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V pravem spomladanskem vzdušju se je razbo- 
hotila tudi vsebina na nekaterih straneh Obča-
na. Nove/stare polemike se nadaljujejo na 
strani Aktualno, društva so vse bolj dejavna, na 
športni strani pa je tudi nekaj več prispevkov. 
Na strani za kulturno-izobraževalne ustanove bo 
odslej z redno rubriko prisoten tudi Mladinski 
center Litija.  Marko Djukić

MARINKA 
BEVC
intervju društva LAZ 
in recept za
zmagovalne piškote

KS Breg – Tenetiše

REALIZIRALA 
SVoj pRVI EU 
pRojEKT

TAEKwoNdo
Nermin Rekanovič se je 
udeležili 35. odprtega 
prvenstva Nizozemske

podpISAN
MEMoRANdUM
med Občino Litija in 
Mestno skupnostjo Litija

STRAN 3 STRAN 14 STRAN 8 STRAN 8

Prispevke pošljite do

8. APRILA 2008
v elektronski obliki na naslov:

Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: tiskarna.aco@siol.net

ali obcan@siol.net.

Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Litija-Šmartno je v torek, 11. marca 2008, 
odprlo v avli občine Litija razstavo o Soški fronti 
iz prve svetovne vojne pod naslovom »Hrumenje 
tišine«. 

Pripravil jo je Vojaški muzej Slovenske vojske, s kate- 
rim litijski in šmarski veterani uspešno sodelujejo, 
saj je ta razstava že četrta po vrsti v Litiji.
Razstavo je predstavil nadporočnik Albin Mikulič, ki 
jo je s svojimi sodelavci dan prej tudi postavil, odprl 
pa jo je litijski župan Franci Rokavec. Svečanosti so 
prisostvovali veterani, častniki, občinski svetniki in 
člani borcev za vrednote NOB.
Na ogled razstave, ki  bo odprta do konca marca, 
ste vsi občani vljudno vabljeni.

Boris ŽuŽek

V Postojni je, od 24. 2. do 1. 3. letos, potekalo 
državno mladinsko prvenstvo v šahu. Udeležilo 
se ga je 219 mladih šahistov iz cele Slovenije, ki 
so se pomerili v dvanajstih kategorijah dečkov in 
deklic do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let. Tekmovanja 
se je udeležil tudi Jure Plaskan, dijak Gimnazije 
Litija, ki igra za šahovsko društvo Domžale. 

Mladi šahisti 
na državnem 

prvenstvu

Spoštovani »GOSPODJE« kaj mislite, da boste 
dosegli s premikajočo se tržnico.  In ljudje se 
že zares sprašujejo  »Kaj z  je z Litijo«. Pač pa 
mislim, da z Litijo ni nič narobe, vendar nekaj 
z ljudmi, ki vodijo politiko tega mesta oziroma 
»Mestne skupnosti«.

litija iMa 
premikajočo

se tržnico

Takole je samevala »Tržnica Litija« pred »Športno 
dvorano v Litiji osmega marca 2008 ob 10.10 uri. Tokrat  
je bilo postavljenih šest stojnic, le kupci so zelo redki.

iz urednistvav a B i L o
Spoštovani meščani

in meščanke!

Mestna skupnost Litija, Komunalno podjetje Litija, 
Občina Litija, OŠ Gradec, OŠ Litija, VVZ Litija, Raft-
ing klub Vidra Litija, Seaegle klub, Ribiška družina 
Litija, Gasilsko društvo Litija in Nk Litija, bomo or-
ganizirali čistilno akcijo za očiščenje mesta Litija in 
bregov reke Save s pritoki.

čistiLna akcija
bo v soboto, 29. marca 2008

od 9.30 do 13. ure
Zbirališče bo ob pri Ribiškem domu Litija. Očistili 
bomo mesto, oba bregova reke Save in nekatere 
pritoke. 
K akciji vabimo vse prebivalce mesta Litije, saj gre 
za naše mesto, za katerega bi radi skupaj poskrbeli, 
da bo do 12. aprila, ko bo mestni praznik, lepše in 
bolj urejeno. Hkrati Mestna skupnost Litija poziva 
vsa podjetja in ustanove, ki izvajajo javno dejavnost, 
da očistijo svoje površine.
Po končani akciji bo pri Ribiškem domu Litija 
družabno srečanje in malica za vse udeležence.

Občina Litija in Mestna skupnost Litija             

Letos je nastopil v kategoriji fantov do 18 let in 
prepričljivo zmagal s točko in pol prednosti pred 
Mitrovič Borisem (Šk Sevnica) in krivec Sandijem 
(Šk Slovenj Gradec). jure je igral ves turnir dobro in 
v devetih kolih nanizal šest zmag in tri remije. Naslov 
državnega prvaka pomeni hkrati tudi uvrstitev na 
svetovno oziroma evropsko mladinsko prvenstvo, ki 
bosta v oktobru v Vietnamu (Vung Tau) in v septem-
bru v Črni Gori (Herceg Novi). 

L.P.

»Hrumenje tiŠine« 
v avLi oBčine Litija

Vsem občankam in 
občanom

voščim vesele, zdrave 
in blagoslovljene

velikonočne praznike.
Župan Občine Litija

Franci ROkavec

Prepričan sem, da to ne vodi nikamor. Res, da ni 
bilo urejenega prostora za tržnico, pa vendar se je 
ta uredil za kar je bilo uporabljenega mnogo dena-
rja in ljudje so se navadili  tržnice na Valvazorjevem 
trgu.  Zakaj prestavitev le  te pred »Športno dvorano 
Litija«, kjer prav tako ni prave ponudbe, zaradi tega 
tudi povpraševanja ni. Kje je tako opevano biološko 
kmetovanje, kje so njihovi proizvodi, da jih ne pri-
nesejo na stojnice ter ponudijo občanom, čeprav 
sem že na drugih tržnicah opazil prodajalce  pred-
vsem iz občine Šmartno pri Litiji, toda v Litiji jih ni, 
pač pa imajo svoj dan za prodajo v Litiji, ob sobotah 
pa  več prodajo na drugih krajih, kjer jim ni treba 
čakati kupcev.
Spoštovani, obisk tržnice je bil še najbolj pester, ko 
je bila ta na ploščadi pred »Gostilno Špende«, žal od 
takrat se ponudba poslabšuje in sedaj je konstant-
na  ponudba (dva prodajalca medu in drugih proiz-
vodov, prodajalec sveč, ena ali dve prodajalki vrtnin 
in drugih izdelkov, prodajalec mlečnih proizvodov). 
To je vse kar na tej tržnici lahko pričakujete in nič 
več, zato ne pričakujte, da se bo obisk občanov 
povečal. Spoštovani pred cca enim letom je bila Li-
tija še oskrbovana s svežimi morskimi ribami, celo 
dva sta si konkurirala pri prodaji. Danes je Litija brez 
teh dobrot, čeprav je prej bila oskrbovana dvakrat 
tedensko, ob četrtkih po zaselkih, ob sobotah pa na 
tržnici. Voznik iz kopra je zbolel, zaradi česar tudi ni 
več dostave svežih rib.
Zato predlagam litijskim predstavnikom, da naj 
poskrbijo za bolj pestro ponudbo na tržnici, tržnico 
pa naj prestavijo na mesto, kjer je bil narejen pros-
tor prav za ta namen, kajti prostor pred »Športno 
dvorano« ni primeren za prodajo prehrambenih ar-
tiklov. Preverite kako mora biti tržnica opremljena.

ciril GOLOuH

Razpis

litija
zgodbe moje mladosti...

