vsak torek in četrtek.
Odbojko igramo vsako sredo od 19.00 do 21.00 na igrišču pri Miletu, na Kidričevi cesti 22 v Litiji. 
Več informacij o športnem programu lahko dobite na http://www.mc-litija.si/dejavnost/sport/ in na http://www.zkms-litija.si/catego-
ry/sportne/ in zloženki s počitniškimi programi.

USPEHI MLADIH GASILCEV 
GZ LITIJA V PRVEM DELU LETA 

2014
Da so mladi gasilci v naši Gasilski zvezi zelo 
uspešni na vseh tekmovalnih nivojih, smo se 

že kar navadili. Tako z vsakim tekmovanjem od njih pričakujemo 
več. Pa tudi sami so postali precej radovedni, željni novih spoznanj, 
sklepanja novih prijateljstev in domov prinešenih odličnih rezulta-
tov, z različnih tekmovanj. Vendar pa se tega ne da dobiti brez vaje 
in nenehnih treningov ter odrekanj v prostem času.

V prvih dveh mesecih so mladi osvajali preventivne značke, ki so 
pogoj za jesensko udeležbo na tekmovanju v gasilskem kvizu; iz 
vseh 12 društev so se udeležili občnega zbora mladih na Vačah, 
kjer so podali poročila o lanskih tekmovanjih, jih pokritizirali in po-
hvalili. Rebeka se je izkazala s projekcijo dosežkov po vseh dru-
štvih, kar je zbor še dodatno popestrilo.
Sledila je izvedba občinske 
orientacije v organizaciji 
MK GZ Litija in PGD Breg. 
Sodelovalo je kar 67 ekip – 
trojk. Vsi udeleženci so bili 
mnenja, da je Brežanom 
organizacija resnično uspe-
la. Pokale so nesli domov v 
Gabrovko, na Dole, v Hotič, 
Vače, Ribče, Savo, Kresnice 
in Litijo. Mladi dobitniki odli-
čij pa so s tem dobili vsto-
pnico za regijsko orientacijo 
v Mengšu. Tu so v močni konkurenci 
pokale osvojile tri ekipe iz Gabrovke: 
pripravnice za absolutno zmago in 
ostali dve ekipi za 3. mesto.  Spomladi 
je potekalo še srečanje društev mladih 
gasilcev v Šmartnu v Tuhinju, katerega 
se je udeležilo 11 ekip iz GZ Litija in 
sicer ekipe iz Polšnika, Gabrovke, Dol 
in Kresnic. Od 6 dobitnikov pokalov in 
obenem 4 dobitnikov vstopnic za dr-
žavno srečanje, smo iz GZ Litija dobili 
kar 3. Dve ekipi mlajših iz Kresnic in 
starejša ekipa iz Dol v jeseni odhajajo 
na državni DMG, zaenkrat še neznano 
kam. Ob vseh teh uspehih je prav, da mladim še enkrat čestitam za 
uspehe, se zahvalim mentorjem za ves čas, ki jim ga posvečajo ter 
sodnikom za pomoč pri sojenju. Vsem skupaj želim lepe, nagajive 
in trdo prislužene počitnice. Uživajte in si odpočijte! V jeseni pa 
spet v nove zmage. Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!

Predsednica MK GZ Litija: Barbara Hribar Pavli

Veseli Kresničani so z DMG-ja domov odšli z dvema pokaloma     (foto: S.L)

Ogled karte in dogovor pred startom                             
(foto: K.H)

Pripravnice iz Gabrovke spet  
pometle s konkurenco.   
               (foto: K.H)

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

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

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

TEGA ČLANKA RAJE NE BERITE, 
da ne boste slabe volje in upam, da ga bo urednik skril v ka-
kšen kot časopisa, kamor nihče ne pogleda s čim manjšimi 
črkami. Tudi fotografije ne bom dodal, da ne bom vzbujal po-
zornosti. Bili ste opozorjeni!

Lokalni turistični vodnik za območje Srca Slovenije je lahko tisti, ki 
je uspešno opravil 34 urni brezplačni tečaj (april 2012). Za območje 
posavskega hribovja pa je RCL tudi organiziral nekaj podobnega že 
davnega leta 2004-2006. 

Vsi novi lokalni turistični vodniki zdaj lahko pridejo na našo fosilno 
obalo Panonskega morja in pokažejo, kje se nahajajo strašni zobje 
morskega psa - hexanchus griseus; ali pokažejo turistom, ki so na 
primer prišli iz Rogatca, kateri kamen na spomeniku rodoljubu na 
GEOSS-u je prinešen iz Loga pri Rogatcu; dokažejo na terenu, zakaj 
je Situla z Vač najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem; 
ponazorijo, kako se pere perilo na Udi (če sploh vedo, kaj je Uda); 
pa še in še. Stavim, da ne zmorejo tega niti za eno samo zgornjo 
trditev. Si dam takoj nekaj odrezat. 

Društvo GEOSS je za vodenje po našem območju pooblastilo Dru-
žinsko gledališče Kolenc. Naš vodnik mora opraviti najprej avdicijo, 
da vidimo, če ima sploh igralske potenciale, da lahko vodi. Poznati 
mora najpomembnejše stvari iz približno 40 knjig (http://www.
vace.si/knjige-vace.htm), narediti mora izpit pri našem etnologu, 
geologu, arheologu, pedagogu (http://www.vace.si/zgodovinske-
vace.htm). Temeljito pa mora seveda poznati naše znamenitosti 
tudi na terenu. Potem dobi po meri narejeno oblačilo, ki je bilo 
značilno za neko obdobje naše zgodovine in nauči se nekaj vlog za 
stand-up vodenje. 

Zdaj pa ne kličite mene, kot je to bilo prejšnjič, ko sem pisal o 
muzejih. Kdaj pa je bil norec odgovoren za svoja dejanja? Bodimo 
resni, saj nismo slovenska vlada! Kličite raje odgovorno osebo, če-
prav je pred 40 leti le-ta naredila zelo neodgovorno dejanje (Vzela 
je norca za moža. Ampak takrat to še ni bilo tako zelo očitno.)

Navkljub vsemu NAS imam še zmeraj rad in uživajmo počitnice, če 
že drugih dni v letu ne znamo! 
     Zvonec Norec

MC LITIJA IN KLIŠE POMAGATA OSTALIM  
ORGANIZACIJAM MLADIH 

Tudi letos smo objavilI »javni razpis za sofinanciranje mladin-
skih programov/projektov«. Prejeli smo kar 22 vlog 18 vlaga-
teljev. Razpisna komisija je sredstva namenila 12 mladinskim 
društvom oziroma neformalnim skupinam. Skupaj smo podpr-
li 14 različnih programov v višini okoli 200 EUR. 

Vsem prijaviteljem želimo uspešno izvajanje programov za mlade. 
Vi ste tisti, ki dajete mladim v Občini Litija možnosti za aktivno in 
kakovostno preživljanje prostega časa, in zato si zaslužite globok 
priklon. V imenu mladih vam kličemo   HVALA!
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V MAJU IN JUNIJU JE BILO NA 
IZOBRAŽEVALNEM CENTRU 

GEOSS V OKVIRU TVU  
(teden vseživljenjskega učenja) 

ZANIMIVO IN PESTRO.
Že v začetku maja smo organizirali ekskurzijo v 
Tehnološki konzultantski center –TKC Ljubljana. 
TKC je moderno podjetje, katerega osnovna de-
javnost je podpora orodjarski industriji. Glavni 
dejavnosti sta področji spajanja in preizkusi mi-
neralov. Ekskurzije so se udeležili študentje viš-
ješolskega programa Strojništvo. 
Na občini Litija smo predstavili razstavo izdelkov, 
ki so jih v programu Predšolska vzgoja izdelale 

udeleženke izobra-
ževanja odraslih. 
Unikatno izdelane 
lutke so nas po-
peljale v pravljični 
svet Vidka. Le kdo 
ne pozna zgodbice 
»Kdo je Vidku na-
pravil srajčico«?

Zelo pomembna je bila predstavitev diplomske-
ga dela diplomantke višješolskega programa 
Organizator socialne mreže Andreje Kastelic 
z naslovom Potreba po ustanovitvi družinskega 
centra v Litiji. Andreja je raziskala številne prime-
re družinskih centrov v Evropi in Sloveniji. V Litiji 
in Šmartnem je opravila intervjuje z vodilnimi in 
strokovnimi delavci institucij, ki jih problematika 
zelo zadeva. Izvedla je tudi anonimno anketo med 
starši otrok, vključenih v vzgojnoizobraževalne 

programe v litijski in šmarski občini. Rezultati so 
pokazali, da si starši želijo ustanovitev družinske-
ga centra, ki bi veliko prispeval k družini in prija-
znemu okolju. Sledila je razprava. Sodelujoči so 
se strinjali, da bi bilo smiselno čimprej poiskati 
rešitve za postavitev takega centra.

V maju smo izvedli tudi delavnico Kako izdelamo 
naravna škropiva in gnojila za vrtnarjenje? Viko 
Višnikar nam je povedal, kako lahko na zelo 
enostaven način koristno porabimo kuhinjske 
odpadke (olupke) in izdelamo povsem naravno 
sredstvo, ki je uporabno kot gnojilo, škropivo, 
lahko pa se uporabi tudi kot čistilo v kuhinji. Ce-
loten postopek izdelave je opisan na naslednji 
povezavi: http://www.gozdna-vila.si/encim/.
Na predavanju Bioenergija in bioterapija nas je 
Rok Mitić seznanil o bioenergiji in njenem de-
lovanju. Rok se že vrsto let ukvarja z bioterapijo, 
zato nam je tudi praktično pokazal, kako si lahko 
na povsem naraven način z dodajanjem bioener-
gije pomagamo okrepiti naš imunski sistem in 
tako določene bolezenske znake odpraviti pre-
den je lahko prepozno. Kar nekaj udeležencev je 
bilo deležnih njegove terapije in verjamemo da 
so občutili blagodejne učinke.

Blaž Lambergar iz Zavoda za šport, sprostitev in 
rekreacijo Lamfit pa nam je skozi sproščen tre-
ning v pravem športnem duhu pokazal kaj mora-
mo storiti, če želimo, da bomo pridobili kondicijo, 
oblikovali svoje telo, pri tem pa se počutili zado-
voljne in zdrave. Opravili smo testiranje (telesna 
teža, odstotek maščobnega deleža, vode…), na 
kratko pa nam je predstavil tudi pomen zdrave in 
pravilne prehrane. Delavnica je bila zelo motiva-
cijska in vzpodbudna.

Na okrogli mizi Projektno delo v Litiji smo se pod 
vodstvom mag. Bena Sterna, projektnega ma-
nagerja, zbrali predstavniki občine, IC Geoss-a, 
nevladnih okoljevarstvenih organizacij ter kme-
tijsko gozdarske zbornice. Skupaj smo pogledali 
možnosti, ki jih ponuja evropski program LIFE, 
ki je namenjen okoljskim tematikam. Ugotovili 
smo, da je na tem področju potrebno še veliko 
dela, ki ga lahko uspešno izpeljemo s sodelova-
njem v projektnem delu.
Zelo zanimiva in poučna je bila Mala šola ličenja 
z Gabrijelo Stritar, vodjo kozmetičnega salona 
Gabi. Udeleženke delavnice so se seznanile s po-
menom ličil, kako se le-te uporablja ter kako se 
najhitreje naličiti.

V soboto, 14.6. pa smo na izobraževalnem centru 
Geoss izpeljali zaključno ekskurzijo na primor-
sko. Udeležili so se je študenti vseh treh višješol-
skih programov, udeleženci srednješolskih pro-
gramov ter tudi profesorji. Ogledali smo si Luko 
Koper, edino slovensko mednarodno tovorno pri-
stanišče, Vina Koper, kjer smo bili poleg ogleda 
deležni tudi degustacije odličnih primorskih vin, 
nato pa smo se odpravili še na morsko kosilo na 
splav v Izoli.

Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

ic Geoss vabi k vpisu v: 

Pokličite na: 041/733-980 ali 031/759-355,  info: info@ic-geoss.si, net: www.ic-geoss.si

● višješolske programe:
      -   ORGANIZATOR SOCIALNE 

  MREŽE
          -  INŽENIR STROJNIŠTVA
            -  EKONOMIST

JEZERO JE - JEZERA NEJ
V soboto, 24. maja 2014, smo člani Območ-
nega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Litija-Šmartno (skupaj 94 udeležencev) razi-
skovali in odkrivali naravne, kulturne in zgo-

dovinske znamenitosti na širšem območju Cerknice.

Cerkniško jezero je tudi v dana-
šnjih časih za mnoge privlačno 
in ga želijo spoznati in doživeti. 
Po ogledu poučne žive makete 
presihajočega jezera smo si 
ogledali tudi grad Snežnik, pol-
harski muzej in zbirko orožja. 
Obiskali pa smo tudi najhla-
dnejši kraj v Sloveniji “Babno 
Polje” in se seznanili s pogoji 
življenja na tem območju. 

Naše raziskovanje nas je po-
novno opozorilo na lepote in 
značilnosti naše dežele in na 
večjo skrb ter odgovornost do 
narave.

Druženje smo zaključili ob glas-
bi, plesu in družabnih igrah. 

Hvala Kmetijsko gozdarski za-
drugi Litija, Zavarovalnici Tri-
glav in Deželni banki za mate-
rialne prispevke. 

  Karlo LEMUT 

● srednješolske programe:
        -  EKONOMSKI TEHNIK
          -  STROJNI TEHNIK
            -  PREDŠOLSKA VZGOJA
              -  LOGISTIČNI TEHNIK
                -  TRGOVEC

UŽU - MOST DO IZOBRAZBE
Zadnje tri mesece smo na IC Geossu z vese-
ljem gostili simpatično in vedoželjno skupino 
udeležencev programa UŽU-Most do izobrazbe. 
Omenjen program smo tokrat izvajali prvič, v so-
delovanju z Zavodom za zaposlovanje - Območ-
no enoto Trbovlje. Program delno sofinancira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada.

NA ZALOGI TUDI: nekaj testnih vozil.

OpeL COrsA 1.0 I 12V 
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 09/2014, 
prev. 125428 km, srebr na barva (kovinska), 
bencinski motor, 973 ccm, 40 kW, ročni me-
njalnik (5 pr.)

980,00 EUR

Mitsubishi Colt 1.3 Invite
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 05/2015, 
prev. 103299 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1332 ccm, 70 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.) KLIMA

4.650,00 EUR
Opel Zafira enjoy 111 1.7 CDTI
Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 06/2014, 
prev. 102390 km, bela barva, diesel motor, 
1686 ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), 
KLIMA

9.550,00 EUR

Opel Astra 1.4 16V Club
Letnik: 1998, veljavnost nalepke: 07/2014, prev.  
223563 km, zelena barva (kovinska), bencin-
ski motor, 1364 ccm, 66 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.)

1.330,00 EUR

ŠKODA FAbIA AMbIeNTe 1.9 sDI 
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 09/2014, 
prev. 119358 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel motor, 1896 ccm, 47 kW, ročni me-
njalnik (5 pr.), KLIMA

4.690,00 EUR
Opel Zafira Cosmo 1.9 CDTI
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 02/2015, 
svetlo modra barva (kovinska), diesel motor, 
1910 ccm, 88 kW, ročni menjalnik (6 pr.), 
KLIMA

4.990,00 EUR
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ODLIČEN VEČER Z  
EMINENTNO GOSTJO  
KSENIJO BENEDETTI

Na zadnjem srečanje v tej sezoni (15.5.) 
je bila naša gostja na Približevanjih Kse-
nija Benedetti, šefinja državnega proto-
kola. Z gostjo se je tokrat pogovarjala 

Helena Hauptman, ki se je dotaknila zanimivih tem o njenem delu 
in različnih pogledih na družbena pravila. Gostja je navdušila poslu-
šalce s svojo iskrenostjo in poslovno uglajenostjo. Iz svojih dolgole-

tnih izkušenj v protokolarnem 
delu je z nami delila  kar nekaj 
koristnih nasvetov. Izvedeli 
pa smo tudi, da se na “makro 
in mikro” nivoju ukvarjamo s 
podobnimi muhastimi želja-
mi udeležencev pomembnih 
dogodkov.  Obiskovalcem je 
zaupala, da svoj prosti čas 
najraje preživlja v naravi, ob 
slikarskem platnu ali za klavir-

jem, saj je namreč tudi izvrstna pianistka. Res smo lahko ponosni, 
da imamo tako imenitno šefico državnega protokola in seveda tudi 
na  njene sodelavce, ki jih je še posebej pohvalila. 
Knjižnica Litija in Kulturni center Litija smo s tem dogodkom za-
ključili že četrto sezono Približevanj. O tem projektu je v Kulturnem 
centru na ogled “stena Približevanj”, s fotografijami vseh naših 
dosedanjih gostov. Kar 25 smo jih že gostili in bili navdušeni nad 
vsakim posebej. Hvala  vsem gostom in seveda obiskovalcem. Po-
hvale, ki jih prejemamo za tovrstna srečanja, so odlična popotnica 
za prihodnje.

NA ZAKLJUČNI OTROŠKI MATINEJI V SEZONI JE 
LUŠTNO B’LO

Sezono otroških matinej je zaključilo Gledališče Makarenko, ki je 
s poučno in zabavno predstavo otročičke popeljalo v poletje. Spo-

znali so morskega psa 
in druge morske pri-
jatelje ter se naučili, 
da je treba prijatelja 
najprej spoznati, pre-
den ga obsodiš, da je 
slab. Po predstavi je 
vse obiskovalce v avli 
čakalo presenečenje 
in zaključek je bil prav 
sladek. Hvala vsem, 
ki ste se v tej sezoni 

udeleževali otroških matinej. Potrudili se bomo, da bo naslednja 
sezona tudi odlična. Se vidimo konec septembra.

V NASLEDNJI ŠTEVILKI PROGRAM LETOŠNJEGA FESTIVALA 
SLOVO POLETJU, KI BO NA PLOŠČADI PRED ŠPORTNO DVORA-
NO V LITIJI OD 27. - 29. AVGUSTA 2014! 

V ponedeljek, 9. junija, smo v Me-
stnem muzeju Litija pripravili zanimi-
vo razstavo z naslovom Litijski šport 
skozi čas. Razstava s fotografijami in 
teksti podrobno izpričuje športno ži-
vljenje Litijanov pred drugo svetovno 

vojno s posebnim poudarkom na treh glavnih področjih - Sportni 
klub Litija, kegljanje in Sokoli. Posebno zanimivih je nekaj časo-

pisnih člankov iz ti-
stega obdobja, ki z 
uporabo starinskega 
jezika in duhovitih 
opazk na iskriv način 
opisujejo takratno 
dogajanje v Litiji. V 
času Litijskega teka 
si jo je bilo moč ogle-

dati tudi v izložbah starega mestnega jedra, s čimer smo ponovno 
obudili staro litijsko tradicijo obveščanja in za kratek čas oživeli 
nekdanji Glavni trg.

ZANIMIVO!
Težko je verjeti, a tudi na litijskem območju je včasih obstajal drzni 
pustolovski duh. S pomočjo pisatelja Ivana Sivca smo odkrili doma-
čina, ki se je pogumno podal na daljno Aljasko kopat zlato in bajno 
obogatel! Več o tem prihodnjič...

POLETNI OBISK MUZEJA
V poletnem času Mestni muzej Litija ne bo redno odprt, zato prosi-
mo vse obiskovalce za predhodno telefonsko najavo (031/689160).

KuLTuRNI CENTER LITIJA
POLETAVCI – POLETNI BRALCI

»Pol ure branja na dan prežene dolgčas 
stran!« pravijo Poletavci – poletni bralci! Po-
letavci ste otroci, stari od sedem do dvanajst 
let, ki zelo, srednje ali manj radi berete. V 
času letošnjih poletnih počitnic se lahko pri-
družite skupini Poletavcev – poletnih bralcev 

tako, da 30 dni  (ni nujno, da si sledijo) vsak dan pol ure berete. 
Berete karkoli: knjige, stripe, časopisne članke, revije, recepte...
Zgibanke dobite v Knjižnici Litija in Knjižnici Šmartno, tudi na sple-
tni strani www.knjiznica-litija.si. Seznam oddajte do 10. septembra 
2014 v knjižnici ali ga pošljite na naslov: Knjižnica Litija, Parmova 
ulica 9, 1270 Litija (tudi na knjiznica.litija@gmail.com). 
Konec septembra boste povabljeni na zaključno prireditev, kjer 
boste dobili priznanje in majico, vsi boste sodelovali pri žrebanju 
številnih nagrad, glavna med njimi bo skiro. Kar pa je najvažnejše, 
pridobili boste super navado: branje in ugotovili, da pol ure branja 
na dan res prežene dolgčas stran!
Projekt so omogočili Hervis d. o. o., Grafika 3000 d. o. o., Knjigar-
na Konzorcij in Magistrat International d. o. o. z znamkama Chupa 
Chups in PEZ in Knjižnica Litija, ki bo bralcem kupila majčke in 
poskrbela za celotno organizacijo v obeh občinah. V projektu letos 
sodelujejo knjižnice Logatec, Vrhnika, Radovljica, Medvode, Dol pri 
Ljubljani, Litija in koordinator projekta, Mestna knjižnica Ljubljana. 

POLETNI DELOVNI ČAS
Knjižnici Litija in Šmartno pri Litiji bosta julija in avgusta odprti po 
poletnem urniku: v ponedeljek in četrtek od 12. do 19. ure, torek, 
sredo in petek pa od 8.00 do 14. 30 ure. Ob sobotah bosta zaprti. 
Vabljeni po dobre zgodbe in lepe počitnice!

Aleksandra MAVRETIČ

POLETJE MED KNJIŽNIMI POLICAMI 
Ko se zaprejo vrata šol in nastopi težko pričakovano poletje, se tudi 
v knjižnici spremenijo bralne navade. Povpraševanje po strokovnem 
gradivu se zmanjša, končno je tu čas za užitkarsko branje, ko si 
iščemo tako imenovano branje za dušo in sprostitev. 
Knjižničarji že iščemo zamisli, kako popestriti poletno dogajanje. 
Iskali in priporočali bomo zanimivo, lahkotno, napeto in atraktivno 
branje za dopustniške dni naših odraslih bralcev, seveda pa bomo 
poskrbeli, da bodo tudi otroci doživeli ustvarjalno in bralno poletje. 
Za vse, ki radi ustvarjajo, poslušajo pravljice, ali pa sami berejo in 
se družijo ob knjigah, v Knjižnici Litija pripravljamo ustvarjalna po-
letna srečevanja. V juliju in avgustu se bomo družili ob sredah, od 
9. do 11. ure si bomo na različne načine – predvsem pa z igro in 
kratkočasjem popestrili poletje. Ustvarjalna poletna srečevanja so 
namenjena otrokom od 5. do 10. leta starosti. Vabljeni med knjižne 
police in poletne dogodivščine v Knjižnico Litija!