... je delovni naslov zbirke kratkih zgodb, 
ki jo bo z vašim sodelovanjem letos izdalo 

Društvo prijateljev mladine Litija

Vabimo vas, da se spomnite zanimivih 
dogodkov iz mladosti, ki ste jo preživeli v 

Litiji, ter jih zapišete.

Zgodbe nam pošljite v elektronski obliki na 
e-naslov: maktito@gmail.com ali po pošti 
na naslov: DPM Litija, Ponoviška 12, 1270 
Litija. Pripišite vaše kontaktne podatke 

(naslov, telefon, e-pošta). Za vse informaci-
je smo vam na voljo na maktito@gmail.com 

ali 041-388-661.

…že diši na stojnici ob... 

POHODu PO 
OBRONKIH 

JABLANIŠKE DOLINE
V SOBOTO 5.4.2008 

START OD 7.00 DO 10.30 IZ 
ZGORNJE JABLANIcE

Spoštovani pohodniki, planinci, prijatelji narave in 
dobre družbe!
Na prvo soboto v aprilu vas vabimo v osrednjo Slovenijo. 
Par kilometrov iz Litije ali Šmartnega proti Gabrovki je v 
Zgornji jablanici izhodišče 5. tradicionalnega »POHODA 
PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE«. Vsako prvo 
soboto v aprilu ga organizira Društvo za  razvoj podeželja 
LAZ iz jablaniške doline. Na startu pri gasilskem domu 
vas bodo od 7.00 do 10.30 ure sprejele domačinke s 
štrukeljci, ki so značilni za ta kraj in jih gospodinje pri-
pravljajo ob žegnanjih. Za na pot vas bodo oskrbeli z ja-
bolki. Pot je nezahtevna, okoli 4-5 ur traja, po obronkih 
vas vodijo tablice in domačini, ki bodo poskrbeli za žejo 
in lakoto. Na cilju v vasi Gradišče pri Litiji bo ob13.30 
kulturno zabavni program. Pot je krožna, tako da ima-
te nazaj do izhodišča samo kratek spust v dolino. Ob 
povratku še pokukate v Domačijo spominov, kjer je ob 
40-letnici obnove gradiške cerkve sv. Magdalene na 
ogled razstava podobic, fotografij. Na izhodišču pa vas 
bodo ob povratku čakale stojnice s “težjimi” domačimi 
dobrotami.
Trasa pohoda je dobro označena, tako da ne morete 
zaiti, pa čeprav vas bodo zanesli čudoviti panoramski 
pogledi na vse konce Slovenije.
Z udeležbo na pohodu boste naredili nekaj zase, pa tudi 
za razvoj podeželja, za kar si prizadeva Društvo LAZ. S 
tovrstnimi prireditvami in drugimi aktivnostmi želijo 
vzpodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
poskrbeti za promocijo podeželja in pripeljati izletnike 
na sprehode, rekreacijo, pristno domače hrano in v pri-
hodnosti tudi na počitnice na kmetijah.
Za podrobnejše informacije pokličite tel. št. 070 303 
321 ali 041 355 927 ali elektronsko: drustvo.laz@gmail.
com, www.podezelje-laz.si.
Prisrčno vabljeni in ne pozabite kontrolnega kartončka, 
saj vas za peto udeležbo čaka darilce.

Društvo za razvoj podeželja Laz in
Prirodoslovni muzej Slovenije v okviru prireditev 

Mednarodnega leta planeta Zemlja vabita na 
otvoritev stalne razstave

savskiH prodnikov
Otvoritev bo v gasilskem domu na Bregu 

pri Litiji, v torek, 25. marca 2008, ob 
18.uri.

Vljudno vabljeni!

veLikonočna razstava 
pirHov iz svetovne 

zBirke gospe antonije 
krajnc

Razstava bo v prostorih gostilne 
Vrabec na geometričnem središču 

Slovenije nad Vačami 
od četrtka, 20.03.2008, 

do vključno nedelje 30.03.2008. 
informacije po TeL: 01 89 76 037.
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sprememBe predpisov 
povezaniH z gradnjo 
enostavniH oBjektov

Od 15.04.2008 pričnejo veljati spremembe in dopolnitve 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), 
ki spreminjajo področje gradenj oz. postavitve sedaj po-
znanih enostavnih objektov.  
Trenutno lahko investitor postavi oz. zgradi enostavni objekt v 
skladu z veljavnim podzakonskim predpisom Pravilnikom o vrstah 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih 
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in 
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči 
(Uradni list RS, št. 114/03, 140/03) in veljavnim izvedbenim doku-
mentom, celo brez pridobitve lokacijske informacije za namen grad-
nje enostavnega objekta, kar je v skladu s četrtim odstavkom 105. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (uradi list, RS, št. 33/07), 
ki pravi, da lokacijska informacija ni več pogoj za izvedbo enostavnih 
posegov v prostor. 
Sprememba zakona o graditvi objektov pa prinaša novost in 
sicer uvaja novo skupino objektov, to so t.i. nezahtevni objekti, za 
katere bo po 15.04.2008 potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po 
skrajšanem postopku. Po pripravljenem predlogu Uredbe o vrstah 
objektov glede na zahtevnost, ki je trenutno v medresorskem uskla-
jevanju, bo v skupino nezahtevnih objektov sodila večina sedaj t.i. 
enostavnih objektov. kako pa bodo objekti točno razvrščeni, glede 
na zahtevnost gradnje, bo točno znano s sprejemom uredbe na 
Vladi RS. 
Vsi zainteresirani investitorji za gradnjo enostavnih objektov oz. 
po datumu 15.04.2008 tako imenovanih »nezahtevnih objek-
tov«, se lahko za dodatne informacije obrnejo na Občino Litija, 
Oddelek za urejanje prostora oz. na Upravno enoto Litija, ki bo 
vodila postopke izdaje gradbenega dovoljenja po skrajšanem 
postopku.

investicija za pridoBitev 
manjkajočiH ŠoLskiH in 
predŠoLskiH prostorov

na vačaH 
Obstoječi šolski objekt na Vačah iz leta 1954 bo dobil novo in 
večjo podobo v katerem bodo našli svoj prostor tako otroci iz 
vrtca kot učenci osnovne šole.

adaptacija in dozidava 
osnovne in

gLasBene ŠoLe Litija 

V finančnih in razvojnih načrtih občine Litija je od leta 2008 do 
2012 predvidenih 4,4 mio euR sredstev za popolno prenovo starega 
šolskega objekta ter za dozidavo manjkajočih prostorov kot sta šolska 
jedilnica in večnamenska dvorana. Župan je v letošnjem letu imenoval 
projektno skupino sestavljeno iz predstavnikov uporabnikov iz vseh 
treh šol, mestne skupnosti in predstavnikov ustanovitelja, ki jo vodi 
Nace Šteferl in je že predlagala nekaj racionalnih rešitev za adaptacijo 
in novogradnjo prizidka. Občina je v letošnjem letu zagotovila sredstva 
za izdelavo projektne dokumentacije in za odkup zemljišča od južnega 
prizidka šole do križišča na Frtici, s čimer se bodo uredile dodatne 
parkirne in zelene površine, na ta način pa se bo povečala tudi pro-
metna varnost.

Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu 
ugotovil sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov  jih je bilo na 
začetku prisotnih vseh 23).
Predsedujoči je dal na glasovanje najprej potrditev skrajšanega 
zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta z dne 13.12.2007, 
ki so ga svetniki soglasno potrdili. Brez razprave in brez pri-
pomb je bil soglasno sprejet tudi skrajšani zapisnik 13. redne 
seje Občinskega sveta z dne 20.12.2007.
Nato so svetniki sprejemali dnevni red za 14. redno sejo in 
z dnevnega reda umaknili točko Odlok o proračunu Občine 
Litija za leto 2009 – prvo branje, nanjo pa dodatno uvrstili 
točki »Predlog sprememb in dopolnitev Lokalnega kulturnega 
programa v občini Litija za leto 2008« in »Predlog sprememb 
in dopolnitev Letnega programa športa v občini Litija za leto 
2008« Na koncu je dnevni red 14. redne seje obsegal 10 vse-
binskih točk, od katerih povzemamo naslednje:

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O POVPREčNI GRADBENI 
cENI STANOVANJ, POVPREčNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA 
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠč, VREDNOSTI STAVBNEGA 
ZEMLJIŠčA IN PLAčILU SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA 
PRIPRAVO IN OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠčA V OBčINI 
LITIJA – skrajšani postopek

S sprejeto spremembo odloka  o povprečni gradbeni ceni stanovanj, 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vred-
nosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v občini Litija - (komunal-
ni prispevek), bo za trgovske objekte v mestu Litija potrebno plačati 
višji komunalni prispevek zaradi povišanja faktorja namembnosti (Fn) 
in sicer  za trgovske objekte z  0,6  na 0,9. Tako bo npr. investitor za 
poslovni prostor, za trgovinsko dejavnost, uporabne površine 1000 
m2 v mestu Litija plačal komunalni prispevek v višini 28.399,27 euR 
(do sedaj je vrednost komunalnega prispevka za trgovski objekt v 
mestu Litija znašala 18.932,84 euR). 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAčUNU OBčINE LITIJA ZA LETO 2008 - drugo branje

Občinski svet je poleg županovega predloga proračuna odločal tudi 
o dveh amandmajih svetnikov: D. Hauptmana o povečanju sredstev 
za programe jZk Litija in j. Grošlja o povečanju sredstev na postavki 
Humanitarna društva za adaptacijo prostorov Društva upokojencev, 
ki sta bila prav tako, kot predlagane spremembe in dopolnitve odloka, 
sprejeta z večino glasov.
Po sprejetem proračunu za leto 2008, kjer se planira za 12.257.770 euR 
prihodkov, se predvideva tudi dopustna zadolžitev občine za 935.000 euR 
in sicer za investicije v ceste, ravnanje z odpadno vodo, oskrbo z 
vodo in osnovno šolstvo. Od skupnih odhodkov 13.138.580 euR je 
namenjenih za:
- tekoče odhodke in transferje 55,21%, to je 7.254.300 euR,
- za investicijske odhodke in transferje 44,79%, to je 5.884.280 euR. 
Največji delež (32% oz. nominalno 4.204.090 euR) je namenjen 
tekočim transferjem: javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in 
ustanovam ter posameznikom in gospodinjstvom.
Med prihodki je največji vir odstopljeni del dohodnine (61,8% oz. 
7.570.000 euR) ter transferni prihodki iz drugih proračunov (12,2% 
oz. 1.500.000 euR).

POROčILO O POPISU – INVENTURNO POROčILO PO STANJU 
NA DAN 31.12.2007

Po uvodni obrazložitvi je Občinski svet brez razprave in soglasno 
sprejel sklep, da sprejema Poročilo o popisu – inventurno poročilo 
po stanju dne 31.12.2007 in predloge inventurne komisije z dne 
25.1.2008.

ODLOK O OBčINSKEM PRAZNIKU V OBčINI LITIJA – drugo 
branje

Občinski svet je sprejel Odlok o občinskem prazniku občine Litija. 
Za občinski praznik občine Litije je tako določen dan 16. junij, ki je 
povezan z nastankom in razvojem projekta GeOSS.

OBRAVNAVA LETNEGA PROGRAMA DELA NA PODROčJU 
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREčAMI za leto 
2008

Področna zakonodaja nalaga lokalnim skupnostim izdelavo progra-
mov dela, ki bazirajo na izdelani oceni ogroženosti občine. Ta temelji 
na statističnih podatkih o minulih nesrečah, zbiru pomembnih po-
datkov (kot jih zahteva uporabljena metodologija ocenjevanja) in na 
oceni ogroženosti izdelani za območje Ljubljanske regije. Občino 
Litija ogrožajo zlasti naslednje nevarnosti: poplavljanje rek in vodo-
tokov, neurja, močna deževja in toča, zemeljski plazovi, požari v 
naravnem okolju, objektih, na prometnih sredstvih, potresi, indu-
strijske nesreče, nesreče z nevarno snovjo, oziroma druge ekološke 
nevarnosti, nesreče v cestnem, železniškem in letalskem prometu, 
onesnaženje tal, pitne vode, vodotokov, zraka idr.
S sprejetjem navedenega programa dela, se bo nadaljevalo z izvajan-
jem nalog zaščite in reševanja tako z dolžnostnimi kot prostovoljni-
mi enotami, ki bo zaradi sprememb zakonodaje v lanskem letu na 
pričetku predvsem uredil podlage za imenovanje enot,  na podlagi 
ocene ogroženosti izdelane načrte s pripadajočimi prilogami in do-
datki, v katerih bodo opredeljene naloge posameznih enot in služb, 
kasneje pa tudi njihovo usposabljanje in opremljanje. Vzporedno s 
tem se bo posodobilo sistem obveščanja in alarmiranja prek cen-
tralnega sistema proženja siren in obveščanja javnosti s pomočjo 
lokalnih medijev.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKALNEGA 
KULTURNEGA PROGRAMA V OBčINI LITIJA za leto 2008

Občinski svet je sprejel predložene vsebinske in številčne spre-
membe in dopolnitve Lokalnega kulturnega programa v občini Litija 
za leto 2008, ki so posledica povečanja proračunskih sredstev na 
postavkah za ljubiteljsko kulturo, varstvo kulturne dediščine in za so-
financiranje obratovalnih stroškov kulturnih domov in večnamenskih 
dvoran v mestu Litija in po krajevnih skupnostih.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA  V OBčINI LITIJA za leto 2008

Občinski svet Občine Litija je sprejle predložene vsebinske in 
številčne spremembe in dopolnitve Letnega programa športa v občini 
Litija za leto 2008, ki so bile posledice, s proračunom sprejetega 
povečanja celotne mase sredstev za šport, s tem da se uveljavijo 
navedena razmerja po postavkah in razmerje: Redni programi - Prio-
ritete = 130.000 euR - 140.000 euR.
Občinski svet je soglašal s povečanjem postavke v programu prio-
ritet: kolektivni ligaški športi v višini 10.000 euR ter z uvrstitvijo nove 
prioritete v LPŠ za leto 2008, ki glasi: uporaba pisarne za športne 
klube in društva in njihove zveze, ki imajo sedež v športni dvorani 
Litija, do vključno 30.6.2008, z višino sredstev 4.000 euR.