Mateja PREMK

Z BRALNIMI MAJICAMI V POLETJE
Knjižnica Litija je zaključila projekt predšolske in osnovnošolske 
bralne značke: s pomočjo donatorjev je mladim bralcem podari-
la majice, s katerimi sporočajo, da so uspešno in veselo zaključili 
bralno značko. Skoraj 1.400 otrok bo z živahno oranžnimi majicami 
sporočalo: da berejo kot tele v nova vrata, da ena knjiga na dan 
odžene cveke stran, da se šenkani knjigi ne gleda v zobe in da sta 
s knjigo volk sit ter koza cela (beri: meni ni dolgčas, pa še mama 
je zadovoljna).
Donatorji: Predilnica Litija d.d., Joško Rozino, s.p., Slikopleskarstvo 
Jereb, s.p.,  Riana d.o.o, Montaža Bajec d.o.o, Palva d.o.o. in dru-
žina Iskra skupaj s knjižnico izjavljajo: PO (prebrani) KNJIGI (nam) 
POSIJE SONCE! 
Hvala za podporo – tudi pedagogom in vzgojiteljem -  in lepo pole-
tje želimo!

Andreja ŠTUHEC, Knjižnica Litija

knjižnica litija

»LIPKE« NA BRAČU NAVDUŠILE LJUBITELJE 
KLAPSKE GLASBE 

Za Lipke je bil začetek junija verjetno trenutek, ki smo ga kar ne-
kaj mesecev nestrpno pričakovale. Konec marca je namreč postalo 
jasno, da smo sprejete na Festival klapskih pesmi v Omišu. Ker 
smo na omenjenem tekmovanju novinke, smo se s svojim petjem 
predstavljale v kategoriji debitantov. Predizbor je potekal na Bolu 
na Braču.  Na festivalu se je predstavilo deset klap, od tega ena 
iz Bosne in Hercegovine in dve iz Slovenije – poleg nas tudi klapa 
Fritule iz okolice Kopra. 

Nastopa smo se 
lotile samozave-
stno; k temu so 
pripomogli tudi 
nasveti, ki nam 
jih je na klap-
skem seminarju 
v Litiji dal prof. 
Pogrmilović in 
povratne infor-
macije, ki smo 
jih dobile na sre-

čanju klap v Samoboru konec maja. Sproščenost je pripomogla k 
dobrem nastopu, za katerega smo bile nagrajene z bučnim aplav-
zom. Čeprav se nismo uvrstile na finalni večer v Omišu, smo bile 
deležne pohval tako s strani žirantov kot tudi organizatorjev priredi-
tve in ostalih poslušalcev.  Ognjeni krst na festivalu klapske glasbe 
bomo vsekakor ohranile v lepem spominu; vreme je bilo izjemno 
lepo, morje osvežujoče, domačini prijazni, s kolegi klapaši pa smo 
na druženju po koncertu skupaj zapeli tudi marsikatero slovensko. 
Zagotovo to ni naše zadnje potepanje po Dalmaciji. Domači publi-
ki pa bomo tekmovalni program predstavile na letošnjem festivalu 
Slovo poletju. Prisrčno vabljeni!
   Zala PAVŠIČ, ŽVS Lipa (PD Lipa Litija)

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

PETEK 27.6. 18.00 Sproščeni petek MC Litija

PONEDELJEK 30.6.
17.00 Pimp maj bajk – 5 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

SREDA 2.7. 17.00 Cirkuške vragolije MC Litija

PONEDELJEK 7.7.
17.00 Impro delavnica – 3 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

PONEDELJEK 14.7.
17.00 Muzikarnica s Kikijem – 5 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

SREDA 16.7. 17.00 Delavnica grafitiranja s KBLO8 – 4 dnevna delavnica KSP Litija in MC Litija

PONEDELJEK 21.7.
17.00 Kako uspešno pripraviti delavnico – 3 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

ČETRTEK 24.7. 17.00 Fotografska delavnica NIKON – 2 dnevna delavnica MC Litija

PONEDELJEK 28.7.
17.00 Izdelava orodij za trim stezo Svibno – 5 dnevna delavnica MC Litija
18.00 Zaposlitvena pisarna MC Litija

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

50 let Ks KResnice
Krajevna skupnost Kresnice je 14.6.2014 obeležila 50 let de-
lovanja. V ta namen je Krajevna skupnost v sodelovanju z dru-
štvi in NK Kresnice organizirala dogodke, ki so krajankam in 
krajanom ter gostom popestrili lepo sončno soboto. 

Zjutraj ob 9.00 uri je 
podpredsednica sveta 
ga. Tatjana Zajc od-
prla razstavo 17. kre- 
sniških likovnih ume-
tnikov. Ob 9.00 uri 
se je pričela tudi no-
gometna tekma cici-
banov NK Kresnice in 
NK Moravče, nato pa 
se je program nada-
ljeval s kolesarskim 

vzponom na Kresniški vrh 
in nogometno tekmo med 
cicibani NK Kresnice in 
njihovimi mamicami.
Popoldan ob 16.00 uri se 
je dogajanje nadaljevalo 
z nogometno tekmo med 
člansko ekipo NK Kre-
snice ter nogometaši, ki 
trenutno nimajo sklenje-
ne pogodbe s klubi v R 
Slovenije. Ob 18.00 uri se 
je pričel kulturni program, 

na katerem je pred-
sednik sveta Krajevne 
skupnosti podelil zahva-
le vsem društvom in NK 
Kresnice. Prava atrak-
cija tega dela dneva so 
bili Flosarji, narodno 
zabavni ansambel, ki je 
deloval v času ustanovi-

tve krajevne skupnosti leta 1964 ter še kakšno leto za tem. V po-
častitev tega praznovanja so se zbrali, kak mesec intenzivno vadili 
ter nas na prire-
ditvi, med razde-
ljevanjem torte, 
navdušili z nekaj 
odigranimi sklad-
bami iz njihovega 
repertoarja. Dan 
se je zaključil z 
vrtno veselico, 
ki jo je pripravilo 
PGD Kresnice in 
na kateri so kra-
janke in krajani 
rajali in se veselili 
pozno v noč.
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Osnovna šola Litija
VELIK USPEH ROKOMETAŠIC  
OŠ LITIJA - TRETJE V DRŽAVI

V organizaciji OŠ Antona Martina Slomška je v pone-
deljek, 14.4.2014  potekalo finale državnega  tekmo-
vanja v rokometu za dekleta. Nastop na finalu so si z 
uspehom na predhodnih tekmovanjih priborile I. OŠ 

Žalec, OŠ Antona Martina Slomška in OŠ Litija. Finalni turnir se je 
začel s tekmo med Vrhniko in Žalcem, ki so jo po boljši igri v svoj 
prid odločile učenke z Vrhnike. Sledila je tekma med Žalcem in Li-
tijo, ki jo je bolje začela 
ekipa iz Žalca. Litijanke 
so veliko moči porabile 
z lovljenjem rezultata, ko 
so prešle v vodstvo, le 
tega niso uspele zadržati 
in so morale na koncu 
nasprotnicam priznati 
poraz. Tretjo tekmo sta 
odigrali ekipi Vrhnike in 
Litije. Domačinke so pri-
kazale boljšo igro in so 
zasluženo zmagale ter postale državne prvakinje. Ekipa OŠ Litija je 
osvojila končno tretje mesto, kar je za leto mlajšo ekipo lep uspeh, 
ki ga načrtuje v naslednjem letu še nadgraditi.
Za OŠ Litija so igrale: Špela Doblekar, Sabina Kozarac, Nina Baj-
rić, Monika Medved, Anuša Strle, Katjuša Ponebšek, Ema Bohinc, 
Sarah Macanović, Maja Musar, Karmen Štelcer, Valentina Weilgoni 
Anžel. Nina Bajrić je na tekmovanju prejela nagrado za najboljšo 
strelko turnirja. Strelke: Nina Bajrić 10, Sabina Kozarac 5, Monika 
Medved 2, Anuša Strle 2.; Trener: Dare Šuštar, vodja ekipe: Karmen 
Špan.

VELIK USPEH ATLETINJ OŠ LITIJA
Neja Dolar in Ema Bohinc sta se z dobrim rezultatom v metu krogle 
na področnem tekmovanju uvrstili med 20 najboljših metalk krogle 
v Sloveniji, ki so si zagotovile nastop v finalu državnega tekmova-
nja. Finale je potekalo na atletskem stadionu v Kopru 5.6.2014. 
Hkrati z atletskim finalom je na stadionu  potekal tudi Festival 
športa mladih. Učenki, ki sta prvič tekmovali na pravem atletskem 
stadionu, sta tudi tokrat kroglo dobro metali. Neja je z zelo dobri-
mi meti osvojila končno 7. mesto v državi, leto mlajša Ema pa 16. 
mesto. Za obe učenki in šolo je to velik uspeh, saj nimamo prav 
nobenih pogojev za resno ukvarjanje z atletiko.

Karmen ŠPAN

METULJEV DAN - NAGRADNI ŠPORTNI DAN V  
TERMAH TOPOLŠICA

Terme Topolšica in njihovo turistično društvo so že četrtič zapo-
red  v mesecu maju izpeljali natečaj za najbolj kreativen izdelek na 
temo  METULJ. Prijavilo se je več kot 97 osnovnih šol iz vse Sloveni-
je. Zmagali so učenci 1. B razreda. Bili so presrečni. Razredničarka 
Marjeta Laba in prof. Petra Motoh, ki sta bili idejni vodji učencem, 
sta se v nedeljo, 1. junija skupaj s 24 učenci in nekaterimi starši 
odpeljali v Topolšico na zasluženi nagradni športni dan. Imeli so 
brezplačen prevoz, kopanje v njihovih bazenih, malico in kosilo. V 
njihovem tematskem parku so si učenci ogledali vsa  možna inter-
vencijska vozila; jahali so konje, jamarji so otroke z vrvjo dvigovali 
visoko na drevo, sedli so lahko v jadralno letalo, sedli in upravljali 
so bager, ogledali so si prikaze poslušnosti psov, pogledali, kako 
so perice nekoč prale perilo,… seveda ni manjkala godba in mažo-
retke, klovna, čarovnik…Zelo zanimivo si je bilo ogledati čudovito 
razstavo vseh prispelih izdelkov v njihovem hotelu. Seveda so se ob 
svojem izdelku slikali, da se je kar bliskalo. Preživeli smo prekrasen 
dan. Višek dneva je bila seveda podelitev priznanja 1. b razredu. 
Organizacija dogodka je bila skozi ves dan odlična. Termam Topol-
šica in njihovemu turističnemu društvu so se prisrčno zahvalili. 

Zapisala: Marjeta LABA

»MEDGENERACIJSKA  
OLIMPIJADA« Z BABICAMI IN DEDKI

V aprilu, na dan družin, smo v vrtec povabili babice 
in dedke. Babice in dedki so vez med preteklostjo 
in sedanjostjo ter velik vir različnih zgodb. Vezi, ki 

se stkejo med vnuki in starimi straši, so trajne in nepozabne. Ob 
prezaposlenosti staršev so dodatni podporni steber v družini. Ob 
njih postanejo vnuki zrelejši, stari starši pa bolj mladostni. 
Prav zato smo jih povabili v vrtec in z njimi organizirali »medgene-
racijsko olimpijado«. Za otvoritev olimpijade smo pripravili program 
z mjuziklom »Mali medo« in 
pesmicami, posvečenimi ba-
bicam in dedkom. Sledile so 
igre na vrtčevskem igrišču. 
Razdeljeni smo bili v štiri 
skupine in se pomerili v raz-
ličnih igrah. Mlajši in starej-
ši so uživali v igrah ter s tem 
pokazali, koliko jim pomeni 
medgeneracijsko druženje. 
Igre so potekale v športnem 
duhu: »Pomembno je sodelovati, ne zmagati!« Ob zaključku iger so 
jim vnuki podelili »olimpijske kolajne« za sodelovanje. Skupaj smo 
zapeli tudi našo Zdravljico - slovensko himno.
Ob soku, sadju in čokoladnih kroglicah, ki smo jih pripravili prejšnji 
dan, smo se še malo poigrali in poklepetali. S tem srečanjem smo 
nepogrešljivim babicam in dedkom polepšali dan, za kar so nam bili 
zelo hvaležni. Vedno znova, kadarkoli jih gostimo v vrtcu, ugotavlja-
mo, da so le dodatni vir ljubezni, ki je v življenju ni nikoli preveč.

Za male Pikapolonice Marinka L. in Simona R.

Osnovna šola Gabrovka-Dole

NAGRADE NA LIKOVNEM 
NATEČAJU NATIONAL  
GEOGRAPHIC JUNIOR

Na 6. likovnem ekonatečaju, ki ga razpisuje Natio-
nal Geographic Junior za vse osnovne šole v Slove-
niji, so učenci POŠ Dole prejeli nagrado za uvrstitev 
med dvajset najboljših likovni del.

Tema letošnjega razpisa je bila DIVJINA, nagra-
jenci pa so: LARA LOGAR, KLARA KOLETIČ in MI-
RAN MAJCEN iz 5. razreda POŠ Dole ter BRINA 
BRINOVEC iz 6. razreda POŠ Dole, ki je prejela 
nagrado za najbolj izvirno in domišljijsko likovno 
delo. Nagrajenci prejmejo knjižne nagrade, na 
tem mestu pa jim tudi ponosno čestitamo!

Mentorica Maja SEVER

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN TEST 
HOJE V GABROVKI

Preventivne dejavnosti, ki smo jih ob pomoči 
številne ekipe zdravstvenih delavcev ZD Litija 
organizirali že šesto leto zaporedoma, in sicer 

v petek, 30. 5. 2014, na športnem igrišču in v šoli v Gabrovki, 
so bile tudi letos zelo dobro obiskane. 
Na preventivnih dejavnostih smo se srečali otroci in odrasli, se dru-
žili 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 če-
trtič, v zadovoljstvo najmlajših sodelujočih, organizirali prilagojen 
test hoje tudi za otroke. V času, ko so odrasli opravljali test hoje na 
2 km ter se posvetovali z zdravstvenimi delavci, so učenci uživali v 
različnih telesnih aktivnostih, ki so jih vodili pedagoški delavci.
Preventivne dejavnosti smo obogatili s predstavitvijo preventivnega 
presejalnega programa DORA, ki že vrsto let osvešča ženske o po-

menu rednega samopregledo-
vanja dojk kot tudi pomenu in 
namenu pregleda dojk z ma-
mografom, ki najkvalitetneje 
zazna rakave in predrakave 
spremembe v tkivu dojk.
Vzgoja za zdravje se začne v 
družini in je naloga staršev, 
pri tem pa jim vzgojno-izo-
braževalne 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 po-
dročju KS Gabrovka in KS Dole pri Litiji vsako leto dobro obiskane 
in da so se jih nekateri udeležili že šesto leto. Navdušenje udele-
žencev, da so si v hitrem življenjskem tempu in ob vseh obvezno-
stih vzeli nekaj časa zase, ter potrditev, da solidno skrbijo za svoje 
zdravje, je spodbuda za vse tiste, ki se po opravljenih testih in po-
govoru 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.
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 pri-
spevajo k večji zdravstveni osveščenosti, in si hkrati želimo, da bi 
se preventivni programi ne le ohranili, temveč razširili in da bi se 
jih lahko udeleževali vsi državljani v okviru  javnega zdravstvenega 
sistema. Maja PLAZAR

VRTEC ČEBELICA

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Prvo junijsko četrtkovo popoldne so bila vrata OŠ Gradec zno-
va odprta za učence, starše in učitelje podružničnih in ma-
tične šole, saj so lahko obiskali zdaj že tradicionalno zaključ-
no prireditev, ki je imela letos naslov Zdrav življenjski slog. 
Namenjena je bila pomenu zdrave prehrane, BIO izdelkom, 
gibanju, sprostitvi, higieni ter skrbi za zdravje in dobre med-
sebojne odnose.
Obiskovalci so si v barvitem mozaiku stojnic in kotičkov lahko ogle-
dali in preizkusili ogromno dejavnosti, ki so povezane z boljšim po-
čutjem in zdravjem človeka. Ob predstavitvi zeliščarstva so si lahko 
po lastnem okusu privoščili sveže pripravljen čaj, se posladkali s 
sadnimi napitki in kefirjem ter zraven poskusili pirine piškote, pala-
činke ali pa prigrizke z različnimi zdravimi zeliščnimi namazi. Ljubi-
telji sadja so se morda zadržali ob mizi z bio sezonskim sadjem, kjer 
se je s to prireditvijo zaključila tudi letošnja shema šolskega sadja. 
Obiskovalci so imeli možnost poskusiti tudi sadno solato in različne 
sirupe. Ogledali so si strokovno literaturo s področja vrtnarjenja, 
domov pa odnesli tudi brezplačne vrtnine in zelišča, ob čemer so 
si lahko prebrali še vrtnarski manifest. Za zdrav življenjski slog so 
pomembni tudi miselni in fizični izzivi, zato so se lahko preizkusili 
v različnih igrah (šah, logične in namizne igre, kocka dejavnosti, 
med dvema ognjema, golf, judo ipd.). Zdrav življenjski slog vklju-
čuje tudi higieno in rabo čim bolj naravnih higienskih pripomočkov, 
kot je bila npr. predstavljena domača zobna krema. Obiskovalci so 
se lahko sproščali z različnimi sprostitvenimi tehnikami, spoznali 
terapevtsko delo s psom, izpolnili anketo o zdravem življenju ali so-
delovali v glasbeni delavnici. Ob učencih v antični opravi so gotovo 
opazili, da latinski pregovori o zdravju veljajo še dandanes. V kotič-
ku Zdravstvenega doma Litija so lahko preverili svoj krvni sladkor, 
holesterol, pritisk in težo, manjkali pa niso niti predstavitev temelj-
nih postopkov oživljanja niti nasveti za varno zaščito pred sončnimi 
žarki. Vsem, ki jih je to zanimalo, so bili predstavljeni neobvezni 
izbirni predmeti, lahko pa so domov odnesli Oko, šolsko glasilo. Na 
prireditvi so z balinčkanjem sodelovali tudi stanovalci doma Tisje, 
Planinsko društvo Litija, Folklorna skupina Javorje, Mladinski cen-
ter Litija s prostovoljko s Švedske in plesne skupine, plesni točki 
pa sta izvedli tudi plesalki v invalidskem vozičku s soplesalcem, 
šolskim psihologom. 

Prireditev je bila tudi humanitarno 
obarvana, saj so se tam zbirala 
sredstva za šolski sklad in higi-
enske potrebščine za pomoč pri-
zadetim v nedavnih poplavah na 
Balkanu. 
Težo celotnemu dogajanju je do-
dala tudi razglasitev najpozitivca 
in najpozitivke Osnovne šole Gra-
dec. To sta za šolsko leto 2013/14 
postala Patricija Bokal iz 5. a in 
David Gobec iz 5. b.

Prireditev s predsta-
vitvijo možnosti, kako 
skrbeti za svoje zdrav-
je, je bila izvedena 
ravno pravi čas, ko se 
učenci, starši in delav-
ci šole že pripravljajo 
na zaslužene počitni-
ce, kjer bodo lahko 
praktično uporabili 
ideje s prireditve ter 
s tem poskrbeli za še 

bolj zdrav življenjski slog, za kar morda med letom zmanjka časa. 
Upajmo, da bo res tako in da se bodo tudi zato jeseni še z večjim 
veseljem ter zdravi znova vrnili. Pa vesele počitnice!

Alenka ZUPANČIČ, učiteljica SLO in TJA

DOSEŽKI UČENCEV OŠ GRADEC NA TEKMOVANJIH V 
ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Znanje je ena od vrednot, ki jo aktivno spodbujamo na naši 
šoli. Poleg rednega pouka se uspešnejši učenci dodatno pri-
pravljajo na tekmovanja iz znanja. 
Skozi celotno šolsko leto so potekala tekmovanja na različnih po-
dročjih. Naši učenci so se udeleževali vseh tekmovanj na šolski 
ravni, kjer lahko dosežejo bronasto priznanje, na večini področji pa 
so se uvrstili tudi na regijsko in državno raven, kjer se lahko doseže 
srebrno oziroma zlato priznanje. Skupno je bilo osvojenih 276 
bronastih, 39 srebrnih ter 5 zlatih priznanj.
PODROČJE BRON SREBRO ZLATO
SLOVENŠČINA 33 2 /
MATEMATIKA 135 12 3
LOGIKA 38 2 1
KEMIJA 13 2 /
BIOLOGIJA 7 / /
ZGODOVINA 5 3 /
FIZIKA 4 2 /
GEOGRAFIJA 4 / /
ANGLEŠČINA 23 6 /
NEMŠČINA 1 1 /
VESELA ŠOLA 6 5 /
GLASBENA OLIMPIJADA / 3 /
SLADKORNA BOLEZEN 7 1 1

Največji uspeh so učenci dosegli na treh državnih tekmovanjih 
(matematika, logika in sladkorna bolezen). Zlato Vegovo priznanje 
iz matematike so dosegli: Manca Murn (7.razred), Maja Kolar 
(9.razred) in Luka Končar (9.razred). Njihova mentorica je bila 
Tina Hojnik. Zlato priznanje iz logike je dosegla učenka z Vač Meta 
Trdin (9.razred). Njena mentorica je bila Katarina Murn.
Zlato priznanje iz sladkorne bolezni je dosegla učenka Maja Kolar 
(9.razred). Njena mentorica je bila Marijana Sebastijan.
Tudi vsem ostalim tekmovalcem ter njihovim mentorjem še enkrat 
iskreno čestitamo in jim v naslednjem šolskem letu želimo veliko 
uspehov.                 Zbrala Katarina MURN, pomočnica ravnateljice

Zdrave dobrote so se pripravljale sveže

Plesna točka s plesalko na 
invalidskem vozičku
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RIBICA JE ZAPLAVALA …
Končno smo dočakali odprtje nove enote Ribica. 
V svetle prostore vrtca v zgradbi Socialno varstve-
nega centra je 22. maja vstopilo 40 otrok, ki so 
razporejeni v tri oddelke. Otroci bivajo v Modri, Vi-
jolični in Zeleni sobi. Za nami je že uvajalno obdo-

bje. Prvi dnevi so bili namenjeni medsebojnemu spoznavanju otrok, 
staršev in vzgojiteljev, raziskovanju novega okolja in igri z novimi 
igračami. Otroci so se najprej 
v vrtcu skupaj s starši zadrža-
li le nekaj ur, danes pa otroci 
že samostojno preživijo dan. 
Uživajo v igri na igrišču in 
tkejo številna prijateljstva. 
Čeprav bomo kmalu odšli na 
počitnice, bo v vrtcu ves čas 
veselo in živahno, saj bo eno-
ta Ribica odprta vse poletje. 
Veselimo se že prihajajočih dni in novih vrtčevskih dogodivščin! 

Špela SEDEVČIČ, pom. vzgojiteljice

DIRADI ČINDARA ZA BABICO IN DEDKA
V vrtcu Medvedek smo skupaj z otroki preko leta spoznavali pokra-
jine in pripadajoče značilnosti Slovenije. K temu štejeta tudi ljud-

ska glasba in plesi. V so-
delovanju s tamburaškim 
orkestrom iz Šmartnega in 
drugimi poznavalci te dedi-
ščine smo imeli priložnost 
poslušati glasbo in spo-
znavati narodno nošo po-
sameznih pokrajin. Vsake-
mu otroku se bo v spomin 
verjetno vtisnil vsaj kanček 
te mnogokrat pozabljene 

vrednote slovenskega naroda. Nekaj znanja in modrosti, ki smo ga 
nabrali, pa smo ob zaključku želeli deliti. 
V torek, 27. maja 2014, smo se najprej pokazali babicam in dedkom. 
Na igrišču vrtca sta zaigrali harmoniki, na kateri sta igrala mlajši 
harmonikar Urban Kotar in starejši Pavle Kokalj. Glasba je otroke 
najprej povabila k ljudskemu plesu čindara. Ta ljudski ples večinoma 
imenujemo kačo zvijat, kačo vit, na Štajerskem tudi čindara in kolo. 
Po uvodnem 
Diradi čindara 
so se vsi otro-
ci predstavili z 
enim od ljud-
skih plesov. 
Zavrteli so se 
od Gorenjske, 
Primorske vse 
do Bele kra-
jine. Vsem je 
skupna in po-
membna ena misel, ki odzvanja. In sicer, da se imamo radi in seve-
da, zakaj se ne bi 'meli, radi, radi, radi. 
V sredo, 4. junija, se je v dvorani na Stavbah prireditev ponovila za 
starše. Vsebina je bila enaka kot pri dedkih in babicah le spremlja-
va je bila nekoliko drugačna. Poleg harmonikaša Kokalj Pavleta, ki 
nas je spremljal drugič, so nas svojim glasom in spremljavo podprli 
še člani tamburaškega orkestra iz Šmartnega. Vsem glasbenikom 
še enkrat iskrena hvala! 
Predstavilo se nas je vseh 11 skupin enote Medvedek. Tako smo 
zaključili projekt Mali sonček raziskuje Slovenijo in šolsko leto 
2013/14.

Tjaša HAUPTMAN in Mateja PREMK, vzgojiteljici

Vrtec Litija LILA je pred poletnimi počitnicami pred-
stavila na razstavah delo vseh treh likov-
nih sekcij.

CICI LILA je imela svojo prvo razstavo 28. 
maja v avli litijske občine. Sodelovalo je 33 otrok v starosti od 4. 
do 8. leta: Anja BERČON, Nika BERČON, Jurij CELESTINA, Ala CVE-
TEŽAR, Pia DRAŽUMERIČ, Ajda JAKOPINN, Vita JAKOPINN, Pina 
GOLOUH, Filip ISKRA, Brigita KOKALJ, Erin KRAČAN KONJAR, Julija 
LABA, Krištof MAHKOVEC, Taja MAHKOVEC, Aleksej MITIČ, Flora 
MLAKAR, Mia MLAKAR, Nur OSHISH, Amin OSHISH, Julija PIRC, 
Zala PIRC, Nira PODLOGAR, Anže ROZINA, Eva ROZINA, Katarina 
SMUK, Mirjam ŠKRA-
BANJA, Matic ŠU-
ŠTERŠIČ, Varja ŠTI-
MEC, Naja ŠIRCA, 
Naomi TANCAR, Neli 
TANCAR, Vitranc TO-
MAŽIN HOČEVAR, 
Vida TORI.
Njihovi mentorici sta 
bili Danijela Kunc in 
Anita Vozelj. Mala 
godalna skupina«Cigumigu« z mentorico Špelo Janša  pa je prispe-
vala glasbo.

MALA LILA se je drugič letos predstavila 12. junija v šmarski 
knjižnici. Razstavljali so učenci v starosti od 9 do 15 let: Valentina 
ANŽEL, Marija Snežna BENEDIČIČ, Živa BUČAR, Maša CVETEŽAR, 
Zala ČOŽ, Dora DACAR, Jera DACAR, Bernard KOKALJ, Taja MAL-
NAR, Nika MARN, Neža MUSAR, Anesa SHALA, Lara SMOLNIKAR, 
Gaja STARC, Ajda SVETLIN, Anja ŠIRCA, Mila ŠTIMEC, Valentina 
TOMAŽIČ, Viktorija ZAVRL . V glasbenem programu so sodelova-
li učenci glasbene šole Andraž Fink, Kristjan Mušič, Jaro Pavliha, 
Cene Bevc, Matija Baš, mentor Vid Pupis. 

LILA - likovna sekcija za odrasle pa je izvedla 31. maja ex tempo-
re Kresnice, slike pa so razstavljene v avli litijske občine od 9. junija 
naprej. Letos se je ex tempora udeležilo 25 ljubiteljskih slikarjev iz 
treh društev: LILA Litija, KD Ivančna Gorica, Društvo Rajko Slaper-
nik Ljubljana ter domačini iz Kresnice in Litije. 
Razstavljajo: Društvo LILA LITIJA domačini iz Litije in Kresnic: 
Nubia ANŽEL, Marko BEGIĆ, Darja BERNIK, Ivanka BRUNČEK, Igor 
FORTUNA, Gabrijela HAUPTMAN, Nadja HOSNER, Jelka JANTOL, 
Dušan JERE, Danijela KUNC, Aleksander LAVRENČIČ,  Marjeta 
MLAKAR AGREŽ, Joža OCEPEK,  Sabina CVIKL SLANA, Pavel SMO-
LEJ, Marija SMOLEJ, Anita VOZELJ, Jelka ZAJC.

 KD Ivančna Gorica: Milena DIMEC. Likovno društvo Rajko Sla-
pernik Ljubljana: Marija KROŠELJ, Zvonka PACEK, Andrej ŠENK, 
Tomo VOJNOVIČ. Prireditev so s pesmijo popestrili Kresniški fan-
tje.  Na odprtju razstave so podelili štiri knjižne nagrade.  Prejeli so 
jih: Gabrijela Hauptman, Tomo Vojnovič, Marjeta Mlakar Agrež in 
Zvonka Pacek. Prvo nagrado - samostojno razstavo v organiza-
ciji društva LILA pa je prejela Anita VOZELJ.

V septembru bo LILA spet vpisovala v tečaje za odrasle (začetni 
in nadaljevalni), v CICI LILO in MALO LILO. Tečaji se bodo začeli v 
oktobru.
                        Predsednica LILA: Joža OCEPEK

Društvo podeželskih žena  
in deklet Polšnik

vabi  v soboto, 19. 7. 2014, ob 15. uri

na 14. KMEČKI DAN
»Iz kuhinje po praženem krompirju diši, iz mleka 

domač`ga  se dobra skuta naredi!«,
ki bo potekal na kmetiji Končar,

po domače Pr' Hribarjevih v Stranskem 
Vrhu 15 - Sušje.

Med drugim bomo prikazali kopanje krompirja s kopačo, naredili 
domačo skuto, pletli venčke iz bršljana, obudili stare kmečke 

običaje,  vezane na čas spravila krompirja, skuhali kakšno  krom-
pirjevo jed naših babic …

Pripravili bomo razstavo domačih dobrot  in skupaj z ansamblom 
Nebo ustvarili prijetno vzdušje.

Vzemite si čas in pridite k nam na vas. Luštno bo!
                                                        Vljudno vabljeni.

»SRAČJE OGLAŠEVANJE«
V tej kolumni se bom dotaknil oglaševanja s plakatiranjem in 
letaki ali zloženkami v naši občini, skozi vse leto, s poudarkom 
na volilnih kampanjah, ki jih letos ne manjka. 
Občina za plakatiranje nudi brezplačna plakatna mesta, katera so 
točno določena za posamezno stranko ali listo. Ko pa vidiš ta me-
sta v vsej svoji zmešnjavi in neurejenosti, ko je vse prelepljeno drug 
čez drug plakat, z neprimerno dodanimi plakati in oglasi, od vseh 
mogočih prireditev, se kot uporabnik lahko le hitro obrneš stran, 
če nočeš imeti težav v glavi. Kaj podobnega nisem videl še nikjer. 
Čemu potem ta oglasna mesta? Kdo jih nadzira? Kdo je bil kdaj 
poklican na odgovornost? 
Mimogrede, kako je lahko velika oglasna rjuha z grdim, slabo či-
tljivim napisom obešena na varovalni ograji pri mostu v Litiji, in je 
nihče od odgovornih za to področje ne odstrani. Vemo, da je na 
tem mestu, kjer je zaradi ostrega ovinka zelo nevarno brati oglase, 
prepovedano plakatiranje. No ja, očitno ne za vse! Zanimivo je opa-
zovati komu kaj takega uspe in komu zagotovo ne. Hitro ti postane 
jasno, kam pes taco moli. Vendar, to ni prav. Razlik ob točno dolo-
čenih pravilih ne sme delati nihče in pika!
Prav tako je totalen kaos na oglasnih deskah KS in posameznih de-
lih vasi. Vse je za videti zelo grdo, skrajno neokusno in ne nazadnje, 
tudi popolnoma neuporabno. Naj ne omenjam plakatov na deblih 
dreves in zapuščenih objektih! Kakor je sedaj urejeno to področje, 
bi bilo bolje, da je oglaševanje prepovedano.

Prav tako so zanimivi novi sodobni prijemi oglaševanja z letaki in 
zloženkami, kjer lahko vsak napiše vse kar mu pade tisti trenutek 
na pamet. To so med drugim lahko laži, nepreverjene trditve, hude 
neresnične obtožbe, sovraži govor, napadi vseh vrst itd. In takšni 
tiskani oglasi so uporabni celo večkrat, ob različnih priložnostih in 
za različne namene. Sreča je le, da mi volivci v veliki večini ne na-
sedamo takšni zavajajoči vsebini. 
Upam in želim si, da se ta naša litijska tradicija konča, ker to ne 
pelje nikamor. Od takšnega oglaševanj nimamo vsi skupaj nič, zgolj 
slabo voljo, zmešnjavo in beganje ljudi, ki si tega ne zaslužimo. 
Pričakujem, da si bodo šli odgovorni ogledati kako je to področje 
urejeno v kakšni od primerljivih občin. Videli bodo urejena, redno 
vzdrževana, pokrita oglasna mesta, ki jih uporabniki uporabljajo 

Podružnica s prilagojenim programom

POROČILO O UDELEŽBI NA PODROČNEM  
TEKMOVANJU OŠPP V ATLETIKI 

– GROSUPLJE
V sredo, 7. 5. 2014, so se učenci OŠ Litija Podru-
žnice s prilagojenim programom udeležili Področ-

nega tekmovanja v atletiki, ki je potekalo na štadionu OŠ Brinje v 
Grosupljem. Nastopili so v disciplinah: teki - 60m, 300m, 1000m, 
skoku v daljino, skoku v višino in metu žvižgača. Učenke in učenci 
so preživeli lepo športno dopoldne ob druženju z vrstniki.  
                 Vili GUČEK

DNEVI SAMOSTOJNOSTI V PIRANU
V torek, 3.6. 2014, so 
se učenci Posebnega 
programa vzgoje in iz-
obraževanja 3 in učite-
ljici Polona Baš Jere ter 
Sandra Rihter odpravili 
na Dneve samostojno-
sti v Piran. Potovali so 
z vlakom in avtobusom, 
bivali pa so v SVIZ- ovih 
apartmajih. Učenci so s 
pomočjo učiteljic skrbeli 
zase, si pripravljali obroke, urejali stanovanje in pohajkovali po ob-
morskih mestih. Preizkusili so se v samostojnosti in si medsebojno 
pomagali, kot to počno prijatelji. Dnevi so kar prehitro minevali in v 
četrtek, 5.6.2014 so polni lepih doživetij z vlakom odšli domov.
 Posebna zahvala gre SVIZU, ki jim je poklonil brezplačno bivanje v 
njihovih apartmajih ter Slovenskim železnicam za 75 odstotni po-
pust pri nakupu vozovnic Litija- Koper- Litija ter praktične nagrade 
za vse udeležence.  Sandra RIHTER

MEDNARODNI LIKOVNI EX TEMPORE
V sredo, 7. maja 2014, je Osnovna šola Jurija Vege Moravče, že 
osemnajstič organizirala Mednarodni likovni ex tempore, katerega 
sta se skupaj z učenci Osnovne šole Litija, udeležila tudi učenca 
Podružnice s prilagojenim programom Marija Pirc in Sašo Smrekar. 
Učenca je spremljala mentorica Barbara Klanšek. Tokrat je učen-
cem prostor za ustvarjanje namenilo podjetje Termit, ki je pripra-
vilo tudi ves material, predvsem pa pesek, ki je bil glavni element 
za ustvarjanje. Letošnja tema »Naravno z naravnimi materiali« je 
nudila pester in širok izbor motivov. Slikali so živali, polja, gozdove, 
travnike, različna tihožitja,…Učenci so s svojo nadarjenostjo in iz-
virnostjo zopet presenetili in nastali so čudoviti likovni izdelki. Vsa 
nastala dela bodo razstavljena na gradu Tuštanj, 5.6.2014, na dan 
tradicionalnega zaključnega koncerta pevskih zborov. Tam bodo vsi 
učenci prejeli priznanja za sodelovanje in praktične nagrade, naj-
boljši pa še zlata priznanja.  
     Barbara KLANŠEK

v skladu s pravili. Ljudje pa jih z veseljem pogledajo in si lahko 
ustvarjajo mnenja ter lažje odločajo koga in kako bodo volili ali ka-
tere prireditve bodo obiskali. Pri tem pa verjetno nikjer bodo opazili 
razdeljevanja letakov in vzporednih lokalnih časopisov zgolj z nega-
tivno in neopravičeno kritično vsebino. 
Oglaševanje naj bo urejeno, zgledno, prijazno pa tudi kritično, ven-
dar vse v mejah normale in dobrega okusa. Pri ljudeh je tako, da 
lepa beseda ali lep oglas lepo mesto najdeta. Litija kot mesto in 
Občina postaja vedno lepša in bolj urejena, zato si imen »sračje 
gnezdo« ter podobnih, nikakor ne zasluži. Bi se pa lahko nered z 
oglaševanjem imenoval podobno, kot ga imenujejo prav tisti, ki ga 
na tem področju tudi največ naredijo. Sedaj pa se je le treba najti 
v teh besedah. To pa najbrž ne bo težko. 
Da pa le ni vse tako neurejeno, kar zadeva oglaševanja, pa doka-
zujejo svetle izjeme, pred vsem privatni lastniki oglasnih mest, ki 
ne dovolijo nereda in nobenih presenečenj. Vse je v okviru posta-
vljenih pravil igre, ki jih nihče ne upa niti ne more kršiti. In tako je 
tudi prav. 

Boris DOBLEKAR, občan Litije
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KONJENIKI NA PRAZNIKU ZASTAVE
Zgodovinsko heraldično društvo »Heraldica Slovenica«, ki se 
med drugim zavzema za ohranjanje slovenskih nacionalnih 
simbolov, enkrat letno organizira družabno kulturni dogodek 
ob svečanem dvigovanju zastave v geometričnem središču 
Slovenije Geossu v Spodnji Slivni pri Vačah. Vsako leto se ga 
udeležijo tudi predstavniki KD Jesenje Geoss, ki s ponosom 
pojezdijo na čelu svečanega sprevoda kot nepogrešljivi nosil-
ci zastav na takšnih dogodkih.
Praznik slovenske zastave je spomin na leto 1848, ko je slovenski 
domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi 
ulici v Ljubljani. Prijatelji slovenske zastave so se pričeli v počasti-
tev 150-obletnice tega dogodka od leta 1998 zbirati enkrat letno, 
da bi počastili ta zgodovinski dan in simbol naših prednikov, ki so 
sanjali in se borili za samostojno državo Slovenijo. Vsako leto se jo 
udeležijo pomembni državni predstavniki, politiki, veterani vojne za 
Slovenijo, praporščaki, zastavonoše in številni, ki jim za ta državni 
simbol ni vseeno. Med prvimi nosilci pa so že od zgodovine dalje 
prisotni prav konjeniki, katerih zastave in prapori v njihovih rokah 

KONJENIKI ŽE DRUGIČ POMAGALI PROJEKTU 
ANINE ZVEZDICE

Dobrodelna konjenica, kakršnih do sedaj v Slovenji še ni bilo, 
je bila izvedena v isti organizacijski zasedbi kot prvič, pod 
okriljem KD Jesenje Geoss, vodila pa jo je njihova članica, pro-
jektni vodja in inštruktorica Irena Setničar, s skupnio misijo in 
eno mislijo: pomagati čimveč lačnim družinam pri nas. 
Zaradi slabe vremenske napovedi je nekaj konjenikov udeležbo 
odpovedalo, vendar se jih je na aprilsko soboto kljub temu v geo-
metrijskem središču Slovenije Geoss pri Spodnji Slivni zbralo več 
kot šestdeset, ki so prišli praktično iz vseh koncev Slovenije; bilo je 
slišati tako zgovorne Štajerce, kot zabavne Gorenjce in Dolenjce, 
nekateri so prišli celo v skupinah. Najmlajša jahačica je štela samo 
šest let, vendar je vseeno v spremstvu staršev brez težav premaga-
la pot, ki je bila dolga nekaj več kot 20 km. 

Potek konjenice v dveh delih
Čeprav Ana Lukner, projek-
tni vodja Anine zvezdice, 
letos zaradi obveznosti ni 
mogla osebno prisostvova-
ti konjenici, je predsednik 
društva Jože Kovič pred pri-
četkom konjenice poudaril, 
kako so takšni dogodki po-
membni za prepoznavnost 

in priljubljenost konjenikov za celoten slovenski prostor. Po govorih 
predstavnikov občine Litija so slavnostni dogodek pospremili še 
priznani leseni rogisti pod vodstvom Jožeta Setničarja, zatem pa so 
se ločeno vpre-
ge in konjeniki 
podali na pot do 
kraja Moravče 
v bližini Krtine 
pri Domžalah. 
Medtem ko so 
se vprege spu-
stile z Geossa 
do glavne ceste 
in pot z nekaj 
postanki nada-
ljevale po stranskih cestah, so se konjeniki po gozdnih poteh pribli-
žali centru Moravč skozi hribovite vasice z druge strani. Po združitvi 
za cerkvijo so se skupaj po krajši poti odpravili nazaj na Geoss, in 
tako je bil cilj konjenice že drugo leto dosežen: zbrali so za 1500 
kg hrane, ob lepem vremenu, ki je trajalo skoraj točno do zaključka 
konjenice, pa so se družili in preživeli čudovit dan s prijatelji. Tako 
da drugo leto zopet na svidenje Anini zvezdici!

Tekst: Irena KRNC 
Foto: Irena Krnc in arhiv KD Jesenje Geoss

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

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

E-pošta: lesokras@siol.net

Rezultati odličnega 
dela občinskega 

odbora Nove 
Slovenije – 
krščanskih 

demokratov Litija 
so vse bolj opazni.
postavila naša ministrica za delo, družino in socialne zadeve Mateja Cotman.
V našem političnem prostoru je prišel je čas za nove ljudi, za mlade ki niso 
obremenjeni  z preteklostjo ter z delitvijo na črne, rdeče bele,…. Prišel je čas, 
ko je treba pogledati naprej zavihati rokave in pričeti z delom.

Zato zaupajte Vaš glas na letošnjih volitvah
Novi Sloveniji-krščanskim demokratom in podprite  

našo kandidatko Špelo Planinšek. 
Ne bomo Vas razočarali.

Špela je rojena 21.6.1990, živi v vasi Konj in je po poklicu diplomirana 
sociologinja (UN) in diplomirana zgodovinarka (UN). Sedaj nadaljuje študij 
zgodovine in sociologije na drugostopenjskem magistrskem pedagoškem 
programu na Filozofski fakulteti, 1. Letnik

Zahvaljujem se vsem, ki ste nam namenili glas na Evropskih volitvah. V kolikor 
bi želeli sodelovati z nami in v vašem kraju prispevati za boljši jutri, nam pišite 
na elektronsko pošto: bostjansukic1@gmail.com.
Ob prihajajočima praznikoma, prazniku Občine Litija in dnevu državnosti, Vam 
želimo veliko zadovoljstva in dobre volje.

Predsednik OO NSi Litija
Boštjan Sukič

Dne 05.06. 2014 smo se člani OO NSi Litija zbrali na rednem 
sestanku, na katerem smo spregovorili o uspešno izvedenih 
Evropskih volitvah v naši volilni enoti s poudarkom na našem  
volilnem okraju. Sestavili smo tudi program razvoja za našo 
občino za mandat 2014-2018, ki ga bomo še dopolnjevali do 
objave. 
Sami smo poprijeli za delo in z rezultatom v naši volilnem 
okraju smo lahko zadovoljni. Prejeli smo 20,77 % podporo, 
kar je za 4 odstotne točke več od povprečja. Prepričan 
sem, da je to rezultat trdega dela stranke Nove Slovenije-
krščanskih demokratov. Takšen izid potrjuje, da je naše 
delo obrodilo sadove, daje nam zagon in pozitivno energijo za 
uspešno udeležbo na državnozborskih in lokalnih volitvah.
Na državnozborske volitve se podajamo z velikim kapitalom. 
Poslanska skupina NSi uspešno dela za dobrobit slehernega 
slovenskega državljana. Smo stranka s poslansko skupino, 
ki je dokazala, da zna držati besedo in da se znamo pravilno 
odločati tudi v najtežjih trenutkih.
V litijskem in šmarskem odboru NSi-ja smo odločeni izboljšati 
rezultat iz predčasnih volitev v letu 2011.  Trenutno delo 
stranke v Državnem zboru nam vliva pogum in optimizem, 
dober rezultat na lokalni ravni pa nam zagotavlja tudi 
večji vpliv na delo stranke na državni ravni. Trenutno smo 
zahvaljujoč dobrim rezultatom, v situaciji, ko naše mnenje na 
državni ravni nekaj velja.
Naj spomnim, da se je gradnja Socialno varstvenega centra v 
Litiji pričela s pomočjo in sodelovanjem NSi-ja, ko je temeljni 
kamen skupaj z litijskim županom Francijem Rokavcem 

na konjih ponosno 
plapolajo že, odkar 
pomnimo.
»Nacionalnost sije 
z zastavo,« je bilo 
med drugim reče-
no v številnih go-
vorih pri spomin-
skem kamnu, kjer 
je bila slovenska 
zastava izobešena 
s strani posebne 
enote slovenske 
vojske. Letos so to simbolično dejanje povezali še 600-obletnico 
zadnjega ustoličenja knežjega kamna na Gosposvetskem polju na 
Koroškem, ter ob tem tudi na Geossu odkrili posebni knežji kamen 
z željo, da bi slovenski ponos bil tako trden kot ta kamen in bi klju-
boval vsem težavam še dolgo v prihodnosti.