POROčILO SKUPINE ZA PROMETNO UREDITEV NA PODROčJU 
MESTA LITIJA 

Občinski svet Občine Litija je sprejel Poročilo delovne skupine za 
prometno ureditev na področju mesta Litija, ki se ga posreduje v 
enomesečno javno razpravo. 
Namen delovne skupine je bilo predložiti nabor predlogov in ukrepov 
za ureditev najbolj perečih problemov prometa v mestu Litija. Delov-
no skupino so sestavljali člani MS Litija, prometni inženir, predsednik 
SPVCP in pomočnik komandirja Policijske postaje Litija. Pripravljeni 
predlogi rešitve ureditve prometa v mestu Litija so bili na 14. redni 
seji Občinskega sveta z večino sprejeti in bodo podlaga za pripravo 
študije ureditve prometa v mestu Litija. 

PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE GRADEc
Osnovna šola Gradec je s svojimi podružnicami jevnica, kresnice, 
Hotič in Vače trenutno po številu oddelkov in po številu učencev 
največja osnovna šola v občini. Predstavitev  šole je pripravila 
ravnateljica Tatjana Gombač, Občinski svet je predstavitev OŠ 
Gradec sprejel na znanje in pohvalil njihovo delo.

Pri točki KADROVSKE ZADEVE so bili sprejeti naslednji 
sklepi:

- Občinski svet Občine Litija za predstavnike ustanovitelja v svet jav-
nega zavoda Vrtec Litija imenuje Melito Rozman Dacar, stanujočo 
Graška cesta 33a, Litija; Roberta Vojeta, stanujočega Loška ulica 3, 
Litija in Andreja kotarja, stanujočega Graška cesta 31, Litija.

- Občinski svet Občine Litija razreši iz sveta zavoda Mladinskega 
centra Litija predstavnika dijaške mladine oziroma srednješolcev 
Dražena Žižaka, stanujočega Valvazorjev trg 12, Litija. Za na-
domestnega člana se imenuje Luka Vizlar, stanujoč Cesta koman-
danta Staneta 14, Litija. 

- Občinski svet Občine Litija za predstavnika javnosti v senatu za 
reševanje pritožb zoper policiste imenuje Antona Plankarja, stanujo-
čega Cesta komandanta Staneta 7, Litija. 

Seja se je zaključila s točko Pobude in vprašanja svetnikov, ki jih 
je moč prebrati tudi na občinskih spletnih straneh: www.litija.si, 
prav tako pa tam najdete tudi vse sprejete sklepe, čistopise sprejetih 
odlokov, aktov in drugih dokumentov občine Litija.

poročiLo o sprejetiH  skLepiH in odLočitvaH 
14. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 14.2.2008 ob 18.00 uri, 

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

pRojEKT REKoNSTRUKCIjE LoKALNE 
CESTE jEVNICA - KRESNIŠKE poLjANE 

SE NAdALjUjE
Občina Litija se je v mesecu juniju 2007 prijavila na 1. javni raz-
pis v okviru OPeRATiVNeGA PROGRAMA kRePiTVe ReGiONALNiH  
RAZVOjNiH POTeNCiALOV za obdobje 2007-2013, razvojne prio-
ritete »RAZVOJ REGIJ« - prednostne usmeritve »REGIONALNI 
RAZVOJNI PROGRAMI«  z  investicijo: »Rekonstrukcije Lc 
213070 Jevnica – Kresniške Poljane.

Na tak razpis se lahko prijavijo le tiste operacije (investicije), ki jih 
predhodno potrdi Svet regije  -  v našem primeru svet ljubljanske  
urbane regije. 
Predračunska vrednost  investicije je 1. 277 000,00 euR in je so-
financirana s strani evropskega sklada za regionalni razvoj v višini   
200 000,00 euR. Navedena vrednost predstavlja 20 % upravičenih 
stroškov investicije. ker je lastni delež, ki ga mora Občina Litija 
pokriti iz lastnih proračunskih sredstev precej visok, se je odločila, 
da bo  navedeno investicijo prijavila tudi za koriščenje dodatnih 
sredstev  iz strani proračuna Republike Slovenije, ki jih razpisuje 
Služba vlade RS  za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na 
ta način bomo lahko investicijo zaključili že v letošnjem letu.               
Trenutno teče izvajanje druge faze del, ki zajema rekonstrukcijo od  
križišča pri vrtcu v jevnici do kresniških Poljan in odcep frizerstvo 
Renata, v dolžini 849 m. 

V občinskih finančnih in razvojnih načrtih za obdobje 2008 - 2011 je za 
investicijo predvidenih 2,8 mio euR sredstev za izgradnjo novega pri-
zidka in popolno adaptacijo starega šolskega objekta. Župan je tudi za 
ta projekt imenoval posebno projektno skupino, ki jo vodi Pavel Hiršel, 
poleg predstavnikov občine, pa skupino sestavljajo tudi predstavniki 
krajevne skupnosti ter sedanjih in bodočih uporabnikov objekta. Na 
prvem sestanku so člani projektne skupine soglasno sprejeli sklep, da 
se novogradnja projektira tako, da bodo v njej našli ustrezne prostore 
tako otroci iz vrtca kot tudi šolarji iz 9-letke.

Pogled na zahodni del šole iz Ulice Mire Pregljeve, kjer se po 
novem predlaga dozidava manjkajočih prostorov.
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Vsebino prispevkov zbrali in uredili 
uslužbenci občinske uprave. 

direktorica: Tatjana KRžIšNIK

RePuBLikA SLOVeNijA
UPRAVNA ENOTA LITIJA
Jerebova 14, 1270  Litija

opravLjanje vozniŠkega 
izpita v Litiji

Na podlagi skupnih prizadevanj Občine Litija, Občine Šmartno pri Litiji in 
Upravne enote Litija je prišlo do objave Pravilnika o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, 
kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem 
izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti. Sprememba pravilnika velja od 
2.02.2008 dalje.  Z izpitnim centrom Trbovlje smo se dogovorili, da se lah-
ko izpiti za kategorije A, B, B+E, F, G in H in podkategorija A1 v Litiji 
pričnejo opravljati vsako sredo od 19.03.2008 dalje.
Največja pridobitev po našem mnenju je dejstvo, da bodo lahko naši 
občani opravljali vozniški izpit za osebni avto na območju mesta Li-
tija in Šmartno pri Litiji z okolico in jim ne bo potrebno tega opravljati 
v Trbovljah.
Vse avto šole pozivamo, da se v največji možni meri potrudijo in čimveč 
kandidatov za vozniške izpite kategorije B usposobijo na področju mesta 
Litija in Šmartno pri Litiji ter njuni okolici.

Upravna enota Litija
Načelnik: Marjan Mali

pLan odvoza 
kosovniH odpadkov  

po posameznih krajevnih 
skupnostih v letu 2008 

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po posameznih krajevnih 
skupnostih, nastalih v gospodinjstvih, bo v letu 2008 izvedlo 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, po 
sistemu zbiranja na vnaprej določenih prevzemnih mestih. 

Gospodinjstva na območjih posameznih krajevnih skupnosti bo javno 
podjetje z načinom zbiranja, času zbiranja, času odvoza ter z lokacijami 
prevzemnih mest za kosovne odpadke, seznanilo z letaki ali pa bomo 
uporabili hrbtno stran zgibank in sicer vsaj teden dni pred dejansko 
izvedbo odvoza.

ODSTRANJEVALI  BOMO:

• neuporabno pohištvo in gospodinjske aparate
   (hladilnike, štedilnike, pralne stroje…)

• neuporabne vzmetnice, preproge in manjšo sanitarno opremo
   (umi-valniki, pipe, WC školjke…)

• neuporabno avdio in elektronsko opremo
   (TV sprejemniki, računal-niki, monitorji …)

• neuporabne športne rekvizite (smuči, kolesa …)

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne sodijo izrabljene avto-
mobilske gume, gradbeni material, deli avtomobilskih školjk in 
razni sodi z vsebino ter drugi nevarni odpadki in jih javno podjetje 
ne bo prevzemalo.

Kosovne odpadke, nastale v gospodinjstvih, javno podjetje preko 
celega leta brezplačno prevzema tudi na pretovorni postaji Širjava/
Ponoviče. Občani lahko kosovne odpadke pripeljejo na pretovorno 
postajo Širjava v času obratovanja in sicer od ponedeljka do petka med 
8,00 uro in 16,00 uro in ob sobotah med 8,00 uri in 13,00 uro.

Plan zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov iz posameznih kra-
jevnih skupnosti na območju občine Litija v letu 2008:

OBMOčJE ODVOZA čAS ODVOZA

1. KS Jevnica 17.03. do 18.03.2008

2. KS Kresnice 19.03. do 20.03.2008

3. KS Ribče 31.03. do 01.04.2008

4. KS Hotič 02.04. do 03.04.2008

5. KS Vače 08.04. do 09.04.2008

6. KS Sava 10.04.2008

7. KS Polšnik 14.04. do 15.04.2008

8.
KS Konjšica + Renke

in KS Spodnji Log 16.04. do 17.04.2008

9. KS Gabrovka 22.04. do 23.04.2008

10. KS Dole 06.05. do 07.05.2008

KULTURNI KoLEdAR
dATUM URA doGodEK LoKACIjA

SRE 26.03. 19.00
Otvoritev arhitekturne razstave: Mladinski 
center - prostorske rešitve (Marko Boltin)

Mladinski center

SOB 29.03. 10.00
Otroška matineja: RDEČA KAPICA

(Lutkovno gledališče Fru-fru)
Kulturni center

TOR 01.04. 18.00 Pravljična ura z avtorico Branko Hubman Knjižnica Litija

ČET 03.04.
18.00 Srečanje s pesnico Barbaro Gregorič Gorenc 

in ilustratorko Andrejo Gregorič Knjižnica Litija

19.00 Potopis: MALAVI - toplo srce Afrike Mladinski center

PET 04.04. Območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov Kulturni center

PON 07.04. 18.00 Otvoritev razstave: LITIJA (Jože Grilj) Avla Občine

TOR 08.04. 19.00
Predavanja središča za vseživljensko učenje: 

KULTURNA DEDIŠČINA V OBČINI LITIJA 
(Helena Hauptman)

Knjižnica Litija

ČET 10.04. 19.00 Potopisno predavanje: ŠKOTSKO VIŠAVJE 
(Borut Vukovič)

Knjižnica 
Šmartno

PET 11.04. 20.00 Srečanje prostovoljcev MC in DPM Litija Mladinski center

SOB 12.04. 10.00
Otroška matineja: PEDENJPED
(Lutkovno gledališče Maribor)

Kulturni center

TOR 15.04. 18.00 PRAVLJIČNA URA Knjižnica Litija

ČET 17.04. 18.00 PRAVLJIČNA URA Knjižnica 
Šmartno

PET 18.04.
19.00

Filmski večer Art Cluba Litija: 
KRONIKA NEKEGA IzGINOTJA

(palestinska ljubezenska drama)
Mladinski center

19.00
SPOMLADANSKI KONCERT z GOSTI

Pihalni orkester Litija
Kulturni center

TOR 22.04. 19.00
Potopisno predavanje: VIETNAM IN 

KAMBODŽA (Sara Štremfelj in Rok Havliček)
Knjižnica Litija

ČET 24.04. 19.00
Večer plesa in glasbe: 30 LET DELOVANJA 
PLESNE PEDAGOGINJE ŽUŽANE BARTHA

Kulturni center

SOB 26.04 10.00
Otroška matineja: MARTIN KRPAN

(Lutkovna skupina UŠ)
Kulturni center

Podatke zbira: Jz zA KULTURO LITIJA, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, 
FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net

18. otroŠki parLament
OBčINSKI OTROŠKI PARLAMENT

je potekal 13.02.2008 v veliki sejni sobi Občine Litija 
v organizaciji Društva prijateljev mladine Litija. Tema 
letošnjega parlamenta, ki so jo izbrali mladi parlamen-
tarci na lanskem nacionalnem parlamentu, je bila: ZA-
BAVA IN PROSTI čAS MLADIH. Predstavnike učencev 

osnovnih šol je pozdravil župan občine Litija Franci Rokavec. Nato so predstavi-
li mnenja šolskih otroških parlamentov, živahno razpravljali in podali kar nekaj 
zanimivih mnenj ter dobrih predlogov za izboljšanje kvalitete prostega časa:
- mladi imamo dovolj časa – primanjkuje pa nam volje, premalo časa posvečamo 

športnim aktivnostim, preveč pa računalnikom
- igrišče Rozmanov trg - namesto odbojkarske mreže, ki je nihče ne uporablja naj se 

namesti koše za nogomet; otroško igrišče okrog katerega je ograja naj se redno 
zaklepa... želimo avtomate za prigrizke in napitke ob igriščih... uredi naj se igrišče za 
košarko na Dobravi - dobra podlaga in uporabni koši... na igriščih se zvečer zadržuje 
mladina, ki za seboj pušča razbite steklenice – na vsakem igrišču bi lahko bila metla

- več zelenih površin in več košev za smeti, postavitev košev za pasje iztrebke, prob-
lematika prosto spuščenih psov

- pogrešamo: bazen, atletsko stezo, kolesarsko dejavnost, skate park, zavetišče za 
živali, restavracijo s hitro prehrano, drsališče, kino, odbojko na mivki, disko...

- problem odaljenosti od mestnih središč (premalo avtobusnih povezav)
- lahko bi bilo več sodelovanja med šolami – več druženja med učenci
- Mladinski center bi lahko mlade spoznaval s stvarmi, ki so za šolo preveč zabavne,  lah-

ko bi pripravil predstavitev kolesarskih poti v okolici Litije, MC bi lahko imel podružnico 
v Šmartnem oz. bi lahko na svoje dejavnosti vabil tudi mlade iz Šmartna

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT
29.02.2008 so se predstavniki vseh osnovnih šol odpravili v Hrastnik na zase-
danje regijskega otroškega parlamenta. Po zanimivi razpravi so izbrali 4 po-
slance regije za nacionalni otroški parlament. 
DPM Litija je predstavnike šol iz Litijske in Šmarske občine odpeljal v Laško, 
kjer so se do poznega popoldneva namakali v novem termalnem parku.

OBČINA LITIJA objavlja

j AV N I  R A Z p I S
za oddajo v najem naslednjih  neprofitnih

stanovanj za nedoločen čas: 

1. Stanovanje št. 9 v  ii. nadstropju   večstanovanjske stavbe 
Valvazorjev trg 7, Litija, v skupni izmeri 58,68 m2, neprofitna 
najemnina   izračunana za mesec februar 2008 znaša 160,10  
euR; 

2. Stanovanje št. 2 v  pritličju   večstanovanjske stavbe Trg na 
Stavbah 14, Litija, v skupni izmeri 27,69 m2, neprofitna na-
jemnina izračunana za  mesec februar  2008  znaša 70,96 
euR.