Tekst in foto: Irena KRNC
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PIHALNI ORKESTER LITIJA 
letos vstopa v 116. leto svojega bolj ali manj uspe-
šnega delovanja. Tako kot pri vsaki kulturni skupini 
so tudi naša glavna dejavnost vaje. Tu se izvajajo 
bralne vaje novih skladb, sekcijske vaje z različnimi 
skupinami inštrumentov ter usklajujejo podrobno-
sti izvedbe posameznih skladb. K uspešnosti vaje 
pa morajo, poleg kapelnika, s svojo prisotnostjo 

svoj delež prispevati tudi člani orkestra. In tu ima litijska godba 
veliko možnosti za še boljše in kvalitetnejše delo. Zaradi razumljivih 
obveznosti članov v službah, veliko pa je tudi dijakov in študentov, 
so vaje občasno obiskane manj kot si želimo. Kljub temu pa je ka-
kovost godbe zadovoljiva, resnici na ljubo včasih presenetimo tudi 
sami sebe. 

Kar se naučimo na 
vajah, pa je treba 
tudi pokazati našim 
poslušalcem. In 
zato smo letos nani-
zali že deset nasto-
pov. Februarja smo 
nastopili v Hotiču ob 
70. letnici našega 
dolgoletnega člana 
Franca Jančarja, ki 
mu bolezen prepre-
čuje nastopanje v 

godbi. Odkar v Litiji poteka pustni karneval, je godba stalna spre-
mljevalka povorke. Tako je bilo tudi v letošnjem marcu.

Prvomajsko budnico v Litiji in Šmartnem ter okoliških krajih (seve-
da smo tudi letos s svojimi skladbami prebudili oskrbovance Doma 
Tisje) smo letos zaključili v Kostrevnici, kjer so nam krajani pripra-
vili prijeten zaključek prazničnih nastopov. Kot zahvalo za naš vsa-
koleten trud so nam obrtniki kostrevniške doline ponudili izdelavo 
majic z logotipom Pihalnega orkestra Litija, za kar se jim še enkrat 
najlepše zahvaljujemo. Še v času prvomajskih praznikov smo na-
stopili na odprtju novega sodobnega gasilnega doma v Jablanici. 
V mesecu maju je praznoval svojo 60-letnico nepogrešljivi član 
godbe Iztok Mali in tudi ta obletnica ni minila brez našega igranja. 
24. maja smo sodelovali na otvoritvi Zasavskega gasilskega muzeja 
v Kandršah in praznovanju krajevnega praznika KS Mlinše-Kolovrat. 
Še pred tem pa smo s svojim nastopom počastili odkritje prenovlje-
nega obeležja, posvečenega ustanovnim članom PGD Kandrše, ki 
si ga je zamislil in izdelal naš someščan Stane Ocepek.

Prvi dan junija je godba v lepem sončnem vremenu dajala ritem 
slavnostni gasilski paradi ter igrala na proslavi ob 90. letnici Pro-
stovoljnega gasilskega društva Kostrevnica. S fanfarami, ki so jih 
godbenikom posodili Zasavski rogisti, so naznanili prejemnike naj-
višjih odlikovanj ter razvitje novega društvenega prapora z motivom 
gradu Bogenšperk, ki ga gasi sv. Florjan. 

Pihalni orkester Litija vsako leto na proslavi ob obletnici bitke II. 
grupe odredov na Jančah sodeluje z Mešanim pevskim zborom 
Zora Janče, ki je prav te dni praznoval svojo desetletnico. Tudi na 
72. obletnici tega dogodka je tisočglava množica z zanosom spre-
mljala izvedbo partizanskih pesmi. Vrhunec proslave pa je seveda 
izvedba primorske himne »Vstajenje Primorske«, ki ji s svojim pe-
tjem pritegne velika večina poslušalcev.

V glasbi, to velja tudi v naši godbi, imamo vsi različno misleči isti 
cilj. To je čim boljša izvedba skladb, obenem pa razvedriti poslu-
šalce ter ob tem uživati. Zato smo letos svoj letni koncert izvedli 
malo drugače. Ponudili smo, župnik Pavel Okoliš pa je z veseljem 
sprejel, da svoj nastop izvedemo ob 78. obletnici ustanovitve žu-
pnije Litija pred litijsko cerkvijo. Tega dne so gasilci počastili tudi 
god sv. Florjana. Svoj koncert smo izvedli po končanem bogoslužju 
in bilo je prav prijetno. Medtem, ko so poslušalci prisluhnili našim 
skladbam, so lahko tudi pokramljali in se posladkali z dobrotami, 
ki so jih napekle prizadevne gospodinje. Morda je s tem dejanjem 
tudi Pihalni orkester Litija prispeval svoj delež k oživitvi starega 
mestnega jedra. Če želite, da poživimo še kakšno prireditev, pa ne 
odlašajte z vabilom, na katerega se bomo z veseljem odzvali. 
Na koncu pa še obvestilo glasbenikom, ki ste se v zadnjem času 
priselili v Litijo in ste pred tem sodelovali v podobnih orkestrih v 
svojih krajih. Z nekaterimi smo se že srečali, vse pa vabimo, da se 
nam pridružite ter s svojim znanjem pomagate nadaljevati tradicijo 
Pihalnega orkestra Litija. Prav tako želimo v svoje vrste sprejeti 
sedanje in bivše učence glasbene šole, kajti za uspešno igranje v 
orkestru je pomembna tudi primerna stopnja glasbene izobrazbe. 
Če želite postati član našega orkestra ste vljudno vabljeni, da nam 
to sporočite na godba.litija@gmail.com.

Veselimo se našega snidenja na prireditvi »Slovo poletju«, ko bomo 
na otvoritveni večer v sredo, 27. avgusta nastopili z glasbeno sku-
pino Orlek.

Vaši godbeniki

DELO V MESECU APRILU IN MAJU 
V PROSTOVOLJNEM GASILSKEM 

DRUŠTVU HOTIČ
Meseca April in Maj sta bila za prostovoljne gasilce iz 

Hotiča še ena izmed vseh tistih mesecev, ko smo se v našem gasil-
skem domu srečevali skoraj vsak dan. Ogromno časa smo mentorji 
mladine namenili, vajam in pripravam na različna tekmovanja, na 
katerih smo dosegali lepe rezultate. Tako smo se 26.4.2014 udele-
žili tekmovanja v orientaciji na Bregu, ki ga je organizirala Gasilska 
zveza Litija. Tekmovanja smo se udeležili z 7 ekipami trojk in dose-
gli naslednje rezultate:

V kategoriji pi-
onirk je ekipa 
Hotič 1 dose-
gla 8. mesto, 
ekipa Hotič 2 
pa odlično 2. 
mesto. V kate-
goriji pionirjev 
so naši nado-
budni gasilci 
dosegli 6. me-
sto. Tisti malo 
starejši so se 
pomerili v ka-

tegoriji mladink in mladincev, kjer so mladinke Hotič 1 dosegle 2. 
mesto, mladinke Hotič 2 pa 9. mesto. v kategoriji mladincev pa j 
ekipa Hotič1 dosegla 4. mesto, ekipa Hotič 2 pa 12. mesto.
4. Maja smo gasilci iz Hotiča organizirali sveto mašo v čast Sv. Flor-
janu, zavetniku gasilcev. Maša je potekala v Hotiču, ob tej priložno-
sti pa bi se rad zahvalil župniku Mihaelu, za lepo opravljen obred, 
Jalovec Alojzu za nekaj kratkih besed o Sv. Florjanu, prostovoljnim 
gasilskim društvom Kresnice, Jevnica in Ribče za sodelovanje pri 
maši in seveda vsem domačim gasilcem. Po obredu je sledila manj-
ša pogostitev in klepet v bolj sproščenem vzdušju.
Komaj pa je minilo vso navdušenje od vseh teh prijetnih srečanj 
nas je prešinila vest da nas je zapustil naš tovariš, dolgoletni član 
društva Tine Kralj. Od njega smo se poslovili na gasilskem pogrebu 
10.5.2014 v Hotiču.
23. in 24. 5 smo kot že nekaj let sodelovali na Rallyu Saturnus, 
kjer smo operativni člani izvajali požarno stražo v Stožicah, Ivančni 
Gorici in parkirni hiši Bežigrajski dvor. Istočasno pa je potekalo še 
regijsko tekmovanje v orientaciji v Loki pri Mengšu, na katerega so 
mentorji popeljali dve ekipi in sicer pionirke, katere so dosegle 12. 
mesto in mladinke ki so dosegle odlično 9. mesto.
31.5.2014 pa se je odvijalo tekmovanje v gasilsko športnih discipli-
nah za mladino na Vačah. tudi tja smo se odpravili dobro pripravlje-
ni z 4 ekipami. ponovno so se izkazali naši mladi gasilci in gasilke 
in dokazali da niso od muh. Pionirji so dosegli 8. mesto, pionirke 
odlično 2. mesto, mladinci 5. mesto in mladinke 2. mesto.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem mentorjem, tekmovalcem 
in tekmovalkam, vsem gasilcem ki tako nesebično vlagate svoj pro-
sti čas za uspešno delovanje društva, saj le tako lahko poskrbimo 
da bo naša začrtana pot sledila do cilja.
NA POMOČ!  Predsednik
 Dejan ŠKODA

VABILO V REGIJSKI DNEVNI 
CENTER SENOŽETI

ODPRT VSAK DAN OD 8 DO 16 URE  NA LOKACIJI 
NOVI PARADOKS REGIJSKI CENTER SENOŽETI, SENOŽETI 44A

Dogodki, ki se odvijajo v centru, vam 
pomagajo zapolniti prosti čas, poma-
gajo pri odpravi osamljenosti. Skozi 
delavnice lahko pridobite nove vešči-
ne, navežete stike...

JULIJ:
•  03. 7. 2014: 10.00 – 14.00 – Literarna delavnica (nastajanje 

brošure)
•  15. 7. 2014: 10.00 – 12.00 – Izdelava nakita iz različnih ma-

terialov
 • 24. 7. 2014: 9.00 – 12.00 – Pizza za vsak okus

AVGUST:
• 05. 8. 2014: 9.00 - 11.00 – Glasbena delavnica z glasbili 
• 21. 8. 2014: 9.00 - 11.00 – Sladki grižljaji
• 26. 8. 2014: 10.00 – 12.00 – Ustvarjanje s Cecilijo

V terminu tematskih delavnic in dogodkov še posebej vabljeni 
otroci. Za vsa vprašanja in predloge smo vam na voljo na elektron-
skem naslovu: regijskicenter.senozeti@gmail.com

PROGRAM REGIJSKEGA DNEVNEGA CENTRA 
SENOŽETI JULIJ – AVGUST 2014

DAN / 
URA

PONE- 
DELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

8.00 – 
9.00

individualni 
pogovori

razgibavanje 
čvekalnica

pogovori ob 
čaju

razgibava nje 
čvekalnica

individualni 
pogovori

09.00 
11.00

ročna dela: 
ustvarjanje

tematska 
delavnica

ročna dela: 
ustvarjanje

tematska 
delavnica 

športne 
aktivnosti, 
sprehodi

11.00 – 
13.00

družabne 
igre

skupinsko 
druženje 

uporabnikov 

skupinski  
pogovori 

(razbreme-
nilni) 

športne 
aktivnosti, 
sprehodi

skupina za 
samopomoč

13.30 – 
15.00

domači 
kino: 

slovenski 
mladinski 

film

šprtne 
aktivnosti, 
sprehodi

iindividualni 
pogovori  kino: filmi

skupinsko 
druženje 

uporabnikov

15.00- 
16.00 

športne 
aktivnosti, 
sprehodi

družabne igre
tečaj 

uporabe 
računalnika 

družabne igre pogovori ob 
čaju

NOVI PARADOKS, SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA, 
Vrhovci cesta XVII / 40, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 Tel.: 00386(0)1/4228561
 www.drustvo-paradoks.si

KRESNIŠKI GASILCI V POMOČ V 
MESTO MAGLAJ – BIH

V sredini meseca maja so del Bosne in Hercegovine, 
ter Hrvaške in Srbije zajele močne poplave, katere še 

danes močno odmevajo. Na podlagi informacij naših prijateljev po-
klicnih gasilcev v mestu Maglaj in njihove prošnje za pomoč, smo 
se v PGD Kresnice odločili, da jim odidemo na pomoč. Nedeljska 
informacija iz Maglaja je bila, da se je reka vrnila v strugo, ostalo pa 
je opustošenje. V ponedeljek, dne 19.05.2014, se nas je tako v po-
poldanskem času pet gasilcev z opremo odpravilo na pomoč v BiH. 
Pri izvedbi poti so nam na pomoč priskočili tudi zaposleni podjetja 
Geaprodukt d.o.o. iz 
Ljubljane. Pot nas je 
vodila po avtocesti 
do Slavonskega Bro-
da in nato preko mej-
nega prehoda mimo 
Doboja do mesta 
Maglaj. Na sami poti 
nas je presenetilo že 
to, da so nam na hr-
vaški avtocesti kljub 
obljubam v naših medijih po prostem prehodu, zaračunali cestnino 
za gasilska vozila. Že ob poti smo opazili vodo, razlito po poljih. 
Bolj ko smo se bližali Doboju in vstopali v vplivno območje reke Bo-
sne, bolj so se kazale posledice katastrofalnih poplav reke Bosne 
z nanosi ob cestah in še poplavljenimi deli. V mestu Doboj smo se 
srečali s prvimi večjimi ovirami na cesti in izven mesta tudi s prvim 
večjim obvozom, saj je cesto med Dobojem in Maglajem odnesel 
plaz. Pot do Maglaja smo nadaljevali po stranskih cestah in prispeli 
v mesto okoli 23.00 ure. Kljub noči pa je pogled na ulice pokazal 
popolno opustošenje. Prvi postanek v mestu Maglaj je bil v gasil-
skem domu kjer smo hitro ugotovili, da ni nič več kot je bilo, saj so 
vode med poplavami poplavile tudi celoten spodnji del gasilskega 
doma, kjer je najvišja voda znašala skoraj tri metre. Po kratkem 
prisrčnem pozdravu smo se odpravili na počitek, ki nam ga je v hiši 
svoje matere v vasi Domislica izven naselja Maglaj uredil naš član. 
Hitro smo ugotovili, da je lokacija za počitek izven poplavljenega 

območja dobra rešitev. 
Naslednji dan smo se 
že ob 07.00 uri javili 
na zbornem mestu, od 
koder smo se v dogo-
voru z vodjem poklic-
ne enote odpravili na 
črpanje poplavljenih 
kleti. V dopoldanskem 
delu smo črpali mulj in 

ostale vode iz kletnih prostorov objekta občine in na drugi lokaciji 
iz kleti policijske postaje in upravne enote. V popoldanskem delu 
pa smo odstranjevali mulj in vodo še iz večstanovanjske hiše ter za-
ključili s črpanjem iz kleti v največjem bloku v mestu. Ob 21.00 uri 
smo se odpravili iz mesta na zaslužen počitek v našo bazo. V sredo 
zjutraj smo nadaljevali s črpanjem iz kleti stanovanjskega bloka in 
zaključili do kosila še s črpanjem vode in mulja iz kleti tamkajšnje 
lekarne. Že med delom smo se v kleteh srečevali s kačami, vonjem 
po fekalijah, odpadnih oljih in nafti, na ulicah pa z obilico prahu, 
tako da smo morali uporabljati ustrezno zaščito. Po povratku pa 
smo prebrali, da je bilo na območju odkritih tudi več različnih nee-
ksplodiranih ubojnih sredstev.
Med delom, ko so črpalke na polno črpale iz kleti mulj in vodo (na-
črpali smo preko 400 m3 mulja in vode), smo si ogledali tudi stanje 
v mestu. Mesto je primerljivo z Litijo tako po površini kot sami legi 
ob reki. Po videnem na objektih in v samem mestu je v času naj-
višjega vodostaja reka Bosna tekla skozi mesto primerljivo, kot bi 
skozi Litijo reka Sava tekla v višini železniške proge. Vsa stanovanja 
v pritličjih, vsi lokali in trgovine so popolnoma uničeni. Poplavljene 
pa si bile tudi vse ustanove, vključno z zdravstvenim domom, ob-
čino, policijsko postajo in šolo. V mestu so ostali veliki kupi napla-
vljenega lesa in mulja, prav tako pa se je nahajala velika količina 
odpadkov, ki so jih občani že odstranili iz poplavljenih stanovanj. 
Na območje je prihajalo veliko pomoči tako v sredstvih, opremi 
kot v fizični sili, a opustošenje je res veliko. V sredo smo se tako v 
popoldanskem času zbrali na gasilski enoti, kjer nas je pozdravil še 
župan občine in drugi iz občinskega štaba. Ob tem so se nam vsi 
zahvalili za pomoč, nato pa smo se morali posloviti in odpraviti proti 
domu, saj nas je vse že naslednji dan čakalo delo v naših službah.
Po videnem se nam nehote skozi misli pojavljajo vzporednice v na-
šem okolju, saj sta tako občina kot mesto Maglaj primerljiva z Liti-
jo, tako po številu prebivalcev, kot po samem obsegu in legi občine 
in mesta ob reki. Ker na območju deluje le poklicna enota z malim 
številom poklicnih gasilcev, je v takem primeru njihova pomoč zelo 
omejena. Zavedamo se, da je bila naša pomoč le kapljica v morje 
glede na stanje na območju, a kapljice vode so prinesle poplavo 
in kapljice pomoči bodo pomagale občanom poplavljenih območji, 
da bodo spet vzpostavili normalno življenje. Sanacija, kar je voda 
odnesla v nekaj urah, pa bo trajala daljše časovno obdobje.

Za PGD Kresnice Miha Jančar, poveljnik PGD

Delavnica Herbarij v RDC Senožeti
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IzLET UpOkOJEncEV GAbROVkA
V torek 03.06.2014 smo se člani Društva upokojencev Gabrovka odpravili na izlet v Varaždin– Hrvatska.
Vseh udeležencev nas je bilo 71.
Pot nas je vodila preko Litije, Celja in naprej po avtocesti do počivališča Tepanje, kjer smo se okrepčali z 
sendvičem in kavico. Pot nas je vodila v Varaždin.
V Varaždinu nas je pričakala turistična vodička, katera nam je razkazala znamenitosti mesta Varaždin. 
Po večurnem ogledu mestnih znamenitosti smo vsi utrujeni nadaljevali pot.

V Gornji Dubravi v Kavani »K Jeleni« nas je pri-
čakalo dobro kosilo.
Za dobro vzdušje in ples sta poskrbela dva mla-
da muzikanta. 
Ob zvokih dobre glasbe in dobri vinski kapljici 
je hitro minil čas, ko smo se morali vračati proti 
domu.
Hitro je minil čas našega druženja in že smo 
prišli v Gabrovko.
Za lep in uspešen izlet se moramo zahvaliti 
našemu predsedniku Društva upokojencev Ga-
brovka g. Zmrzlaku.
Pohvala pa gre tudi dvema šoferjema, ki sta 
spretno vrtela volan avtobusa iz podjetja San-
ditous iz Moravč pri Gabrovki.

Zapisala in slike Ivanka in Milenko ZGOnC

Bili smo v taBorišču auschwitz
V društvu izgnancev KO LITIJA smo se odločili, da v letošnjem letu obiščemo 
zloglasno taborišče Auschwitz. Pridružili so se nam tudi nekateri izgnanci iz Dol, 
Polšnika, Radeč in Hrastnika. Taborišče smo si ogledali drugi dan našega prihoda 
na Poljsko. nobena televizija ne more pokazati tistega, kar vidiš in slišiš na sa-
mem mestu. ne moreš ver-

jeti, da v človeških možganih vznikne toliko krutosti 
do sočloveka. Človek je tam pomenil samo odvečni 
osebek, ki ga je treba čim prej uničiti. Še isti dan nas 
je pot popeljala v WIELICZKE kjer smo si ogledali ne 
več delujoči rudnik soli. Kar pa tam vidiš pa se zopet 
čudiš kakšne umetnine zmorejo ustvariti človeške 
roke, kot bi prišel v pravljični svet. Čeprav je vožnja 
trajala v eno smer štirinajst ur smo si vožnjo krajša-
li s pesmijo in pripovedovanjem spominov na naša 
otroška leta, ki smo jih preživeli v različnih lagerjih.
Ta izlet so nam s svojimi prispevki pomagali pope-
striti župana občine Litija in Šmartno, podjetje Oma-
hen, podjetje Bojana Železnika, KGZ Litija, Mesarija 
Šmartno, Sadje-Zelenjava Litija, d.o.o. Lavrič iz Dol pri Litiji in ostali dobrotniki. Vsem iskrena hvala v 
imenu društva izgnancev KO Litija.
Seveda pa gre zahvala tudi vsem vam, ki smo skupaj preživeli te dni. Brez vas tako lepega izleta ne bi bilo. 
Pesem in nova prijateljstva sta nas ponesla nazaj v našo domovino.

Predsednica društva KO Litija
Marija ZAJC

SPOŠTOVANE  
VOLILKE IN VOLILCI

Sem Matjaž Juvančič, rojen 21.02.1968 v Ljubljani, stanujoč Zg. Hotič 2a, 1270 Litija. Trenutno sem 
izredni študent zadnjega letnika fakultete za komercialne in poslovne vede v Ljubljani. Poleg tega sem 
opravil tudi seminar usposobljenosti za člana nadzornih ali upravnih odborov družb. Od leta 1994 pa 
do 2004 sem bil na vodilnih mestih v tovarni SVEA Zagorje, ter Tovarni pohištva Trbovlje, nato pa sem 
se podal v samostojno podjetništvo, kjer sem si dodatno nabral pozitivne in negativne izkušnje.

•   S tem, ko boste dali na državnozborskih volitvah 13.7.2014 
svoj glas zame, vam zagotavljam, da boste imeli v državnem 
zboru sogovornika, ki vas ne bo razočaral. Prepričan sem, da 
bom svoje dolgoletne izkušnje iz managmenta in podjetništva, 
kjer sem aktivno deloval od leta 1994 pa do 2012, uspešno 
uporabil na državni ravni s poudarkom na naslednjih 
področjih:

•   Zaplemba več milijard neupravičeno pridobljenega 
(»pokradenega«) premoženja posameznikom  
(zakon je sprejet, samo se prepočasi izvaja oz. sploh ne). 
Pridobljena sredstva pa vložiti za zagon gospodarstva in 
podjetništva ter razvoj in razbremenitev gospodarstva,  
kar pa posledično pomeni zagotavljanje novih delovnih  
mest.

•   S sredstvi od prodanega državnega premoženja zagotoviti 
vzdržnost pokojninske blagajne ter tako izplačevanje 
dostojnih pokojnin, kajti POKOJNINA JE PRIDOBLJENA 
PRAVICA in ne socialni transfer, kar menijo nekateri.

•   Zagotavljanje socialno pravične in varne države za vse 
starostne skupine, ki morajo imeti dostop do kvalitetnega 
javnega zdravstva, izobraževanja in dela.

•   Nujna vzpostavitev uravnoteženja javnih financ ter korenito 
reorganiziranje predrage državne uprave, katera mora 
poenostaviti upravne postopke ter biti prijazna ter strokovna

Vsekakor pa je v moji prioriteti storiti kar največ, da se uresničijo 
in zaključijo projekti občine Litija, torej projekti, kjer je možno 
črpati evropska sredstva.

MATJAŽ JUVANČIČ 
KANDIDAT ZA POSLANCA V DRŽAVNEM ZBORU

REPUBLIKE SLOVENIJE

VERJAMEMO, DA JE MATJAŽ JUVANČIČ 
VREDEN NAŠEGA IN VAŠEGA ZAUPANJA 

DeSUS OO LITIJA
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sI.MObIL LITIJA
•  Kličite neomejeno  

že od 8,99€/mesec!

zamenjajte operaterja in izkoristite najboljšo ponudbo na trgu!  
Pri si.mobilu bosta dva nova naročnika  

eno leto plačevala le eno naročnino:  
torej vsak le polovico naročnine na paketu po lastni izbiri!

trgovina skat
m: +386 40 411 080
pdolsek@gmail.com

Dolšek&Dolšek d.o.o.
Zasavska Cesta 3, 1270 Litija

spoštovani,
sem Božo Predalič, kandidat stranke sDs  
v vašem volilnem okraju. 

Dovolite, da se vam v uvodu kratko predstavim. 
Rodil sem se 4. decembra 1957 v Ljubljani, kjer 
sem preživel tudi svojo mladost in končal osnov-
nošolsko izobraževanje. Po končani osnovni šoli 
sem obiskoval vajeniško vrtnarsko šolo v Celju in 
jo zaključil z odliko. Po končani poklicni šoli sem 
se odločil šolanje nadaljevati, zaradi česar sem 
moral opraviti sprejemne izpite potrebne za vpis 
na Biotehniško fakulteto. na njej sem najprej 
diplomiral kot inž. kmetijstva in kasneje še kot 
dipl. inž. agronomije in hortikulture. Leta 2000 
sem se vpisal na magistrski študij in leta 2005 
pridobil naziv magister znanosti s področja dr-
žavnih in evropskih študij. Leta 2011 pa sem na 
Evropski pravni fakulteti zagovarjal svojo dok-
torsko disertacijo s področja ustavnega prava in 
pridobil naziv doktor znanosti s področja prava. 
Med študijem na Biotehnični fakulteti sem kot 
študent prejel študentsko Prešernovo nagrado 
za raziskovalno delo s področja genetike ajde. 
Ob tem bi želel povedati, da na vsej svoji poti, od 
vajenca do doktorja znanosti, nikoli nisem imel 
nikakršne štipendije niti drugih privilegijev. Vse 
podiplomsko šolanje sem si plačal sam.

Poklicno pot sem pričel skupaj s soprogo že leta 
1982 kot samostojni podjetnik. Kasneje pa sem 
delal na več zahtevnih delovnih mestih, tako v 
zasebnem, kot javnem sektorju. Tu bi posebej 
izpostavil, da sem kot direktor podjetja kar dva-
krat uspešno saniral podjetje v težavah in v letu 
2002 prejel priznanje Agencije za poslovne raz-
iskave, kot eden najuspešnejših podjetnikov v 
letu 2002. Izpostavil bi tudi funkcijo namestnika 
predsednika uprave Javnega sklada za regional-
ni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja 
ter dvakratno funkcijo Generalnega sekretarja 
Vlade Republike Slovenije, v času obeh Janševih  
vlad.

Vedno sem se zavzemal za demokratično družbo, 
zato sem bil v času »procesa JBTZ« reden udeleže-
nec Roške, kasneje pa tudi drugih dogodkov po-
vezanih s procesi demokratizacije Slovenije. Kljub 
trenutnim razmeram v državi, še vedno verjamem, 
da lahko Slovenija postane demokratična država, 
država, v kateri se bosta spoštovali pravica in vla-
davina prava, prepričan sem, da Slovenija lahko 
postane država vrednot zaradi katerih smo se Slo-
venci pred 25 leti odločili za lastno državo in da je 
za ta cilj vredno vlagati svojo energijo. 

Sem poročen in oče treh odraslih otrok. Svoj pro-
sti čas pa najraje preživljam s svojimi osmimi vnu-
ki katerim se bosta, če bo vse po sreči, do konca 
leta pridružila še dva. 

S strani svojih sodelavcev sem seznajen z najbolj 
perečimi težavami občine Litija in občine Šmar-
tno pri Litiji, verjamem pa, da me boste z mnogimi 
težavami in problemi seznanili tudi sami ob naših 
srečanjih. Ker nisem navajen govoriti v prazno vam 
ne bom obljubljal, da bomo lahko rešili vse težave, 

vam pa zagotavljam, da bom storil vse, kar je v 
moji moči, da se razrešijo. 

Kot poslanec se bom še posebej zavzemal za po-
spešitev dokončnega zaprtja rudnika Sitarjevec, 
ureditev državnih cest (Sp. Hotič, Preska-Sopo-
ta, OŠ Gabrovka), pospešitev gradnje HE na sre-
dnji Savi s poudarkom na protipoplavni zaščiti. 
Seveda pa ob tem ne bomo pozabili na ohranja-
nje podeželja v povezavi z razvojem kmetijstva, 
malega gospodarstva, obrti in podjetništva.

Tisti, ki me poznate veste, da sem vztrajen in da 
držim besedo.

zaupam v slovenijo ter v dobre in poštene 
ljudi.

Dr. Božo Predalič

Renke 5, 
1282 Sava pri Litiji

Telefon:

01/320-60-96

NuDimo vam: 
-  3 VRSTE MALIC: 4,20 eur
-  KOSILA ob SOBOTAH in nEDELJAH: 8,00 eur
-  PIZZE 14 VRST: od 4,50 eur do 6,80 eur
-  JEDI PO nAROČILU!

Delovni čas:
od POnEDELJKA do ČETRTKA: od 6.00 - 22.00 ure

PETEK, SOBOTA: od 6.00 - 23.00 ure
nEDELJA : od 7.00 - 22.00 ure

Nudim vam veliko dvorano do 100 oseb,  
za praznovanje obletnic, porok, rojstnih dnevov.... !

VLJUDnO VABLJEnI !
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»nAJ FOTOGRAFIJA nAŠEGA 
MEsTA LITIJA«

Turistično društvo Litija objavlja natečaj »nAJ 
FOTOGRAFIJA nAŠEGA MESTA LITIJA«. 
Pričetek natečaja, 1. julij 2014, zaključek 31. av-

gust 2014. Objava natečaja 30. september 2014. 
Sodelujejo lahko vsi , ki zagotovijo fotografska dela v obsegu in 
kakovosti kot jih predvidevajo natečajni pogoji. 
nAČIn ODDAJE: vsa dela morajo prispeti do 31. avgusta 2014 v 
pisarno Turističnega društva Litija, Valvazorjev trg 10, Litija. Posa-
meznik odda lahko 2 fotografiji v formatu 18x24 cm. 
Za zmagovalno bo izbrana tista fotografija, ki je najbolj vabljiva, 
izvirna in samoopisna. najboljša fotografija bo nagrajena. 
Za vse informacije smo vam na voljo v pisarni Turističnega društva 
Litija v času uradnih ur. večer zBorovsKega Petja 

Mešni pevski zbor Senožeti je v četrtek, 24. 4., pripravil dogodek z 
naslovom Večer zborovskega petja, ki je potekal v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Verneku. V goste so povabili dva sosednja zbora, Žensko 
pevsko skupino Kresnice in Moški pevski zbor Svoboda Hotič.
Večer je bil namenjen povezovanju sosednjih vasi in njihovih zbo-
rov. Cerkev v Verneku je ena najstarejših v okolici, kljub precej 
poškodovni zunanjosti, pa je notranjost zelo lepa in urejena.
Senožeški pevski zbor z zborovodkinjo Anito Zidar ima sedež v sos-
ednji občini Dol pri Ljubljani. Letos je praznoval svojo četrto oblet-
nico. Ima 20 članov, a je njihovo število zaradi bolezni trenutno 
močno okrnjeno. Veliko daljšo tradicijo ima Moški pevski zbor Svo-
boda iz Hotiča, kjer prepevajo že več kot štirideset let. V tem času 
se je zamenjalo veliko pevcev, njihovo število se je ves čas sprem-
injalo. Zbor zadnjih dvajset let vodi Matjaž Juvančič. Poslušalcem 
se je predstavila tudi čisto sveža ženska skupina, ustanovljena v 
letošnjem letu, ki združuje Kresničanke različnih starosti. Žensko 
vokalno skupino iz Kresnic vodi Mirjam Jelkinar.

PriBliŽevaNja
V sredo, 14. maja, se je izteklo četrto leto uspešnih pogovornih sre-
čanj Približevanja. Projekt je nastal po zamisli in velikem trudu dveh 
zavodov, Knjižnice Litija in Kulturnega centra Litija. njuni vodje, di-
rektorici, sta skupaj s svojimi zaposlenimi staknili glave in nastala 
je odlična pogovorna prireditev, ki je v modro sobo KC privabila 
tudi tiste Litijane, ki, kot je splošno znano, niso pogosti obiskovalci 
prireditev, bodisi v Knjižnici ali Kulturnem centru. 
Že prvo vabilo je bilo presenetljivo, saj se je takrat prvič poime-
novala soba poleg avle v Kulturnem centru kot modra soba in ko 
smo vstopili vanjo, smo bili prijetno presenečeni. Modro dekorirane 
stene, mizice, okrog modri stoli in na mizicah pravi domači piškoti. 
In potem še vljudno povabilo gospe Mateje Sladič Vozelj, ali sme 
postreči s čajem (odličnim) ali kavo. Kot v kavarni, le brezplačno in 
za nagrado za vse to razkošje še odlični gostje, od prvega, gospoda 
Pavlihe do zadnje letos, gospe Benedettijeve. 
V modri sobi smo se tako zbirali mesec za mesecem in z nami so 
bili eminentni gostje, ki sta jih z veliko truda in vztrajnosti nagovo-
rili k sodelovanju obe direktorici, Andreja Štuhec in Helena Haupt-
man. ne bi bilo dovolj, da rečemo, da sta imeli srečno roko, kajti 
pri izbiri je bilo potrebno veliko več in za ves trud, ki sta ga vložili 
in v Litijo pripeljali ljudi, ki so na svojih področjih delovanja odlični, 
zaslužita prav oni dve in seveda vsi njuni sodelavci prisrčno zahvalo 
od nas, obiskovalcev.
 Razgovore je v večini primerov odlično vodil domači novinar, go-
spod Jakopič in tudi z njegovo pomočjo smo ob srečanjih z izbrani-
mi osebami iz športa, novinarstva, igralstva, režije, prava, protokola 
in še česa, spoznali, da so to resnično velike osebnosti, ki ljubijo 
svoje delo in niso pozabili biti tudi ljudje. 
Fotografije vseh 25 tih udeležencev Približevanj so v Kulturnem 
centru domiselno obesili na steno in s tem poskrbeli, da ob vsakem 
obisku lahko podoživimo trenutke, ki so se nas dotaknili.
Za vse našteto še enkrat vsem, ki so sokrivi za Približevanja, iskre-
ne čestitke in prisrčna hvala in še veliko novih gostov in novih idej.

V imenu številnih obiskovalcev, Iva SLABE

Novice iz BowliNg  
kLUbA pLAnET300 

zAGORJE
V Bowling klubu Planet 300 Zagorje, v 
katerega so včlanjeni ljubitelji bowlinga 
iz Litije, Šmartnega pri Litiji, Zagorja, 

Hrastnika in Trbovelj, se počasi zaključuje sezona tekmovanj.
V Bowling centru Planet 300 v Zagorju se je končala liga trojk v ka-
teri je tekmovalo 14 ekip oziroma 46 igralcev bowlinga. Drugo leto 
zapored je zmagala ekipa Favoriti v postavi Slavko Poglajen, Tomaž 
Drnovšek in Franci Poglajen s skupno 28.446 podrtimi keglji, na 
drugo mesto se je uvrstila ekipa Potokar team v postavi Miha Štrus, 
Iztok Štrus, Tomaž Krafogel in Roman Vodenik s skupno 28.107 po-
drtimi keglji, tretja pa je bila ekipa Trijo adijo v postavi Aleš Zaletel, 
Lidija Zaletel in Marjan Kreča s skupno 27.062 podrtimi keglji. 
Klub je v svoji prvi sezoni delovanja veliko dosegel in premešal štre-
ne ostalim tekmovalcem v slovenski državni ligi. 

NOVO! NOVO! NOVO!
VGRADNJA

AVTOPLINSKEGA SISTEMA
* B E N C I N  * D I E S E L

ŠOLskA pEVskA TRADIcIJA 
na OŠ Gradec smo ponosni tudi na našo pevsko aktivnost. Lahko 
se pohvalimo z velikim številom pevskih zborov - imamo jih kar de-
vet. V letošnjem šolskem letu se je na različnih šolskih in krajevnih 
prireditvah slišal glas iz več kot 200. otroških grl. Pevci mladinskega 
zbora so se odzvali tudi na povabila na prireditve izven šolskih meja, 
se odpravili na pevski vikend ob morju ter se predstavili na občinski 
reviji otroških in mladinskih zborov. MPZ Vače je prejel še posebej 
spodbudno oceno, saj ga je strokovna ocenjevalka revije predlagala 
za nastop na medobmočni reviji v naslednjem šolskem letu. 

Moška ekipa v sestavi Miha Štrus, Iztok Štrus, Tomaž Drnovšek, 
Zdravko Kovačič, Tomaž Krafogel in Tomaž Vehovec, so tekmovali v 
tretji slovenski bowling ligi zahod, kjer so v 14. kolih izgubili samo 
enkrat in zasedli 1. mesto, v soboto 21. 6.2014 pa jih čakajo kvalifi-
kacije za drugo slovensko bowling ligo. V tem tekmovanju je izmed 
43 tekmovalcev posamično 1. mesto dosegel Iztok Štrus, 4. je bil 
Miha Štrus, 5. Tomaž Drnovšek, 12. Pa Zdravko Kovačič.
Ženske so v slovenski ženski bowling ligi tekmovale z dvema ekipa-
ma in sicer Marija Prah, Suzana Zupančič in Tjaša Vehovec ter Urša 
Dobravec, Lidija Zaletel in Slavi Krafogel. Prva ekipa je po rednem 
delu tekmovanja dosegla 5. , druga pa 10. mesto, čaka pa jih še 
finalni nastop, ki bo v nedeljo 22.6.2014. Med posameznicami je 
Marija Prah dosegla 5. mesto, Tjaša Vehovec pa z dvema tekmama 
manj 9. mesto med 34 tekmovalkami. Ta liga se šteje tudi za ligo 
seniork posamezno, kjer je Marija Prah zasedla 2. mesto. 
Mladinci so tekmovali v treh ekipah v slovenski mladinski bowling 
ligi v postavah Maša Vehovec in Miha Štrus, Monika Ponebšek in 
Tit Krafogel ter Eva Krafogel in Urh Krafogel. Miha in Maša sta sku-
pno dosegla 3. mesto, Monika in Tit 6. mesto, Eva in Urh pa 13. 
mesto. Posamično pa je pri mladincih Miha Štrus zasedel 3. mesto, 
pri mladinkah pa je zmago slavila Monika Ponebšek, drugo mesto 
pa je zasedla Maša Vehovec. V prvi sezoni tekmovanja so vsi tek-
movalci osvojili točke.
Seniorji so tekmovali v slovenski seniorski bowling ligi z ekipo, ki so 
jo sestavljali Dušan Dobravec, Franci Poglajen, Marija Prah, Tomaž 
Drnovšek in Rudi Zaletel. Zasedli so 5. mesto, med 57 posamezniki 
pa se je Franci Poglajen uvrstil na 10., Dušan Dobravec pa na 12. 
mesto.
Ponosni pa smo, da ima klub v svojem prvem letu delovanja 
državno prvakinjo in sicer je pri seniorkah to postala marija 
Prah, pri mladinkah je državna podprvakinja monika Poneb-
šek, maša vehovec pa je na državnem prvenstvu za mladinke 
dosegla tretje mesto.

Znane ljudske pesmi, s katerimi so se nastopajoči predstavili v 
akustični cerkvi, so obiskovalci pozdravili z glasnim aplavzom. 
V veznem govoru je bila predstavljena zgodovina kraja Vernek. Pr-
votna cerkev je bila zgrajena v 12. stoletju in je pripadala gradu, 
ki je stal nad Vernekom in ščitil tovorno pot, ki je vodila s Trojan. 
Od gradu je danes vidna le še izravnava in jarek okoli nje ter nekaj 
nizkih ostankov zidov. Današnja cerkev je bila zgrajena v 18. sto-
letju, vendar je nekaj njenih delov še ostankov prejšnje gradnje. 
Leta 1995 so Vernečani in njihovi sosedje na pobudo takratnega 
hotiškega župnika obnovili streho in ostrešje brez pomoči občine 
ali države. 
Začetki kraja pa segajo že v antične čase, ko je bila tu rimska ladi-
jska postaja s skladiščem. V produ sta bila v 19. stoletju najdena 
dva spomnika, prvi posvečen bogu Savusu, drugi pa neznanemu 
junaku. Danes oba hranijo v narodnem muzeju Slovenije. Zboro-
vsko petje so poznali že Rimljani, bilo je sestavni del njihovih dram, 
morda pa so pevci kratkočasili tudi vazale, ki so nekoč prebivali v 
tukajšnjem gradu.
Marljive roke verneških žena so poskrbele, da so se po zaključku 
prireditve obiskovalci in pevci posladkali ob domačih dobrotah in se 
razšli z željo, da se ponovno srečajo, morda še v večjem številu. 

Anja KOVIČ KOCJAnČIČ

Dvakrat, v decembru in maju, je moči združilo vseh devet pevskih 
zborov in njihovih zborovodkinj, ki ustvarjajo na podružnicah in ma-
tični šoli. Skupaj so pričarali dva čudovita glasbena večera. 
novim pevskih izzivom naproti pa odhajajo devetošolci. Iskrena za-
hvala in pohvala velja vsem, še posebej pa sedmim, ki so vseh de-
vet let z nami delili svoje talente in glas; to so nuša Setničar, Tjaša 
Podhraški, Maja Kolar iz 9.b , Maja Kajtna in Luka Končar iz 9.a ter 
Meta Trdin in Ana Maurič s POŠ Vače.
Velik hvala pa tudi staršem, ki svoje otroke spodbujate k petju, da 
bo pesem na OŠ Gradec živela in rasla še naprej in da se v vedno 
večjem številu udeležujete dogodkov, ki jih vaši otroci z našo pomo-
čjo pripravljajo za vas.  Ana TORI, zborovodja in učiteljica GUM
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kO Rk DOLE pRI LITIJI pOnOVnO  
DOkAzALA sVOJO DELAVnOsT

Dole, 1. junija 2014 - V dvorani farnega doma so se 
že tradicionalno na junijskem srečanju zbrali starejši 

člani, krvodajalci in šolarji, ki so bili sprejeti v podmladek.
V teh poplavnih časih, ko smo Slovenci ponovno dokazali, da zna-
mo biti solidarni, ne samo drug do drugega, ampak tudi do ostalih 
narodov, je KO RK Dole dokazala, kot že neštetokrat, da zna poskr-
beti za svoje. Za starejše, ki se radi zberejo in poveselijo, za številne 
krvodajalce, ki rešujejo življenja s svojo neprecenljivo tekočino, za 
najmlajše, ki naj bi humanitarnost peljali v bodoče.

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, na krvodajalsko akcijo, ki bo 4. julija 2014 
v prostorih zdravstvenega doma litija. 

KRI je nenadomestljivo zdravilo,
pri zagotavljanju krvi pa si pomagamo lahko le ljudje  

med seboj.
Vljudno vabljeni  OZRK LITIJA

16. srečaNje uPoKojeNsKih  
PevsKih zBorov zasavja iN  

pOsAVJA nA GEOss-U
Prireditev, kjer se srečujejo pevski zbori dru-
štev upokojencev Zasavja in Posavja, je v slo-
venskem prostoru posebnost. Ta prireditev 
namreč poteka v sklopu vseslovenske pevske 

revije, kjer se izbirajo najboljši pevski zboru v posameznih Pokra-
jinskih zvezah.
Revije se v ostalih pokrajinskih zvezah odvijajo v dvoranah. Da smo 
pri nas izbrali GEOSS, kjer se odvija revija na prostem, pa je poseb-
nost in je po 16 letih že tradicija.
Čeprav je srečanje je v največji meri namenjeno druženju in nima 
izrazitega tekmovalnega značaja, se delo posameznega zbora oce-
ni in izbere zbor, ki celotno regijo zastopa v Cankarjevem domu v 
Ljubljani. 
Letos je 17. maja, v Spodnji Slivni, nastopilo 9 zborov in sicer Že, 
Mo in MePZ iz Trbovelj, MoPZ iz Hrastnika, MePZ iz Sevnice, MePZ 
iz Senovega, ŽePZ Mavrica in MePZ iz Litije ter gostje, domačini, 
MoPZ iz Vač. Vsak zbor je zapel po tri pesmi, njihovo petje pa je 
spremljala strokovna sodelavka Helena Vidic, ki se je skupaj z zbo-
rovodji dogovorila, da bo tokrat našo pokrajinsko zvezo v CD na 
Festivalu za tretje življenjsko obdobje, zastopal ŽePZ iz Trbovelj, 
pod vodstvom nande Guček.

društvo upokojencev
www.dulitija.si

PočitNice Na vasi!
Počitnice so pred vrati in ni vam treba da-
leč, da jih lepo preživite. Društvo LAZ vam 
predlaga nekaj aktivnosti, ki jih ponuja 
naše podeželje, za katerega si prizadeva-
mo, da bi se razvilo tudi v turistični smeri.

mladinska izmenjava na temo samooskrbna vas  
na Bregu pri litiji

Mladi od 16 do 26 let se bodo  med 20. in 29. avgustom 2014 v 
organizaciji Društva za razvoj podeželja LAZ lahko družili z vrstniki 
iz Italije, Latvije in Bolgarije na mladinski izmenjavi, ki se bo odvi-

jala na Šepčevi domačiji Paterno-
ster na Bregu pri Litiji. Izmenjava 
bo izvedena v okviru uspešne 
prijave projekta Društva LAZ na 
program Erasmus+. Mladi bodo 
poleg druženja, svoj čas name-
nili raziskovanju potencialov vasi 
za povečanje samooskrbe. Med-

narodna mladinska izmenjava je idealna priložnost tako za širitev 
mreže prijateljev, kot tudi komuniciranje v angleščini. Če želiš so-
delovati, piši na mail drustvo.laz@gmail.com in posredovali ti bomo 
več informacij.
To bo že druga izvedba mladinske izmenjave na izletniški kmetiji 
na Bregu to poletje. Mladinski center Litija je od 14. do 20. juni-
ja 2014 gostil 36 mladih iz 
Češke, Romunija, Bolgarije, 
Italije, Francije in Slovenije. 
Glavne teme izmenjave z so 
bile: aktivno državljanstvo, 
pridobivanje kompetenc z 
mladinskim delom in brez-
poselnost mladih. Gotovo 
bodo MC-jevci kaj napisali o doživetjih na Bregu.

učenje jahanja in praznovanje rojstnega dne po kavbojsko
na Bregu se med počitnicami lahko naučite jahat. Stik s konjem in 
malimi domačimi živalmi in premagovanje strahu, je dobra popotni-

ca za naslednje šolsko leto, saj 
vemo da konji pomagajo prema-
gat prenekatero težavo. 
Lahko pa otroci na ranču pra-
znujejo rojstni dan s svojimi 
prijatelji. Uživajo v spoznavanju 
živali, jahajo in sodelujejo v igri-
cah – ne računalniških, pač pa 

v zdravem gibanju v naravi, s sodelovanjem z vrstniki in starši. Za 
prost termin in podrobnosti se pozanimajte na 031 203 609.