Pogoje  razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, ki 
so sestavni del te objave in vse druge informacije ter obrazec 
prijave, dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.litija.
si in na Občini Litija, pisarna št. 60, vsak delovni dan od objave 
tega razpisa in sicer med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17.uro 
ter v petek med 8. do 13.uro. Dodatne informacije in obrazec 
vloge lahko zainteresirani dobijo na tel. 89 63 448 (ksenja Cel-
arc).
interesenti za najem  neprofitnega stanovanja morajo oddati 
pisno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do torka 15. aprila 
2008 na naslov: OBčINA LITIJA,  Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 
Na kuverti mora biti napis: »za stanovanjsko komisijo; nepro-
fitno stanovanje (navedba ulice in hišne številke).«

    OBČiNA LiTijA 
                                                          Župan: Franci Rokavec

NAcIONALNI OTROŠKI PARLAMENT
V državnem zboru RS v Ljubljani je v ponedeljek 10.03.2008 potekal nacionalni 
otroški parlament. Mlade parlamentarce sta nagovorila predsednik državnega 
zbora France Cukjati, podpredsednik Sašo Peče, predsednik DPM Slovenije 
in predstavnica ameriškega veleposlaništva. Svoja mišljenja so predstavili za-
stopnikom ministrstev. Sledila je zabava z “Z glavo na zabavo” in predstavitev 
delovanja te organizacije. Litijsko in Šmarsko občino je zastopal učenec OŠ 
Litija Aleš Turšič. 

Na osnovi 4. člena Odloka o posebnem statusu mesta Litije (u. l. RS 
št. 20/2007) in Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med Občino 
Litija in Mestno skupnostjo Litija, Občina Litija, ki jo zastopa župan 
Franci Rokavec in Mestna skupnost Litija, ki jo zastopa predsednik 
Martin Brilej, sprejemata

memorandum
o temeljnih vsebinah programskih kontov v proračunu Občine Litija za leto 
2010 na območju Mestne skupnosti Litija in gospodarjenju z občinskimi 
zemljišči in drugimi nepremičninami na območju mesta Litije v letih 2008 
do 2010 in sodelovanju pri izvedbi projektov javno zasebnega partnerstva.

I.
Občina Litija bo v predlog  proračuna za leto 2010 vključila naslednje 
vsebine in zanje odprla posebne konte:
1. osnovna šola Litija z Ulico Mire Pregelj– adaptacija, novogradnja:
a) Na osnovi usklajenega (z OŠ Litija in MS Litija) predloga posebne projek-

tne skupine bo občina naročila DiiP.
b) Po potrditvi DiiP-a bo občina izvedla javni razpis za izdelavo projekta.
c) Projektna skupina bo sodelovala v  komisiji za izbiro izvajalca projekta.
d) Projektna skupina bo sodelovala v komisiji za izbiro izvajalca del  na 

osnovi razpisa, ki ga bo izdelala občina.
e) Občina bo projektni skupini dajala vso tehnično in administrativno 

pomoč pri delu.
f) Predmet adaptacije in novogradnje je: celotna sanacija zgradbe od 

temeljev do strehe, pridobitev prostorov, ki so potrebni za nemoteno 
izvajanje dela šole, zunanje površine (igrišča, prometna ureditev), rekon-
strukcija Ulice Mire Pregelj.

2. Osnovna šola Gradec – gradnja zunanjih igrišč, parkirišč in obračališča 
za avtobuse.

3. Obračališče za avtobuse na Prvomajski ulici.
4. Adaptacija ukmarjeve hiše na Ponoviški cesti v Občinski muzej.
5. Pričetek priprave projekta sanacije primarnega vodovoda za Litijo od 

Reke Gozda do Litije.
6. Projekt in pridobitev zemljišč za podvoz pod železnico na Ljubljanski 

cesti.
7. izgradnja kanalizacije z izgradnjo centralne čistilne naprave Litija
8. Otroška igrišča.
9. Nadaljevanje adaptacije LC Beden – Veliki Vrh.
10. Vodovod Gradec - Zgornji Log

II.
Gospodarjenju z občinskimi zemljišči in drugimi nepremičninami na 
območju mesta Litije v obdobju 2008 - 2010:
1. Gospodarjenje z zemljišči na območju mesta bo potekalo skladno 

s pogodbo o medsebojnih razmerjih med Občino Litija in MS Litija in 
odlokom o posebnem statusu mesta Litije.

2. Občina bo o vseh namerah za prodajo nepremičnin najprej seznanila MS 
Litija, ki se bo do predlogov opredelila. Šele nato bodo predlogi uvrščeni  
v izvedbo posamičnega programa prodaje nepremičnin.

3. Prodaja zemljišč bo povezana s konkretno opredelitvijo namena porabe 
sredstev. Načeloma se ne bodo prodajale nepremičnine, ki jih mesto 
rabi kot trajne zelene površine in objekti, ki so značilni za mesto, pred-
stavljajo značilne poglede in vedute ter kulturno in zgodovinsko vred-
noto in dediščino.

4. Občina Litija bo skupaj z Mestno skupnostjo Litija skrbela za ohran-
janje in vzdrževanje značilnih mestnih zgradb, ki predstavljajo kulturno 
dediščino in jih ne bo prodajala. V primeru prodaje  bo le-ta pogojena z 
ohranitvijo vedut, gabaritov, fasad in drugih značilnosti.

5. Občina Litija in Mestna skupnost Litija  bosta sodelovali v duhu dobrih 
odnosov in dobrega gospodarjenja in bosta vse dogovore glede gospo-
darjenja z nepremičninami obravnavali z vidika dolgoročnega razvoja in 
koristi prebivalcev mesta in občine.

III.
Sodelovanje pri izvedbi projektov javno zasebnega partnerstva na 
območju mesta.
Občina Litija in Mestna skupnost Litija bosta v okviru projektnih skupin 
sodelovali z investitorji v fazi načrtovanja projektov in izvedbe projektov, še 
zlasti pri naslednjih investicijah:
- izgradnja socialno varstvenega centra ob Ljubljanski cesti (dom starejših 

občanov, gerentološki center, varovana stanovanja, Varstveno delovni 
center, Center za socialno delo in drugi socialni programi)

- izgradnja večnamenskega objekta s kegljiščem in domom invalidov na 
Ponoviški cesti

- izgradnja krožišča:  most – nadvoz
- izgradnja kulturnega centra na ježi
- in drugo.

IV.
Memorandum se podpiše javno in objavi v Glasilu Občan.

V Litiji, marca 2009

Martin BRILEJ                                                           Franci ROKAVEc
Predsednik sveta                                                      župan Občine Litija
Mestne skupnosti Litija

»memorandumu« na pot:
Memorandum utrjuje usmeritev občine k pravočasnemu načrtovanju 
razvojnih prioritet v mestu, ki vključuje tudi gospodarjenje z nepre-
mičninami ter sodelovanje pri izvedbi postopkov javno zasebnega 
partnerstva. Tako se vzpostavlja podlaga za poglobitev sodelovanja 
med občino in mestom, še zlasti pri izvedbi ambicioznih načrtov v pri-
hodnjih štirih letih. Vrednost omenjenih investicij bo presegala 30 mio 
evrov, sredstva pa bomo v glavnini poizkušali pridobiti preko vlaganj po 
modelu javno-zasebnega partnerstva. Prepričani smo, da ravno model 
javno zasebnega partnerstva na območju mesta lahko daje naj boljše 
sinergijske učinke.  S tem bo omogočen hitrejši in kvalitetnejši razvoj 
mesta in občine v celoti.

Župan Občine Litija
Franci ROkAVeC
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Kot smo napovedali že v prejšnji številki Občana je Občinska organizacija 
Socialnih demokratov Litija prvega dne v mesecu, ko dajemo največji 

poudarek našim ženam, materam, babicam, vsem bližnjim in malo manj 
bližnjim ženam, organizirala obljubljeni izlet po Primorski.

V  soboto smo se že v zgodnjih jutranjih urah odpravili proti Lokvam pri 
Divači, kjer smo si ogledali vojaški muzej Tabor, katerega upravitelj in 

lastnik je gospod Srečko Rože. V muzeju so na ogled zbirke iz i in ii. svetovne 
vojne, zgodovinski prerez Slovenije do dandanašnjih dni. Poudarek je dan 
predvsem vzdušju med fašistično okupacijo Primorske ter zavednostjo in pri-
padnostjo prebivalcev teh krajev domovini. Muzej vreden ogleda, saj na nek 
nov in bolj pristen način predstavi domoljubnost in pripadnost lastni domovi-
ni. Po drugi strani pa na preprost način, skozi množico slikovnega in pisanega 
gradiva, prikaže sprevrženost domačega kolaboracionizma in kvislinštva.

Našo pot smo nadaljevali proti Lipici, kjer smo si ob izdatni malici (na tem 
mestu se še enkrat zahvaljujem donatorju) opomogli za nadaljnjo pot 

proti Trstu, natančneje Opčinam. Med potjo smo se še enkrat seznanili z 
zgodovino o coni A in B, svobodnim tržaškim ozemljem (STO) ter ostalimi 
dejstvi, ki so pripeljali do današnjega stanja. Na Opčinah se nam je odprl 
čudovit pogled na Trst in celotni tržaški zaliv. Ogledali smo si še Obelisk post-
avljen v čast vsem graditeljem ceste proti Trstu ter nadaljevali našo pot proti 
Štanjelu. Natančneje proti Hrušici pri Štanjelu, na kmečki turizem Grča. Po 
ogledu vinske kleti in degustaciji skladiščenih tekočih dobrot, si ogledali še 
pršutarno ter končali v domačem okolju ob kraških dobrotah Pavline in iva. A 
kaj, ko na koncu vedno pride slovo. Toda s sklepom, da čimprej vse ponovimo 
tudi to ni bilo pretežko.

Druga obljuba, ki je še delala dolg, pa je bila izpolnjena na predvečer 
praznika žena. Zato izkoriščam priliko ter tudi po tej poti ponovno 

čestitam ženam za minuli  ter vsem materam za prihajajoči praznik. Prireditev 
ob Dnevu žena 8. marcu je potekala v prostorih knjižnice Litija, kjer so mladi 
nastopajoči predstavili del tistega znanja, ki so ga osvojili v preteklosti. 

otroški pevski zbor OŠ Gradec z mentorico judito, gimnastično ritmična 
skupina Bleščica, mlada violinistka klara ter povezovalec Boštjan so 

pričarali praznično vzdušje med vse prisotne, ki se je nadaljevalo tudi po 
koncu prireditve. ob sladkih dobrotah, ki so jih ustvarile slavljenke ter pogo-
voru je bil večer prekratek. Sledila je še obljuba, da se naslednje leto pon-
ovno vidimo.

opisano je delček aktivnosti skozi katere skušamo Socialni demokrati 
v Litiji predstaviti naše videnje družbe v prihodnosti brez spreminjanja 

zgodovinskih dejstev. Tako je pred nami organizacija proslave ob dnevu os-
vobodilne fronte, 27. aprila na javorskem pilu ter praznovanje mednarodnega 
praznika dela, 1. maja. O vseh podrobnostih vas bomo sprotno obveščali.   
                   Predsednik OO SD Litija, Matjaž AŠkeRC

Občinski svet je imel na 14. redni seji na 
dnevnem redu zelo pomembna dokumenta. 
Rebalans proračuna za leto 2008, drugo bran-
je in predlog proračuna za leto 2009. 

Proračun za leto 2008 je občinska uprava med prvim in drugim branjem 
dopolnila z dodatno investicijo v šolski program in sicer izgradnjo šole na 
Vačah. ker občinski proračun ni malha brez dna, je bilo potrebno denar 
seveda nekje odvzet.  Za leto 2008 so se posledično zmanjšale investicije v 
novogradnje za skoraj 400.000 euR.
Pri glasovanju o vsebini dnevnega reda je bila obravnava proračuna za leto 
2009 umaknjena z dnevnega reda. Umaknitve v našem odboru nismo pod-
prli, saj menimo da prestavitev za en mesec pomeni le zatiskanje oči pred 
dejstvom, da dopolnjen proračun za leto 2008, s tako obsežnimi investici-
jami v šolstvo, ne posega le v proračun za leto 2009, ampak v proračune 
do konca mandata in vse do leta 2012. Izvršilni odbor N.Si meni, da je 
kljub investicijam v šolstvo potrebno že v proračunu za leto 2009 začeti 
aktivnosti tudi na področju gospodarstva. Občina Litija se bo vključila v 
mrežni podjetniški inkubator.  Podjetniški inkubatorji so tesno povezani s 
poslovnimi conami, teh pa v Litiji ni na voljo.
V letu 2008 bo občina naredila nov prostorski načrt. Prostorski načrt je 
idealna priložnost za formiranje novih poslovnih con, ki pa jih je v nasled-
njih dveh letih nujno potrebno komunalno opremiti da zaživijo. Poslovno 
cono  bi lahko opremila prav občina, v ta namen je v okviru razpisa za 
regionalne razvojne programe možno pridobiti sredstva iz eu v razmerju 
70% (eu)/30% (občina).

Izvršilni odbor N.Si oo Litija

novice občinskega sveta

ŽELIMO VAM PRIJETNE IN UMIRJENE VELIKONOčNE 
PRAZNIKE V KROGU SVOJIH NAJDRAŽJIH.

OB MATERINSKEM DNEVU PA SE HVALEŽNO SPOMNIMO 
VSEH STORJENIH DEJANJ IN PREJETIH DOBROT, KATERE SE 

NAM VELIKOKRAT ZDIJO SAMOUMEVNE.

IZVRŠILNI ODBOR N.Si

sLovenska demokratska stranka
članke ter predvsem slike si lahko 
ogledate tudi na www.LITIJA.SDS.SI

NOVO VODSTVO OO SDS V LITIJI

V Litiji se je 6. marca 2008 zgodila volilna konferenca OO SDS Litija, 
katero je vodil predsedujoči, že dosedanji član IO OO SDS Litija,  g.Boris 
Doblekar.  Že na zadnji seji IO SDS Litija je predsednica Mateja Blažič 
naznanila svoj odstop s funkcije predsednice, z utemeljitvijo, da ji čas 
ne dopušča dela tako odgovorne funkcije. 