Počitniški tabor v gradišču pri litiji
na robu vasi Gradišče pri Litiji že vrsto let potekajo tabori za otro-
ke od 5 do 14 let. Petdnevno 
bivanje v naravi z učenjem 
veščin za preživetje v nara-
vi in tudi skupini vrstnikov, 
igrami, stikom z živalmi na 
Vovkovi kmetiji, je nepozab-
na izkušnja in doživetje. In-
formacije o prostih terminih 
in drugih podrobnostih dobi-
te na št. 031 251 931 ali na 
FB:. www.facebook.com/domacija.vovk
v sodelovanju s kmetijami objavljamo novice o počitniških 
programih na spletni strani www.jablaniskadolina.si.

ohraNjaNje ravNoteŽja je  
pREVEnTIVA pRED pADcI

Ravnotežje lahko definiramo kot stanje pri katerem 
so sile, ki delujejo na telo v ravnovesju, to nam 
omogoča izvedbo različnih aktivnosti, v različnih 

funkcionalnih položajih in spretno gibanje. Različne bolezni imajo 
za posledico motnje v ravnotežju, ki pa ga je mogoče izboljšati s 
postopki gibalne terapije.
na ravnotežje vpliva tudi starost. V rani mladosti je ravnotežje na-
učena spretnost, ki v odrasli dobi prehaja v avtomatizirano aktiv-
nost, s starostjo pa ravnotežje počasi upada. Z večanjem starosti 
se zmanjšajo informacije iz vseh sistemov, ki ohranjajo ravnotežje. 
V starostnem obdobju pride do upada funkcij mišičnega sistema, 
tako gibljivosti kot moči, to upadanje je 10-15 % na dekado, glede 
na začetno mišično maso. S telesno aktivnostjo je mogoče mišično 
moč vzdrževati in celo izboljšati. Prav tako je dokazano, da spre-
membe na ravnotežnem (notranje uho) in vidnem sistemu vplivajo 
na ravnotežje. Starejše osebe se pri vzdrževanju ravnotežja opirajo 
predvsem na informacije iz vidnega in čutilnega (senzoričnega) sis-
tema, s tem pa večinoma starostnikov ne more obvladovati nihanja 
telesnega težišča. 
Primanjkljaj v čutilnem (senzoričnem) sistemu vpliva na odzivanje 
osebe, ki se izrazi v motnjah pri ohranjanju drže in ravnotežja. S 
starostjo se zmanjša učinkovitost ravnotežja, to pa vodi v poveča-
nje tveganja padcev, kar ima za posledico poškodbo in zmanjšano 
možnost za samostojno življenje.
Ravnotežje je mogoče tudi ocenjevati, kar nam omogoča spremlja-
nje stanja ravnotežja in nam narekuje uporabo aktivnosti za izbolj-
šanja ravnotežja.
Z večanjem starosti je pomembno, da ohranjamo ravnotežje s 
primerno aktivnostjo, lahko so to vaje za izboljšanje ravnotež-
ja, lahko je tudi hoja, nordijska hoja s palicami.
Staranje je življenjski proces, dobra fizična kondicija bi morala biti 
cilj vsakega izmed nas. Dobro ravnotežje nas varuje pred padci in 
omogoča samostojno življenje v pozna leta.
Pihler Branka diplomirana fizioterapevtka, samostojna svetovalka 
Več o dogajanju v Domu Tisje (prireditve, predavanja, obvestila) si 
lahko ogledate na naši spletni strani - www.dom-tisje.com.

dom tisje

TOREK, 1.7.2014, ob 16.uri

Tovrstna revija pa ni zgolj petje, je tudi druženje, ki smo ga letos 
obogatili s stojnicami, kjer so se s svojimi izdelki predstavili DU Se-
novo, DU Litija, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija 
in Šmartno ter domačini , Društvo za razvoj Slivne.
Vsako leto nam priskočijo na pomoč tudi Občina Litija, JSKD izpo-
stava Litija ter Društvo GEOSS, ki skupaj z Družinskim gledališčem 
Kolenc ob samem obeležju poskrbi za njegovo promocijo.
Zahvaljujemo se vsem pevcem, zborovodjem, Občini Litija, JSKD 
Litija, sponzorjem: SPAR HIPERMARKET LITIJA, HERZ D.D., POŠTA 
SLOVEnIJE, DRUŠTVU GEOSS. Iskrena hvala tudi politični stranki 
DESUS, ki je edina politična stranka, katera nas vsako leto finanč-
no podpira.

V imenu pripravljalnega odbora DU Litija, Iva SLABE

5. citrarsKi KoNcert sreBrNih struN
Spet so z odra citre zazvenele, tako kot lani. Spet je citrarski 
orkester SREBRNE STRUNE z nami. Spet nas glasba njihova bo 
božala, kot lani in vem, da nam lepo bo z njimi in njim z nami.
To so bile pozdravni verzi, po uvodni skladbi orkestra, voditeljice 
Maruške Pavlin, vnukinje zelo prizadevne citrarke v orkestru. napo-
vedale so glasbeno lep dogodek, ko so se nas zvoki citer, ob spre-
mljavi violine, resnično dotaknili in nam pomagali v svet glasbe, 
kjer ni prostora za slabe misli.

Orkester je po svojem šest letnem delovanju dokazal, da je s tru-
dom in pod skrbnim vodstvom pedagoškega vodje Anite Veršec 
dozorel do te mere, da se lahko predstavi samostojno, seveda pa 
mu dodani zvoki violine prof. napreta dodajajo žlahtnost, ki je ne-
precenljiva.
Tokrat so bile gostje članice domačega pevskega zbora Mavrica, ki 
so svoj program prav tako odlično odpele, prav posebej lepo pa je 
bilo slišati znano Avsenikovo, Tam kjer murke cveto, ob spremljavi 
citrarskega orkestra. 
Presenečenje pa sta pripravili tudi najstarejši članici citrarjev, Lojz-
ka Koritnik in Mili Dernovšek, ki sta nam skupaj zapeli.
Lep koncertni večer se je zaključil ob prijetnem druženju in vsem, 
ki ste kakor koli pripomogli, tudi z obiskom, v imenu citrarskega 
orkestra in DU Litija, prisrčna hvala.

Iva SLABE, vodja Kulturne sekcije DU Litija

nApOVEDnIk 
-  Sobota 5. julij 2014 ob 6.00 – avtobus – pohod nARAVSKE 

LEDInE – URŠLJA GORA
-  Sobota 19. julij 2014 ob 6.00 – avtobus – pohod SInJI VRH – 

MALI GOLAK
-  nedelja, 20. julij, predstava »VESELICA V DOLInI TIHI« na Stu-

dencu
-  Sobota 9. avgust 2014 ob 6.00 – avtobus – pohod SVIŠČAKI – 

SnEŽnIK
ObVEsTILO

Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

V kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci POŠ pod vodstvom 
rebeke Bajec, so sodelovali še pevska skupina izgnanci, mladi 
glasbenika trija taKoj. Razveseljivo je dejstvo, da mladi, tudi po 
končani osnovni šoli, radi sodelujejo, kar pričajo ti mladi fantje Da-
vid, Aleš in Peter. 
Pet učencev je bilo sprejetih med mlade člane. Predsednik go. jože 
lušina, ki prizadevno vodi to humanitarno organizacijo, je nago-
voril navzoče, ki so dodobra napolnili dvorano. On je eden tistih, 
ki je gonilna sila in motivator dela za tiste, ki so v našem kraju 
potrebni pomoči. Hkrati ob sodelovanju s sekretarko OZ RK Litija 
ga. Danico sveršina, usmerja in pelje ta, od države in občine pre-
mnogokrat pozabljen, voz naprej. Je že tako, da bi brez teh dveh, 
delo velikokrat zastalo. Hvaležni smo, da imamo take posameznike, 
tega se krajani zelo zavedamo.
Prav je, da se taka druženja gojijo in s tem krepi solidarnost na 
podeželju.  Jožica VRTAČnIK
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PolNoletNi PohoD Na PolšNiKu v zNameNju  
DoBroDelNosti iN srečaNju veselih  

iN srčNih ljuDi
no, pa smo pod streho spravili polnoletni pohod Od cerkvice do cerkvice. Zjutraj 
je naprej deževalo in sijalo sonce, pa pihalo je in vse to se je čez dan še nekajkrat 

ponovilo. Pa kaj! Vreme pa res ne more preprečiti, da se ne bi imeli lepo. Pohodnikom so že na 
startu večkrat zapeli pevci Moškega pevskega zbora Polšnik, posladkali so se z domačimi dobro-
tami, katere so kot vsa leta doslej napekle naše pridne gospodinje ter se ogreli s kavo ali čajem iz 
Gostilne Juvan, Otroci pa so imeli posebno nalogo, s svojo dlanjo so pustili sledi na risbi namenje-
ni otrokom iz Madagaskarja in tako na prav poseben način poslali pozdrav na daljni otok. Pestro 
dogajanje na startu je obiskovalce popeljalo proti Ostrežu, kjer so prisluhnili mojstru na harmoni-
ki, nejcu Grmu. Pohodniki so obstali in strmeli v urne prste mladega harmonikarja, ki navdušuje 
tako po Sloveniji kot tudi v tujini. na Stranskem vrhu so že uro pred prihodom pohodnikov skavti 
iz Občine Dol pri Ljubljani pripravili več »delovnih« točk. Postavili so šotor, zamesili testo za 

skavtski kruh, umešali namaze iz zelenjave in 
rib, po okolici nabrali rastline, pripravili vrvi za 
zavezovanje vozlov ter vse potrebno za skok 
čez vrv in metanje obročev na kol. Pohodniki 
so se z veseljem pridružili dejavnostim in bili 
navdušeni nad prijaznostjo in preprostostjo 
skavtov. Kljub dežju, je vse potekalo, kot da 
sije sonce, saj smo ob zanimivem dogajanju 
pozabili na vreme. Ko se je ob 13. uri priče-
la maša na gozdni jasi na Glinjeku, je sonce 
tako močno sijalo, da so pohodniki za senco 

uporabili kar dežnike. V veliko veselje nam je bilo, da si je za obisk na Polšniku vzel čas g. Izidor 
Grošelj, misijonar iz Matange na Madagaskarju. Med mašo je predstavil svoje delo in skupaj z 
dobrodelnimi pohodniki smo zbrali za skoraj 2 toni riža za malgaške otroke. »Skrivnostna so 
pota Gospodova...« bi lahko rekli. Ampak vsi vemo, da kdor dela s srcem, slabo ne misli in zato 
se tudi vse stvari v življenju vedno prav nadgradijo... na zaključni prireditvi pod šotorom (ki je 
tudi letos opravičil svoj namen) pa smo spoznali še abrahame letnik 1964, ki delujejo v okviru 
projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije. Del njihovega letošnjega dobrodelnega programa je 
bil tudi obisk našega pohoda. Poleg simbolične stopinje na platnu so s svojim dobrodelnim pri-
spevkom za Madagaskar nadgradili dobrodelnost. Zaplesali smo ob zvokih Ansambla Zimzelen, 
ki so kot vedno navdušili obiskovalce. Podelili smo nagrade prijavljenim pohodnikom, nagradili 
desetletnike, peli za 50. rojstni dan in še marsikaj ...Delčki sestavljajo uspešno celoto, to cenimo 
in smo za to hvaležni, zato hvala sponzorjem prireditve: mizarstvo Kos, jože Kos s.p. Polšnik, 
tesarstvo Bučar, anton Bučar, s.p. Polšnik, terra-in, d.o.o. Polšnik, elektromontaža re-
povž, Drago repovž s.p. Polšnik, tesarstvo hribar, roman hribar s.p., Polšnik, gostilna 
juvan, ana marija majcen s.p. Polšnik, okrepčevalnica Kuhla, spodnji log pri litiji, hofer 
tisk litija, Papirnica ma-ar, litija, Pleskarstvo raspotnik, anton raspotnik s.p., Kresnice. 
Hvala dr. Kristini Praper za strokovno pomoč pri organizaciji prve pomoči na pohodu. Hvala vsem 
lastnikom zemljišč, ki nam vsako leto prijazno odstopijo in ustrezno pripravijo poti oz. prostor za 
prireditev: Koširjevim, Renkovim, Zorčevim, Sladičevim, Razpotnikovim in Repovževim. 
Brez sodelavcev pohoda na Polšniku ne bi bilo. Sodelovanje, pogovor in povezovanje so del or-
ganizacije, ki jo gradijo polšniška društva. Vsak s svojim bogatim znanjem in izkušnjami prispeva 
svoj delež in vsako leto se naučimo nekaj novega. Vsak velik dogodek prinese dogodivščine, ki 
zaznamujejo naša življenja. Tudi ta pohod bo ostal zapisan v naših srcih kot uspešen, z veliko 
pozitivne energije pohodnikov in gostov, ki so skupaj z organizatorji oblikovali pohod.
Zanimivo je poslušati, kako obiskovalci prireditev vidijo naše povezovanje in sodelovanje. Kako 
spoštujejo naše skupno delo, znanje in razumevanje. Zanimivo pa je tudi, kako pogosto domačini 
sami tega ne znamo videti in ceniti. Upam in verjamem, da nam takšni projekti prinašajo nova 
spoznanja, ki bodo naše povezovanje le še nadgrajevali.
Hvala pohodnikom za zaupanje in nASVIDEnJE TUDI nASLEDnJA LETA!

Mateja SLADIČ-VOZELJ

MEDOBČInSKO DRUŠTVO InVALIDOV OBČIn 
LITIJA In ŠMARTnO PRI LITIJI

ŠpORTnE DEJAVnOsTI
MDI Litija in Šmartno pri Litiji smo organizirali 
območno tekmovanje v balinanju – četvorke 
za moške in trojke za ženske. Tekmovanje je po-

tekalo v soboto, dne 17. maja 2014, in sicer so ženske igrale na 
balinišču pri Domu ribičev v Litiji, moški pa so se zaradi slabega 
vremena preselili na pokrito balinišče v Veliko Štango. Vztrajnost 
ženskih ekip je bila neizmerna, saj so kljub dežju vztrajale in tek-
movanje izpeljale do konca. Veliko zaslug za uspešno izvedbo tek-
movanja ženskih ekip imata naša člana Slavko Molka in Stane Te-
gelj. Zahvaliti pa se moramo tudi Kulturno športnem društvu Velika 
Štanga, saj so nam priskočili na pomoč le v kratki uri in bili prisotni 
na tekmovanju do poznih popoldanskih ur.
Območnega tekmovanja v balinanju se je udeležilo 7 moških in 5 
ženskih ekip iz naslednjih društev: DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Črno-
melj, DI novo Mesto, DI Trebnje, DI Rimske Toplice. Med njimi tudi 
ekipi našega društva. Kljub vsakodnevnemu treningu se našima 
ekipama ni uspelo uvrstiti med prva tri mesta.
na območnem tekmovanju lahko sodelujejo le kategorizirani inva-
lidi. Balinarji so igrali v skladu s pravilnikom Balinarske zveze Slo-
venije in Tehničnem pravilniku v balinanju ekipno Zveze za šport 
invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. Ženska ekipa je štela 
3 tekmovalke, moška pa 4. Skupaj so odigrali 20 tekem. Vsaka 
tekma je trajala po 1 uro. 
Prve tri najboljše ekipe, tako ženske, kot moške, so prejele pokal. 
Prvi ekipi v obeh kategorijah pa sta se uvrstili na Državno prvenstvo 
invalidov, ki bo meseca junija.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem druženju in razpoloženju. 
24. maja 2014 je potekalo Državno prvenstvo invalidov slove-
nije v streljanju z zračnim serijskem in standardnem orožju. DP 
je prvič potekalo v celoti na elektronskih tarčah na prenovljenem 
strelišču na Dolenjski c. v Ljubljani.
naši strelci so dosegli lepe rezultate:
- Serijska puška – Ženske, kategorija nAC Brigita Rozina 4. mesto 
(334 kroge), kategorija SH2 Ana Mohar 6. mesto (334 kroge).
 - Moški, kategorija SH1 Uroš Kneževič 2. mesto (365 krogov).
- Standardna puška - Ženske, kategorija nAC Brigita Rozina 3. me-
sto ( 347,5 krogov), - Moški, kategorija SH1 Uroš Kneževič 3. me-
sto (355,5 krogov)

Teden dni kasneje to je 31. Maja je v športni dvorani v Sevnici po-
tekalo odprto Državno prvenstvo invalidov v namiznem tenisu.
naši tekmovalci so se uvrstili takole:
Kategorija nT 7 Zevnik Lado 2. mesto, Kategorija nT 9 Panič Danilo 
3. mesto, Kategorija nT 10 Deželak Lado 3. mesto.
Vse invalide vabimo, da se nam pridružite.  Ana MOHAR

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  veliKa izBira zlatega iN  
sREbRnEGA nAkITA

• PoPravilo raBljeNega NaKita
•  oDKuP ali PreDelava zlatega  

In sREbRnEGA nAkITA
• izDelava NaKita Po vaših Željah
• izDelava PoročNih PrstaNov
• ProDaja NaloŽBeNega zlata

• NizaNje ogrlic

DVODnEVnI IzLET 
Letošnjega dvodnevnega izleta, ki smo ga izvedli na Brione in Goli 
otok, 22. in 23. maja se je udeležilo 58 članov društva. na pot 
smo krenili v jutranjih urah, se peljali mimo Kopra, Rovinja ter do 
Fažane, kjer smo se vkrcali na ladjico in se popeljali do Brionov. 
Ogledali smo si titov muzej. Slike v zgornjem nadstropju pričajo o 
naši pestri zgodovini in o »velikih« potezah in poznanstvih Tita.
Z vlakom, ki je prilagojen panoramski vožnji smo se popeljali po 
nacionalnem parku Broni.
V popoldanskem času smo se vrnili v Fažano ter se popeljali do 
Pule, kjer smo si ogledali Pulsko areno. Sledila je vožnja preko 
Učke na otok Krk v Punat, kjer smo imeli nočitev z polpenzionom. 
naslednji dan smo se vkrcali na barko, ter ob spremstvu vodiča 
odpluli proti Golemu otoku, ki se ga spominjamo predvsem kot kon-
centracijsko taborišče za vse, ki se niso strinjali s tedanjo politiko. 
Kasneje so na Goli otok pošiljali tudi morilce, pedofile, spolne pre-
stopnike, torej ljudi, ki so storili hujše oblike zločina.
na otoku je urejena restavracija v kateri smo se okrepčali. Dobre 
volje in polni lepih vtisom smo se zvečer pripeljali v Litijo. 
Ta izlet sodi med dejavnosti Društva oziroma v naše socialne pro-
grame.

DELAVnIcE
V mesecu maju so se sedem dnevnih delavnic » izdelovanje nakita 
iz različnih materialov « in » okrasni izdelki iz lesa «, udeležili naši 
članici, Marija Mali in Danica Grilj. Delavnice je organizirala Zveze 
Delovnih invalidov Slovenije v Radencih. Delavnice so namenjene 
izobraževanju, članic Društev invalidov. Osnovni namen delavnic je 
pridobitev znanj, ki jih udeleženke nato, kot mentorice v svojem 
Društvu posredujejo našim članicam na Društvenih ustvarjalnih de-
lavnicah. 

Mojca BAJC
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eKiPNo DrŽavNo PrveNstvo v Karateju
V nedeljo, 1. junija, 2014 je v športni dvorani Savinjskih Hopsov 
na Polzeli potekalo Ekipno državno prvenstvo v katah in športnih 
borbah za vse starostne kategorije. Pomerilo se je 135 ekip iz 35 
klubov. Kadeti Karate kluba Trbovlje so se odlično odrezali tako v 
katah, kot športnih borbah. Ekipa v katah se je po neprepričljivem 
uvod nem nastopu zbrala in na koncu osvojila prvo mesto in s tem 
naslov državnega prvaka. Ekipa v športnih borbah se je tokrat še 
posebej izkazala. Od prve do zadnje borbe so nastopili odločno in 
samozavestno ter se na koncu zasluženo veselili zlatega odličja. 
Z zmagovalno kato »empi« bodo nastopili na prireditvi »Dan Japon-
ske«, dne 21.6.2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pri-
reditev organizira Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji.
Stefan Joksimović, eden najbolj univerzalnih tekmovalcev v kate-
goriji kadetov, ki še vedno tekmuje v obeh disciplinah, je s svojim 
prispevkom doprinesel k zmagi, tako v katah, kot v borbah, kjer se 
je posebej izkazal z rezultatom 9:0 in 5:0.
na mednarodnem turnirju, 13. Postojna Open, ki se je odvijal 17. 
maja, je Stefan osvojil 1. mesto v katah in 3. mesto v borbah. na 
prvi Pokalni tekmi KZS je osvojil 3. mesto tako v katah, kot v bor-
bah. 3. maja, v avstrijskem Mittersillu je tekmoval le v športnih bor-
bah in osvojil 2. mesto.
Stefan se bo med najboljšimi izbranimi kadeti in mladinci udeležil 
WKF Svetovnega pokala v hrvaškem Umagu, od 30. junija do 6. 
julija, 2014.

ŠE pOMnITE TOVARIŠI ?
Minilo 50 je let

odkar ta gol je bil zadet.
Fiči v mrežo je zabil
in remi je priboril.

To bili so zlati časi,
tud' za nogomet na »vasi«.

Ko v igri ni še bil denar,
le čast, srce in igre čar.

Slavil njegov je klub te dni,
to je spomin, ki ne zbledi.
Le barva s starih slik bledi:

še pomnite, tovariši?

na sliki: Marjan Gradišek- Fiči, nekdanji nogometaš in kasneje ne-
kaj časa tudi trener nK Litija. Za visok jubilej – 85 let - svojemu 
nekdanjemu klubu nK Litija iskreno čestita. 

gregor KoKalj DrŽavNi PrvaK, 
tiNa goDec DrŽavNa  

pODpRVAkInJA
Mesec junij je bil na Tenis parku AS Litija tekmovalno obarvan, 
saj se je takoj po končanem mednarodnem FUTURES LITIJA OPEn 
2014 turnirju začelo državno prvenstvo v kategoriji do 16 let. Znova 
sta se, tako kot na zimskem državnem prvenstvu, najbolje odrezala 
Gregor Kokalj in Tina Godec, saj sta z držav-
nega prvenstva odnesla vsak kar po dva po-
kala. Gregor Kokalj je osvojil 3. mesto v igrah 
posamezno, kar je bilo sicer malo presene-
čenje. Gregor je kot vodilni s teniške lestvice 
TZS in nedavni zmagovalec mednarodnega 
turnirja Tennis Europe do 16 let veljal za 
glavnega favorita, a mu je načrte v polfinalu 
prekrižal ptujčan Sven Lah, ki je z izvrstno 
igro slavil v tretjem nizu. Končni rezultat je 
bil 67 64 46 v korist ptujčana, ki je potem na 
koncu slavil tudi v finalu in postal državni prvak posamezno. V igrah 
dvojic se Gregor ni pustil znova presenetiti in je osvojil naslov dr-
žavnega prvaka. Odlično se znova na državnem prvenstvu odrezala 

Tina Godec. Tudi ona je, tako 
kot Gregor, v igrah posame-
znic osvojila 3. mesto in tudi 
ona je v polfinalu izgubila od 
kasnejše državne prvakinje 
Hane Mraz iz Kranja. V igrah 
dvojic je Tina Godec osvojila 
drugo mesto in naslov držav-
ne podprvakinje. Čestitke še 
enkrat obema ! Pred tekmo-
valci Tenis kluba AS Litija je 
zdaj še državno prvenstvo do 
18 let, kjer bosta nastopila 
Gregor Kokalj in Tina Godec. 
Mark Mesarič se je odpravil 
na mednarodni turnir serije 
Tennis europe na Hrvaško, po 

daljši odsotnosti nastopanja zaradi poškodbe pa se pričakuje tudi 
nastop nastje Kolar na Švedskem na turnirju z nagradnim skladom 
25.000$.

REkREATIVnI TEnIs
Po končanju mednarodnega turnirja in državnega prvenstva bodo 
znova stopili v boj rekreativni igralci – pričela se bo namreč poletna 
teniška liga. Vse o ligi, skupinah, rezultatih in ostalih ligaških zani-
mivostih si lahko preberete na spletni strani Tenis kluba AS Litija :
www.as-litija.si. 
Vse rekreativne igralce tenisa vabimo, da se nam pridružijo in da 
koristijo številne ugodnosti, ki jih je Tenis klub AS Litija letos pri-
pravil. Letos se ponuja možnost nakupa Poletne teniške kartice 
(PTK), omogoča neomejeno igranje tenisa za samo 60,00 eur/ose-
bo. Za več informacij se obrnite na Tenis klub AS Litija. Naj bo to 
poletje športno obarvano!

tenis klub AS

miKi jaNKović zmagovalec  
ITF FUTUREs LITIJA OpEn 2014

Miki Janković je postal zmagovalec ITF FUTURES LITIJA OPEn 2014, 
ko mu je pri rezultatu 6:2, 3:1 Belgijec, Julien Cagnina, zaradi po-
škodbe predal finalno tekmo. Miki je iz kola v kolo stopnjeval formo 
in kot je tudi sam dejal – to je za njega druga zmaga na Futures 
turnirjih, prvo je zabeležil pred 10 dnevi – kar kaže na to, da je 
mladi Srb trenutno res v odlični formi. Prav tako je dejal, da se je 
v Litiji počutil odlično in da mu je litijski turnir eden izmed ljubših. 
Tudi Belgijec je povedal, da se je v Litiji počutil odlično in se zahvalil 
vsem, ki so pripomogli k organizaciji turnirja.
Gledalci so lahko preko celega tedna uživali v izvrstnih predstavah. 
Od domačih tekmovalcev je najbolj navdušil Grega Kokalj, ki se je 
v prvem krogu odlično upiral 3. nosilcu turnirja Ericu Crepaldiju iz 
Italije, pa tudi leto dni mlajši 
Mark Mesarič, ki je nastopil 
v kvalifikacijah, nas ni pustil 
ravnodušne. Oba sta poka-
zala, da veliko obetata in da 
se za prihodnost litijskega 
tenisa ni bati. Blažu Bizjaku 
je dober nastop preprečila 
nenadna poškodba tik pred 
turnirjem. Vseeno je posku-
šal in pogumno stopil na 
igrišče, a so bile bolečine to-
krat močnejše, za nameček 
pa mu je žreb namenil kar 
1. nosilca Romana Jebaviya 
iz Češke, tako Blaž tokrat ni 
imel nobenih možnosti za 
zmago. nik Razboršek, ki za-
radi poškodbe hrbta ne nastopa že zadnje tri mesece, tudi v Litiji 
letos žal še ni mogel nastopiti. Turnir je bil kljub temu zelo zanimiv, 
saj smo videli nekaj izvrstnih predstav ostalih slovenskih igralcev. 
najdlje je prišel Mike Urbanija, ki je klonil šele v polfinalu.
ob tej priložnost se še enkrat zahvaljujemo vsem sponzorje in 
prostovoljcem, ki so nam pomagali pri organizaciji itF Futu-
res litija oPeN 2014. vsi sponzorji so navedeni na panojih v 
tenis centru as litija in na spletni strani www.as-litija.si, kjer 
si lahko ogledate tudi foto reportažo s turnirja po posameznih 
dnevih. Pohvaliti je potrebno tudi vse igralce, ki so skozi ce-
lotni turnir prikazovali odlično igro. hkrati pa napovedujemo 
tudi itF Futures litija oPeN 2015 -se vidimo drugo leto!

TUDI LETOs kk kEnsEI nA 11. 
DrŽavNem PrveNstvu traDi-
cIOnALnEGA kARATEJA zOpET 
nA skUpnEM TRETJEM MEsTU 

V kLUbskI RAzVRsTITVI
V soboto 24.5.2014 je v Dobrovi pri Ljubljani potekalo 11. Državno 
prvenstvo v tradicionalnem karateju, ki sta ga organizirala Kara-
te klub Grade in Slovenska zveza tradicionalnega karateja (SZTK). 
Tekmovanja se je udeležilo preko 230 tekmovalcev enajstih klubov 
SZTK iz vse Slovenije, kar je za več kot polovico večje število tek-
movalcev kot lansko leto.
na odlično organizirani tekmi so sodelovali tudi tekmovalci KK 
Kensei, ki so zopet izvedli vrhunske nastope in s tem v skupni raz-
vrstitvi klubov postavili KK Kensei na odlično 3. mesto. KK Kensei 
je tako kljub veliko močnejši konkurenci obdržali rezultat skupne 
razvrstitve klubov iz lanskega leta. Tudi tokrat je bil vrhovni sodnik 
turnirja naš trener Gorazd Praprotnik, pridružil pa se mu je tudi 
Matic Logar.
vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!
Rezultati:
1. mesto – državni prvaki: Barbara hauptman (kihon ippon borba, 
starejše deklice C), Damjan šifrer (kihon ippon borba, člani D), 
toni Povše, tamara Povše Dietiker, gian Povše (kata ekipno, 
člani,/članice C)
2. mesto – državni podprvaki: tristan zore (kata posamezno, malč-
ki D), matic šifrer (kata posamezno, mlajši dečki C), tristan zore, 
matic šifrer, maks Krafogelj (kata ekipno, mlajši dečki C), nina 
Požun, Petra mejaš, leja rebolj (kata ekipno, mlajše deklice D), 
toni Povše (kata posamezno, člani, članice C), Katja markovič 
(kihon ippon borba, člani/članice C), Katja markovič, lovro man-
delj, Boštjan zore (kata ekipno, člani/članice C)
3. mesto – bronasta medalja: zala zidar (kata posamezno, malčice 
D), matic šifrer (kihon ippon borba, mlajši dečki C), gian Povše 
(jiyu ippon borba, starejši dečki B), matic mandelj (jiyu borba, ka-
det A) , matic mandelj (Fu-ku Go borba+kata, kadet A), Boštjan 
zore (kata posamezno, člani D),Boštjan zore (kihon ippon borba, 
člani D), Katja markovič (kata posamezno, člani/članice C), lovro 
mandelj (jiyu ippon borba, člani/članice C), Barbara hauptman, 
Damjan šifrer, Žan Podlogar (kata ekipno, člani/članice C)
4.mesto: Žan Podlogar (kata posamezno, mlajši dečki D), Gian 
Povše (kata posamezno, starejši dečki B), tamara Povše Dietiker 
(kata posamezno, člani,/članice C) KK Kensei

ODLIČnE PIZZE, JEDI nA ŽARU, TESTEnInE,  
SLADOLEDnI VRT

VELIKO PARKIRIŠČE, UREJEnO OTROŠKO IGRIŠČE, 
UREJEn DOSTOP ZA InVALIDE,

DnEVnE AKCIJE In POnUDBE, ŠTUDEnTSKI BOnI –

vse to iN še več čaKa Na vas v  
Pizzeriji teNis ceNtra as !

lokal je odprt vsak dan od 8:00 ure dalje, 

Pizzerija as pa obratuje:
Pon, tor, čet, pet.: 14:00 - 22:00 ure

sreda: 11:00 - 22:00 ure
sobota: 11:30 - 22:00 ure
Nedelja: 11:30 - 21:00 ure

Več o ponudbi na www.as-litija.si

Pizzerija AS  
v tenis centru as litija

Nesiha KeraNović s.p.
Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija • GSM: 040 654 785

OBVESTILO!
Vse cenjene stranke obveščam, da se s 1.7.2014 preselim  

na novo lokacijo: Ljubljanska cesta 15, 1270 Litija  
(trgovina Jernej), v I. nadstropje.

DelovNi čas: 
POnEDELJEK, SREDA, PETEK: 8.00 ure – 15.00 ure

TOREK, ČETRTEK: 13.00 ure  – 19.30 ure
SOBOTA: 8.00 ure – 13.00 ure

Vljudno vabljeni!

Takole je Fiči leta 1964 član NK Litija v tistih časih zabil gol. 

Letos Fiči praznuje 70 letnico. vse najboljše, Fiči! 

Tvoji športni prijatelji in tudi mi iz uredništva Občana ti želimo še 
veliko let in predvsem zdravja.
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zA nk LITIJA UspEŠnA sEzOnA
V nedeljo, 8.6.2014 smo v nK Litija zaključili sezono 
13-14. Sezona se je to leto končala za vse klube prej 
zaradi Svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga lahko 
sedaj spremljate vsak večer. Zaključek smo povezali 

tudi s 85- letnico delovanja nK Litija in izvedbo 1. Videmškovega 
memoriala v spomin legendi litijskega nogometa Miru Videmšku. 
na zaključku so se vse ekipe nK Litija v športnem duhu pomerile z 

nK Interblock, Jeze-
ro Medvode in Jev-
nico. Drugih ekip 
nam ni uspelo pre-
klicati, saj so tudi 
ostali klubi igrali 
zadnje tekme, imeli 
zaključke ali druge 

obveznosti. na zaključku smo nogometašem do U-13 podelili di-
plome za sodelovanje v nogometni šoli nK Litija, priznanja selekciji 
U-15 za zelo uspešno nastopanje in preboj v 1. Ligo MnZ in vsem, 
ki so opravili značko nogometaša medalje in diplome.
Pred zaključkom, v četrtek, 5.6.2014 pa smo v nK Litija po nekaj 
letnem postu ponovno organizirali Dan nogometa v Litiji, kjer so 
se med seboj pomerile osnovne šole iz občin Litija in Šmartno pri 
Litiji. Tokrat so se prijavile OŠ Litija, Gradec in Šmartno. Šmartno 
je zaradi poškodbe učitelja zadnji dan nastop odpovedal, tako da 
sta se pomerili ekipi Litija In Gradec. Mlajši so poleg igre izvedli še 
nekaj tehničnih pr-
vin in spretnosti z 
žogo. na koncu je 
pri obeh selekcijah 
slavila OŠ Gradec. 
Pohvaliti gre litij-
sko šolo, katera 
se je resnično po-
trudila in pripeljala 
tako dečke kot deklice in še posebej tiste, ki se do sedaj s športom 
še niso ukvarjali.
In še tekmovalni pregled sezone 13-14. Pa začnimo pri najmlajših. 
U-9 in U-10 sta igrala turnirski sistem, brez tekmovalnega-rezultat-
skega naboja, saj so takšna pravila nZS. U-9 je bil v skupini z Do-
lom, Jevnico in Kresnicami. U-10 s Kisovcem, Trbovljami in Zagor-
jem. U-11 je že igral v tekmovalni ligi, kjer je s svojimi predstavami 
navduševal, a tudi tu še ni beleženja rezultatov in je primarno spod-
bujanje k igranju nogometa. Selekcija U-13 je končala na solidnem 
8. mestu v 2. ligi MnZ in izboljšala rezultat iz sezone 12-13. Prav 
tako to velja za selekcije U-15, U-17 in U-19. U-15 je igrala suvere-
no skozi celo sezono in v boju za napredovanje pometla z vsemi, ki 
so konkurirali za napredovanje. Dva kroga pred koncem si je pribo-

rila preboj v 1. ligo 
MnZ, za kar igral-
cem in trenerju še 
enkrat iskreno česti-
tamo. Tudi kadeti in 
mladinci so popravili 
rezultat v primerjavi 
s preteklo sezono in 
zaključili na 4. me-

stu v 1. ligi MnZ. V kolikor bi imeli več kadetov in bi se igra že prej 
poklopila tudi mladincem, bi bili še višje, a v hudi konkurenci je 
tudi ta rezultat dobra popotnica za naslednjo tekmovalno sezono. 
In na koncu še člani nK Litija. Po zelo slabem začetku, veliko smole 
čez celo sezono, pomanjkanje igralskega kadra, smo si želeli vsaj 
predzadnjega mesta, da po trenutno veljavnih tekmovalnih prepozi-
cijah ekipa ne more izpasti. Člani so bili že v izgubljenem položaju, 
a so zadnje 4. kroge odigrali fenomenalno in si izborili mesto pred 
Slovanom. V času pisanja tega prispevka tečejo pogovori o sistemu 
članske/ih lig v MnZ na ravni MnZ, a za nK Litija je važno, da v 
kolikor ostaneta 2. ligi, da je Litija avtomatsko tudi v novi sezoni 
14-15 v 1. ligi.

Sporočamo, da novi bojler s toplotno črpalko že funkcionira, po-
trebna so še določena elektro inštalaterska dela v kurilnici. Za nov 
izziv pa si je UO nK Litija zadal v eno mesečnem poletnem premoru 
prenoviti obe kopalnici in sanitarne prostore, saj so le ti v katastro-
falnem stanju. Po izvedbi del bo objekt bistveno bolj prijazen za vse 
obiskovalce prostorov nK Litija.
Odločili smo se tudi, da se obrnemo prav na vse športne, nogo-
metne navdušence in občane, tako fizične kot pravne osebe pri 
pridobivanju finančnih sredstev za nakup pripomočkov in rekvizitov 
za trening in ureditev pomožnega igrišča z umetno travo. 
Da bomo lahko zastavljene cilje uresničili potrebujemo Vašo po-
moč, zato Vas prosimo, če nam namenite finančna sredstva v vi-
šini, ki so za Vas sprejemljiva. Za vašo darežljivost Vam bomo is-
kreno hvaležni. V zahvalo Vam lahko ponudimo prostor, kjer boste 
namestili svoj promocijski transparent in posredovali bomo tudi 
pisne zahvale preko distribucijskih kanalov. Finančna sredstva za 
pripomočke za trening ali umetno travo je mogoče nakazati na naš 
TRR: si56 0202 3001 5889 966. 
naj za konec ponovno povabimo vse osnovnošolce in tiste, ki ste 
že trenirali za katero izmed selekcij nK Litija. Sedaj je pravi čas, 
da postanete zvezda, kot so to številni na Svetovnem prvenstvu v 
nogometu. Tudi v Litiji je nogomet doma. To so že pokazale številne 
legende litijskega nogometa.
S prvimi treningi začnemo 28.7., mlajše selekcije 4.8. in 11.8.2014. 
Za kontakt, informacije pokličite 031/80-40-88 ali pišite na nogo-
metniklublitija@gmail.com ali si oglejte spletno stran www.nkliti-
ja.si .  UO nK Litija

Gregor ZAVRL, predsednik

čigra oPeN
11. maja 2014 se je Taekwondo klub Šmartno – Liti-
ja odpravil v sosednjo Hrvaško, kjer je potekalo tek-
movanje Čigra open, namenjeno predvsem mlajšim 
kadetom ter kadetom in tekmovalcem, ki si šele pri-

dobivajo izkušnje na borbenem področju. Domači klub so zastopali 
štirje tekmovalci, trije bolj začetniškega ranga ter Tadej Pirc, ki mu 
je bila to pripravljalna tekma na Austria open, katere se bo udeležil 
z reprezentanco. 
Matic Špajzer je v kategoriji juniorjev do 73 kg zasedel 3. mesto, 
prav tako Luka Bajc med kadeti do 49 kg, Tadej Pirc je žal v fina-
lu izgubil in bil prav tako odličen 2., Timotej Bučar pa je niti ne 
na veliko presenečenje izkoristil svojo dobro formo ter osvojil 1. 
mesto med kadeti do 53 kg. S trenerjem Frenkom smo se veselili 
tega uspeha, saj so začeli kazati dobre rezultate tudi naši vam manj 
znani borci.
REZULTATI: Timotej Bučar – 1. mesto; Tadej Pirc – 2. mesto; Luka 
Bajc – 3. mesto; Matic Špajzer – 3. mesto.

sUsEDGRAD sOkOL pOkAL 2014
Sosednja Hrvaška ima ogromno dobrih taekwondo prvenstev. Eno 
izmed najbolj znanih je tudi Susedgrad-Sokol pokal. To je že tradici-
onalna tekma, katere se udeležuje Taekwondo klub Šmartno – Liti-
ja. Prvenstva so se udeležili trije zelo dobro pripravljeni borci kluba 
Šmartno – Litija. Ker je bilo na prvenstvu tudi tekmovanje v tehniki, 
nas je tokrat zastopal Rok Mohar, kateri nas je v svoji kategoriji 
razveselil s 1. mestom. S tem smo pokazali, da lahko prinesemo iz 

tujine tudi kakšno kolajno iz tehnike 
in ne samo iz borb. 
Luka Bajc je tokrat imel mal manj 
sreče, saj se mu žal ni uspelo prebiti 
med prve 3, je pa po težkih borbah 
bil na koncu prepričljivo zlati naš 
znani reprezentant Domen Pirc. nje-
gov nič manj znani mlajši brat, Tadej 
Pirc, kateremu je bila to ena izmed 

reprezentančnih kvalifikacijskih tekem za na morebitni odhod na 
svetovno prvenstvo, je po dveh gladkih zmagah, v tretji borbi s 
težkim nasprotnikom zmagal v zadnjih sekundah pred očmi veliko 
slovenskih navijačev in reprezentančnih trenerjev zmagal ter s tem 
zaključil turnir s 1. mestom. 
Od štirih tekmovalcev Taekwondo kluba Šmartno – Litija so se trije 
vrnili domov z zlatimi medaljami.
REZULTATI: Domen Pirc – 1. mesto; Tadej Pirc – 1. mesto; Rok Mo-
har (tehnika) – 1. mesto.

AUsTRIA OpEn 2014
To tekmovanje v sosednji Avstriji je eno izmed največjih tekmo-
vanj v Evropi. na tekmovanju je sodelovalo 1700 tekmovalcev iz 
40 držav ter 116 klubov, izmed katerih je bilo 
kar nekaj reprezentanc. Tokrat sta Domen in 
Tadej Pirc odšla na tekmovanje z reprezentan-
co. Tadej Pirc je izgubil prvo borbo v zadnjih 
sekundah proti borcu iz Azerbajdžana. Starejši 
brat Domen je po štirih zmagah, v finalu moral 
borbo predati zaradi udarca v koleno. Ta rezultat 
je eden izmed boljših v njegovi karieri in se ga 
nismo veselili samo v domačem klubu, temveč 
so se ga veselili tudi reprezentančni kolegi ter 
trenerji. Domen je s tem rezultatom dokazal, da 
ni zaman zastopal Slovenijo na svetovnem prvenstvu. 

KoNčaNa je NogometNa sezoNa 
2013/14V Mnz LJUbLJAnA.

Sezona je bila dolga in naporna, toda uspešna.
ČLAnI nK COCKTE KRESnIC so ponovili uspeh iz lan-

ske sezone in osvojili skupno 6. mesto v Regionalni ljubljanski ligi. 
V ocenjevanju fair play-a pa so osvojili drugo mesto in za malo se je 
izmuznilo prvo mesto. Po zadnjih uspešnih sezonah in reorganizaci-
ji tretjih lig se je pričakovalo vstop v ta rang tekmovanja. nastopa-
nje v 3. Slovenski nogometni ligi zahteva poleg finančnih sredstev 
tudi velik logistični zalogaj. V tem trenutku lokalna skupnost nima 
ambicij za preskok v višji kakovostni razred in tudi razdrobljenost 
financiranja športa nam ne omogoča. Edina pot za nadaljnji razvoj 
športa pri nas je podpora lokalnega prebivalstva in iskanje stalnih 
sponzorjev.
MLAJŠE SELEKCIJE so dosegle izreden uspeh. Cicibani U-8 so v svoji 
skupini dosegli prvo mesto, cicibani U-9 pa drugo mesto.V ligi cici-
banov U-11 so nastopali cicibani z manj uspeha kot mlajši pa vendar 
jih velja pohvaliti saj je bila sezona dolga in naporna.
Trenerji ugotavljajo, da je med igralci veliko talentov in da jim je 
treba posvetiti posebno pozornost.V klubu bi želeli vključiti v proces 
treninga čim več mladih in s tem si zagotoviti osnovno bazo za na-
daljnji razvoj. Pozivamo zainteresirane starše naj se oglasijo v klubu, 
kjer jim bodo trenerji obrazložili način pristop delovanja v klubu.
Posebno poglavje je vzdrževanje športne infrastrukture in vlaganja v 
nove sodobne objekte, ki bi zadovoljevali pogojem licenciranja, če želi 
klub nastopati v višjem rangu tekmovanja. V nK Kresnice je največji 
problem pomožno igrišče z vadbeno površino z umetno travo, ki bi 
služila za trening ko pogoji na glavnem igrišču niso dobri. Za nastop v 
višjem rangu je potrebna pokrita tribuna z ostalimi pritiklinami.
Glavno igrišče, kjer je travna ruša je treba oskrbovati preko celega 
leta posebno spomladi in jeseni ko so pogoji rasti trave slabše. To 
se počne za nastopajoče igralce, da je poškodb pri igralcih čim 
manj in da je površina čim bolj ravna. naše igrišče v Kresnicah je 
vzgledno in eno najboljših v MnZ Ljubljana.
Vsem tistim, ki kakor koli pomagajo pri vzdrževanju objektov v 
Športnem parku Kresnice se zahvaljujemo, posebej našemu članu 
Rudiju Zupančiču, ki vzorno skrbi za igrišče in okoli njega.
na koncu lahko ugotovimo, da smo dolgo nogometno sezono kon-
čali uspešno v zadovoljstvo vseh, tako nastopajočih, staršev in od-
govornih za delovanje kluba.
Trenerji Jurij Sajovic, Joško nejedly, Miha Malinič, Erik Adrović in 
Stanko Pepelnak, njim pa velja posebna zahvala za uspešno delo 
v klubu in vzgojo mladih športnikov. Pozabiti ne smemo na našega 
člana Petra Čošića, ki skrbi za čisto opremo igralcev in vse ostalo 
kar je potrebno pri treningih in tekmah.
Kot zadnje dejanje sezone bo ocena Upravnega odbora o realizaciji 
ciljev za sezono 2013/14 in priprava na novo sezono.  Jože KOVIČ

Sezona 2013/2014 se je zaključila in pogledi že 
segajo v sestavljanje ekip za naslednjo sezono. 
Zaradi vse manj finančnih sredstev je selekcije 
zelo težko sestavljati, kajti za vsako je potreb-
no plačati prijavo, prevoz na tekme in seveda 
sodniške stroške, ki so iz leta v leto večji. Zato 

je zelo smotrno sestaviti selekcijo z dovolj igralci, ki se udeležujejo 
treningov in tekem.
Člani so zadnje tekme odigrali v zelo spremenjeni zasedbi zaradi 
poškodb in rumenih kartonov. V Jevnici pa je bil tudi tako imenova-
ni drugi občinski derbi, saj je v goste prišla ekipa nK Cockta Kre-
snice. Tekma je bila magnet za gledalce, ki so se zbrali v velikem 
številu, in bučno spodbujali vsak svoje igralce. Po dopadljivi in na 
momente tudi nervozni tekmi je zmaga ostala v domačem kraju. 
Še enkrat več se je potrdilo, da gledalce privlačijo le tekme, ki so 
neposredno z okoliškimi klubi. 
Ženska ekipa se je uvrstila v drugo polovico lestvice, kar pomeni, 
da igra za uvrstitev od 5 mesta naprej. Zadnje tekme je ženska 
ekipa odigrala z mladinkam, ki so uspešno zastopale klub.
Ostale mlajše selekcije so uspešno zaključile s tekmovanji in osta-
jajo v procesu treningov do konca meseca Junija, ko bo izveden že 
tradicionalni nogometni tabor JEVnICA 2014. O izvedbi tabora pa 
bom pisal v naslednji številki OBČAnA.
Ob zaključku sezone se UO nK Jevnica zahvaljuje navijačem in sim-
patizerjem kluba za pomoč pri izvedbi domačih tekem

za nK Jevnica
Marjan MEDVED - Medo

100 kM ULTRAMARATOn DEL pAssATORE
24. maja 2014 je starodavno mesto Firen-
ze gostilo na tisoče tekačev iz vsega sveta. 
Med njimi sta pogumno uresničevali svoje 
sanje tudi Suzana in Mija, slednja že tretjič. 
Vsaka s svojimi mislimi in s svojim ciljem 
v srcu, sta se podali na težko preizkušnjo. 
Obe sta vedeli, da je treba zbrati dovolj po-
guma za prvi korak-prijavo. Potem pa sledi 
dolgotrajna psihofizična priprava. 
Suzana je najtežji del proge pretekla su-
vereno in končala na 60 km. Izpolnila je 
svoj cilj, za katerega je dolgo garala. Mija 
je vztrajala do cilja in slavila svojo zmago 

na 100 km. njena sreča je bila najslajša, saj je samo ona vedela, za 
kakšen namen je tokrat tekla. 
nihče si ne predstavlja, kako v resnici je ta ultramaraton težak. 
Passatore je treba doživeti, doumeti, razumeti in ga premagati, da 
lahko vsaj približno človek razume, zakaj se nekateri sploh odločijo, 
da v enem kosu pretečejo 
100 km. na takšni progi 
vztrajajo samo pravi bor-
ci in naši dve tekačici sta 
dokazali ves pogum in srč-
nost. Vsi, ki smo ju spre-
mljali, jima še enkrat česti-
tamo in se skupaj z njima 
veselimo novih projektov, 
ki jih bosta uresničevali še 
v prihodnje...
Suzana in Mija pa se za-
hvaljujeta vsem, ki so ju 
spremljali na sami progi in 
vsem tistim, ki so jima po-
šiljali vzpodbudne misli, ter 
bili z njima skrivnostno povezani... še posebna zahvala tistemu, ki 
je bil ves vikend v mislih z njima......  šmarski tekači

starejše DeKlice DrŽavNe  
pODpRVAkInJE

V soboto 24. 5. 2014 se je v Litijski športni dvora-
ni odvijal finalni rokometni turnir starejših deklic 
B. Za prva tri mesta v državi so se borile ekipe 
Olimpije, Krima in Litije. naj povemo kot zanimi-

vost, da so te ekipe nastopale tudi v isti predtekmovalni skupini in 
se skozi polfinalne boje uspele uvrstiti tudi v finale. Po uradni otvo-
ritvi sta na parket prvi stopili ekipi Olimpije in Litije. Obe ekipi sta 
prikazali borbeno in všečno igro. Po pretežno izenačenem 1 polča-
su, so v nadaljevanju domačinke še agresivnejše odigrale v obram-
bi in na koncu zanesljivo zmagale. V drugi tekmi sta se pomerila 
oba ljubljanska kluba. V izredni tekmi so igralke Olimpije presene-
tljivo vendar popolnoma zasluženo premagale Krimovke. Ekipi sta 
bili ves čas izenačeni, na koncu pa je več zbranosti zmogla ekipa 

Olimpije in zmagala 
za 2 gola. Tako je o 
končni razvrstitvi od-
ločala zadnja tekma 
turnirja. Ekipi Krima 
in Litije sta bili do re-
zultata 5:5 izenače-
ni, nato pa so doma-
činke zapravile nekaj 
čistih strelov in Kri-

movke so jim začele počasi uhajati. V drugem polčasu so Krimovke 
z agresivno in poletno igro povsem kontrolirale tekmo in visoko 
zmagale. Tako so vse ekipe turnir končale z eno zmago in enim 
porazom. Končni vrstni red je tako določila razlika v zadetkih, kjer 
so bile Krimovke najboljše, Litjanke so osvojile drugo mesto, tretje 
pa igralke Olimpije. Vse igralke in trenerji so prejele kolajne in tudi 
pokale. Vsem igralkam iskrene čestitke za prikazano na turnirju. 
Posebej pa velja omeniti vzdušje, ki je vladalo v dvorani. Veliko 
število navijačev vseh ekip je pripravilo fantastičen ambient in še 
dodatno obogatilo ta dogodek. Vseskozi so s korektnim in glasnim 
navijanjem pomagali svojim ekipam in samo želimo si lahko več 
takih dogodkov.  Športni pozdrav, ŽRD Litija



Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

ZAHVALA
V zgodnjem majskem jutru nas je mnogo prezgodaj zapustil naš 

dragi oči, partner, sin, brat in stric

MIHAEL ROVŠEK
iz Kresniških poljan

22.3.1978 – 4.5.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
darovano cvetje, sveče, maše ter za pisno in ustno izrečena sožalja.
Hvala vsem za pomoč in podporo ter vsem, ki ste nam stali ob strani 
ves čas njegove težke bolezni. Lepo se zahvaljujemo patronažni službi 
ZD Litija za skrb in prijaznost. Posebno se zahvaljujemo g. župniku 
Štefanu Pavliju za lep obred pri pogrebni maši, pevcem, trobentaču 
in ge. Boži Šarbek za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Rada bi še
slišala tvoj glas,
ampak odšel si v nebesa.

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

stric in dobri prijatelj

ALOJZIJ ŠTEMPIHAR
iz Male Gobe, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali 
ob strani. Hvala za vaš stisk roke in tolažilne besede, prinesene sve-
če, cvetje, darovane svete maše in izrečena sožalja. Zahvaljujemo se 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na zadnjo pot. Posebna zahvala gospodo-
ma župnikoma Cirilu in Štefanu za lep pogrebni obred, pevcem MPZ 
Polšnik za zapete pesmi, gospodu Vladimirju za poslovilne besede, 
pogrebcem in vsem drugim, ki jih nismo posebej omenili.

Žalujoči vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj in kdo ve od kdaj.
                         (T. Kuntner)

V SPOMIN
V mesecu juniju je minilo 10 let odkar se je poslovil

ANTON HAUPTMAN

Hvala vsem, ki ga niste pozabili in kdaj ustavite korak  
ob njegovem grobu.

 
Vsi njegovi

V vsej nemi bolečini
srce še ni dojelo,
da te nebo je vzelo,
najdražja in edina.

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar nas je zapustila naša draga

MARIJA SAVŠEK
iz Zgornjega Loga

Hvala vsem, ki se je spominjate,  
postojite ob njenem grobu  

in ji prižigate svečke.

Pogrešamo te, draga mama.

Vsi njeni

Pojdem, ko pride moj maj
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj in bog ve od kdaj,
pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj vseh majev.
 (T. Kuntner)

ZAHVALA
V večni sen je po kratki in hudi bolezni zaspala naša draga mami, 

babica, prababica in teta

MARIJA JUDEŽ
15.1.1922 – 30.5.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, so-
delavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Trbovlje, še 
posebej dr. Boštjanu Kersniču, delavcema pogrebne službe KSP Litija, 
g. župniku Andreju Rovšku za opravljen pogrebni obred, ga. Amaliji 
Kadunc za poslovilne besede, pogrebcem, pevcem MoPZ Polšnik in 
trobentaču za zaigrano Tišino.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Če bi solza naša 
te zbudila,
ne bi tebe
črna zemlja krila. 

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta in brata

CIRILA JAMŠKA
iz Stranskega vrha

4.7.1937 – 5.5.2014

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za darovane 
maše, cvetje, sveče in vsa izrečena sožalja. Hvala ZD Zagorje ob Savi, 
ZD Litija in patronažni službi Litija. Hvala g. župniku, pevcem, govor-
niku, gasilcem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Iskrena hvala vsem še enkrat.

Vsi njegovi

Oh, kje ste vetrovi, pobočja,
cvetovi mladosti?
Temni so gozdovi bridkosti.
                      (Lili Novy)

ZAHVALA
V globoki bolečini ob izgubi nam vsem tako dragega moža, očeta in dedka

RUDIJA BERNIKA st.
težko najdemo besede hvaležnosti vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili 
od njega v mrliški vežici na zadnji poti in nam izrekli toliko lepih in spodbudnih 
besed. Čeprav smo vedeli, da je bil Rudi plemenit človek in optimist vse do za-
dnjih težkih dni, nas je presenetilo, kako ste znali to ceniti in nam tudi izraziti.
Prisrčna zahvala dragim sosedom, prijateljem in znancem za bodrilne besede, 
še posebej gospema Mileni Dimec in Anastaziji Janežič, ki sta nam dajali pogum 
in voljo vztrajati dolgih sedem mesecev njegovega zdravljenja, kar je od vseh 
nas zahtevalo veliko psihične in fizične moči.
Zahvalo dolgujemo zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Litija in še po-
sebej UKC Ljubljana. Posebna zahvala Zvezi slovenskih častnikov Litija – Šmar-
tno, ki je organizirala ganljivo slovo od svojega nekdanjega komandanta TO. 
Takšne pozornosti res nismo pričakovali. 
Gospod Mirko Kaplja je s svojimi besedami še enkrat dokazal, da zna izbrati 
primerne besede, ki so o sicer skromnem, a ustvarjalno bogatem in delovnem 
Rudiju povedal veliko lepega. In še naš Boris, dragi prijatelj, ki se je spomnil 
prenekaterih lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Obema prisrčna hvala. 
Glas trobente Gašperja Namestnika je z Rudiju tako drago melodijo zaključil 
žalostno slovo. Iskrena hvala vsem.

V imenu vse družine žena Mija, hčerka Alenka in sin Rudi.

Bolečina se da skriti,
pa tudi solze zatajiti,
le ljube, skrbne mame,
nihče nam ne more več vrniti.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 76. letu starosti sklenila naša draga mami, 

mama, sestra, teta, svakinja, tašča in soseda

IVANKA JERINA
rojena Južnič

iz Ribč 10

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Za-
hvaljujemo se g. župniku Š. Pavliju iz Kresnic za podelitev zadnjega 
zakramenta, osebju Doma Tisje, dr. Kolšku, pogrebni službi Vrbančič, 
g. župniku K. Čižmanu za lepo opravljen poslovilni obred ter g. J. La
jev cu iz Ribč za poslovilni govor.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste še na
prej ohranjali v lepem spominu.

Vsi njeni

nOsTALGIJA (O LITIJI)
Hodim po mestu, srečam ne mačka, ne psa,

še manj pa človeka.
Jezen sem.

Sprašujem se, kam in zakaj
nekdanje življenje odteka.

nekdaj življenje v kraju vrvelo,
obilo prijaznih obrazov,

voljnih pogovora,
bilo je veselo.

Zakaj? Zakaj?
Sprehodi se vendar zjutraj,

sred dneva,
reši se gneva.

Saj ljudje živijo,
po opravkih, na trim, 

v službe hitijo.

Srečam tudi sprehajalce s povodci,
srečam živalce.

Vidim v pogovor zavzete ljudi,
saj vendar je, kot njega dni.

n.n.



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

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

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

• glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič 
• grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

naklada 5400 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki  

avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne pre - 
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

oBvestila / KriŽaNKa

nUDIM 
Pomoč

Vam primanjkuje časa? 
ne zmorete sami opra-
viti z vrtnimi op ravili, s 
košnjo trave, z obrezo-
vanjem grmovnic, obža-
govanjem dreves, potre-
bujete 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

19Junij 2014

NEPREMIČNINE

ODDAM v najem starejšo kmečko hišo z gospodar-
skim poslopjem, v bližini Litije, lahko tudi 9 arov zemlje,  
možna obrt in odkup. GSM: 031/670 737

ODDAM enosobno stanovanje, 30 m2, v Ponovičah, z 
možnostjo obdelave vrta. Informacije 041/872 784

pRODAM 3 sObnO sTAnOVAnJE 77 m2. 
Stanovanje je popolnoma obnovljeno (električna  

in vodovodna inštalacija, okna, radiatorji, vrata...). 
nahaja se v centru Litije, v pritličju in je lahko  

takoj vseljivo. Vred no ogleda.  
Informacije na GSM: 041/719 444.

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

nagradna križanka sestavil: jože vizlar številka: 163

Izžrebanci križanke iz meseca MAJA 2014 prejmejo 
reklam no majico Tiskarne ACO in Dajmox. Nagrado 
prejmejo v Tiskarni ACO.

1. Miro Prosenc, CKS 9, 1270 Litija
2. Rudi Višnikar, Moravška Gora 6, 1274 Gabrovka
3. Ivan Ferme, Jelenski reber 16, 1273 Dole pri Litiji 

Težje besede:  ČEKA, ORADEA, BRA, LEMA, ILIČ Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.7.2014 na naslov ured ni
štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli reklam
ne majice Tiskarne ACO in Dajmox. Nagrajenci bodo na  
grade prejeli v Tiskarni ACO, Litija.
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KURIR

KOŠARKAR 
PETROVIČ

BREZPRAVNO 
LJUDSTVO

DIMANJE
MESTO PRI 

TORINU

MESTO V 
ROMUNIJI

VAŽIČ

ZOB  
OČNJAK

JANEZ 
NOVAK

IVAN 
DRAGAR

VELIKE 
UJEDE VAS PRI 

LJUBLJANI

SLOVENSKI  
NOVINAR 
TOMAŽPOPOTNA 

BISAGA
RUSKA TE LO 
 VADKA KIM

PREBIVALEC 
AACHENA

ORANJE

KOVANJE

OZNAKA RUSKIH LETAL 
TOPOLJEV

VELETOK 
V ZAHODNI 

EVROPI

RIBJE 
JAJČECE

GRŠKA ČRKA
NORINA 

RADOVANSLOVANSKO PIVO

ROLETA
AMERIŠKI 

PREDSEDNIK 
ABRAHAM

STARA 
POVRŠINSKA 

MERA

KAMNINA 
OOLIT

mali oglasi

pODARITE odvečne knji-
ge, priročnike. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih od  - 
peljem in ohranim. 030/ 
996-225

sTAR MIzARskI pOnk, 
skrinje, gredence vozičke 
in ostale stare predmete 
kupim. 031/878-351

kUpIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, meda-
lje, značke, bajonete, če- 
 lade, sablje, uniforme, sta - 
re razglednice, kipce, sli- 
ke, nakit, kovance, knjige 
in druge starejše drob-
narije, ki jih morda ne po-
trebujete več. Tel.: 051/ 
740-430

oBvestilo!
Ob obletnici smrti Marice 

Klopčič je mož Silvo 
Klopčič iz Vač napisal 

knjigo spominov.  
Kogar zanima, jo lahko 

dobi pri njem.  
GSM: 040/504 726.

pRODAM 
bukova drva, 

možen razrez in 
dostava.

Tel: 070/535 008

kAJ VsE sE GODI V REGIJskEM DnEVnEM  
ceNtru Novega ParaDoKsa v seNoŽetih

Društvo novi Paradoks je nevladno, humanitarno in neprofitno društvo, 
namenjeno ljudem s težavami v duševnem zdravju.
V zadnjih mesecih smo bili v Regijskem centru novega Paradoksa zelo 
dejavni. Tako smo se lotili vsakodnevnih dejavnosti, kot so košnja tra-
ve, sajenje zelenjave na vrtu in rož v cvetlične lončke, sproti pa ureja-
mo tudi okolico naše hiše. Tako lahko sedaj vsak dan opazujemo rast 
naših rastlin na vrtu in občudujemo delovanje narave.
V Regijskem centru je tudi veliko družabnega življenja – tako smo se 
družili ob družabnih igrah, na sprehodih, ob skupnih praznovanjih roj-
stnih dni in ob pikniku. Radi se vključujemo v lokalno skupnost in po 
svojih močeh sodelujemo na kakšni od prireditev v našem okolišu. So-
delavka novega Paradoksa Cecilija Grbec je tako v mesecu marcu ime-
la razstavo svojih likovnih del v Pastoralnem domu dr. Janeza Janeža, s 
predstavitvijo svojih izdelkov in kratkim kulturnim programom pa smo 
sodelovali tudi na letošnjem poletnem sejmu v Senožetih.
Ker smo tudi zelo ustvarjalni, radi prirejamo različne ustvarjalne de-
lavnice na katere ste vabljeni tudi ljudje iz bližnje in daljne okolice. 
Obiščete nas lahko na likovnih, ustvarjalnih, glasbenih delavnicah in 
raznovrstnih predavanjih, izobraževanjih.
Tako nas je pred časom obiskal gospod Ivan Esenko, ki nam je tako 
pripravil predavanje o vrtu in živalih na vrtu, Branko Slapal pa nam je 
spregovoril o človekovih potrebah in o temeljnih korakih do sprememb 
v našem življenju. Z veseljem smo prisluhnili tudi Bojanu Rovtarju in 
njegovi predstavitvi Izobraževalnih poletnih taborov.
Seveda tudi v prihodnjih mesecih načrtujemo veliko različnih dogodkov 
v Regijskem dnevnem centru Senožeti, na katere vas že danes prav 
lepo vabimo. Društvo novi Paradoks

pOLIcIJA sVETUJE
Policija je občasno obveščena o t.i. drznih tatvinah, ki jih 
izvršujejo posamezniki ali skupina oseb.
Storilci si izberejo žrtve na odročnih krajih. najpogosteje se 
dogaja dopoldan ali čez dan, ko so večje možnosti, da so 
doma starejše osebe.
Storilci praviloma delujejo v paru ali pa več njih. Cilj jim je, 
da iz objekta (hiše) izvabijo stanovalce iz različnih razlogov, 
ali z namenom odkupa domačih živali, odkup kovin ali dru-
gega materiala, itd.. njihov pristop deluje na način: pridobiti 
zaupanje potencialne žrtve. Medtem ko se žrtev posveča 
»kupcem«, sostorilci neopazno vstopijo v objekt, ga prei-
ščejo in odtujijo določene predmete (najpogosteje denar in 
nakit). Po dejanju kraj skupaj zapustijo.
Policija pa je bila obveščena tudi o primerih, ko je neznanec 
brez povabila vstopil v stanovanje, hišo iz različnih razlogov 
ogovoril osebo, ki se je nahajala v hiši (npr. išče pravo smer 
za določen kraj, išče konkretno osebo... itd). Med pogovo-
rom pa so so-storilci prav tako neopazno vstopili v stanova-
nje in preiskali prostore.
Policija priporoča, da so občani skrajno previdni v primerih, 
ko se pri njih pojavijo neznane osebe (če tudi je samo ena 
oseba, ker sostorilec je lahko nekje v bližini), ki iz različnih 
razlogov želijo potencialno žrtev izvabiti iz objekta. Občan 

uNiKatNa moDa Na turističNi točKi  
V LITIJI

V Turistični točki Srca Slovenije v Litiji je na ogled razstava unikatnih 
tekstilnih izdelkov Brigite Ponebšek, ki ima v Šmartnem pri Litiji sicer 
svoje modno šiviljstvo. Ogledate si lahko »vse« - od unikatnih kril hlač 
… do raznolikih torbic. Pri izboru materiala je pozornost usmerjena 
predvsem na nosljivost, zato v Brigitinih kreacijah prevladuje meša-
nica džinsa z elastanom. Brigita prepusti domišljiji prosto pot tako pri 
krojih kot pri vzorčenju posameznih oblačilnih kosov. Svojstven pečat 
oblačilu doda z našivanjem vzorcev, ki oblačilo oplemeniti s pridihom 
feminilnosti, razgibanostjo ter opazno unikatnostjo. 
Prodajna razstava bo na ogled od 16. junija do 7. julija, ustvarjalne 
delavnice pa so zaradi počitnic prestavljene na konec avgusta oziroma 
na začetek septembra.  K. V.

ima možnost ali osebo odsloviti ali pa se odzvati. V kolikor se 
odzove, priporočamo, da vedno zaklenejo vhodna vrata, ključ 
vzamejo s seboj pa če tudi stopijo samo »za vogal«.
V vseh primerih priporočamo, da si zapomnijo osebni opis, 
opis vozila, reg. označba, smer odhoda. Podatke, opažanja, 
lahko občani sporočijo na eno izmed telefonskih štev. policije: 
intervencijsko 113, anonimni telefon 080 1200 ali na najbližjo 
policijsko postajo. Policija je najbolj uspešna takrat, ko občani 
posredujejo čimveč konkretnih informacij (partnerski odnos za 
zagotavljanje varnosti). V primeru, da lastnik opazi, da je žrtev 
kaznivega dejanja naj TAKOJ obvesti policijo na štev. 113 (v pra-
ksi se dogaja, da je policija obveščena nekaj ur po storjenem 
kaznivem dejanju).

Komandir policijske postaje, mag.
Marjan TURnŠEK
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