Tako je tudi na konferenci še enkrat obrazložila 
svoj odstop in pri tem naštela tudi svoje uspe-
he in doprinos k delu stranke v času njenega 
mandata. Predvsem pa je bila zelo vesela ve-
liko novih obrazov na konferenci. Tudi ostali go-
vorniki so pozdravili toliko novih mladih članov 
stranke, ter se strinjali, da je bilo v nekajlet-
nem obdobju premalo storjenega na večanju 
in krepitvi stranke, kar je imelo za posledico 
premalo kreativnosti in ambicioznosti, to pa je 
včasih povzročalo pri delu iO nekaj ovir, glede 
na to, da  je predvsem kandidat Io za predsed-
nika Gregor Zavrl imel vseskozi velike ambicije 
za krepitev in razvoj stranke in njenega vpliva 
v občini Litija. 

Na konferenci je bil z veliko večino izvoljen 
nov predsednik Občinskega odbora in sicer 
je to postal g. Gregor Zavrl. To je samo še 
nadgradnja, oziroma ena stopnička več v nje-

govi uspešni karieri v političnem življenju. V predhodni predstavitvi je zelo 
natančno predstavil svoj pogled na delo stranke v Litiji. Predvsem je poudaril 
rast stranke z novimi člani, kar že nekaj časa prav z njegovo pomočjo že 
poteka, transparentno delovanje stranke, veliko odmevnih akcij v občini, skrb 
in trud za bolj kvalitetno in boljše življenje v občini, dobro delovanje krajevnih 
odborov, ki bodo znali videti probleme in stiske krajanov in jih tako preko 
občinskih svetnikov poskušali po najboljših močeh in čim hitreje reševati, vz-
postaviti najboljše pogoje za delovanje, tako prostorske kot strokovne s pos-
veti, seminarji in dodatnim izobraževanjem za vse člane OO, pred vsem pa za 
že sedaj uspešen podmladek SDS, Slovensko demokratsko mladino. ustano-
vitev kluba seniorjev in seniork ter Ženskega odbora SDS. Tako bo stranka 
lahko zelo uspešno in široko delovala na celotnem področju in različnih 
interesnih skupinah. Po tako zastavljenem delu ter v bližnji prihodnosti na 
novo pripravljenem, prepoznavnem in ambicioznem programu pa so glavni 
cilji imeti poslanca v Državnem zboru, na naslednjih lokalnih volitvah našega  
župana, ki bo županoval za dobro vseh občank in občanov ter krajevnih sk-
upnosti, ne samo za izbrance in  nekatere elite ter čim več svojih občinskih 
svetnikov, da se bo program stranke, ki je in bo socialno ter razvojno nara-
vnan kar najbolje in v veliki meri  uveljavljal in uresničeval v občini Litija, ki 
mora postati močna, odprta in vsej Sloveniji znana, po močnem gospodarst-
vu, po izredno dobri legi, tako za razvoj turizma kot malega gospodarstva.  
Dotaknil pa se je tudi predstavitve in nadaljnjega dela SDS na državni ravni, 
katerega član je tudi sam. Še enkrat več pa je poudaril pomembnost mladih 
in njihovega aktivnega sodelovanja pri političnih odločitvah preko svoje or-
ganizacije SDM. 
Po izvolitvi novega predsednika, njegovi zahvali za zaupanje za štiriletni man-
dat, je sledila tudi izvolitev novega Izvršilnega odbora in Nadzorne komisije, 
kar je logična posledica volitev novega predsednika, ki želi imeti ob sebi 
najboljšo ekipo za kar najbolj kvalitetno in konstruktivno delo. konferenca 
je z veliko večino izvolila naslednje člane iO SDS Litija: Boris Doblekar, 
Filip Fele, Matjaž Gospeti, Jože Hostnik, Domen Jože Vrtačnik, Marta 
Kmetič, Samo Kmetič, Jožef Lajevec, Milorad Radulovič, Monika Tokič, 
Blaž Vidic, Jože Vidmar, Matej Žontar.
Sledila je še izvolitev nove Nadzorne komisije, ki bdi nad delom Io in s svojimi 
pristojnostmi in statusom pomaga pri delu iO, pri čemer pa mora predvsem 
upoštevati vse predpise, ki urejajo delo stranke,  kot so statut, poslovniki 
in različni pravilniki. izvoljeni so bili naslednji člani: Mateja Blažič, Jože 
Groboljšek, Ivo Jugovic.
Na koncu je sledilo še nekaj razpravljavcev. Med drugim je predsednik Ko 
Ribče g. jožef Lajevec, predsednik društva Heraldica Slovenica vse pris-
otne seznanil in hkrati povabil na že tradicionalno proslavo Dneva sloven-
ske zastave na Geoss na Slivno, ki bo 13.4.2008. Sledilo je še prijateljsko 
srečanje večine članov konference v bližnjem gostinskem lokalu, kjer je bilo 
še veliko koristne in sproščene debate v družbi novega predsednika in članov 
Io SDS Litija.

oo SDS Litija, predstavnik za odnose z javnostmi
Boris DOBLekAR

AKTIVNOSTI SDM-a
V petek, 15. februarja dopoldne, smo 
člani izvršilnega odbora SDM Litija post-
avili STOJNIcO NA LITIJSKI ŽELEZNIŠKI 
POSTAJI, NA TEMO »KAJ LAHKO MLADI 
POčNEMO V LITIJI« . Mladim smo pobližje 
predstavili SDM, njegovo zgodovino, delo-

vanje ter dejavnosti, ki se jih lahko v okviru političnega podmladka udeležijo. 
V ta namen smo tudi izdelali zloženke, ki smo jih delili na samem mestu. 
Naša poteza se je izkazala za zelo dobro, saj smo pridobili še nekaj novih 
članov, ki jih zanima naše delovanje.

Nato smo v soboto, 23.2.2008,  člani OO SDM Litija in društvo Rekreativci 
77 pod okriljem organizatorja Zavrl Gregorja in Furman Denisa odpravili NA 
SMUKO V ITALIJANSKO SMUčIŠčE TRBIŽ IN SV. VIŠARJE. Ob čudovitem  
razgledu in sončnem vremenu smo na zasneženih bregovih uživali zimske ra-
dosti narave. V dopoldanskih urah so proge dovoljevale res izjemno smuko, 
kasneje v popoldanskih urah, pa so se zaradi močne odjuge začeli delati 
kupi snega, zato smo se raje martinčkali na toplem soncu ob koči. Po kon-
cu smučanja smo se vsi celi in zdravi odpravili proti Naklem, kjer smo si 
privoščili obilno večerjo. Pot smo nato v veselem vzdušju in polni lepih vtisov 
nadaljevali proti Litiji in tako sklenili lep zimski dan.

SDM V LITIJI PODARJALA  VRTNIcE  OB DNEVU  ŽENA - V soboto dopol-
dne smo se Mladi slovenski demokrati zbrali v Litiji pred Šparom, postavili 
stojnico ter pričeli s podarjanjem vrtnic ženam za njihov praznik. S tem de-
janjem smo pokazali kako pozorni znamo biti mladi v Litiji. Mimo stojnice 
je prihajalo veliko občanov in občank, ki so bili zelo veseli naše prisotnosti, 
občanke pa še posebej naše pozornosti. 
Na seji iO SDM smo si zadali cilj, da bomo ob dnevu žena podarjali vrtnice. 
Naš predsednik Blaž Vidic je organiziral vse potrebno, da smo lahko bre-
zhibno izpeljali akcijo. Prisotni pa smo bili tudi ostali člani, ki smo mu bili 
v veliko pomoč. To pa smo bili Gregor Zavrl, klemen Verbajs, Martin Pirc, 
Matej Žontar, Tomaž koprivnikar in Domen jože Vrtačnik. kasneje pa so se 
pridružili še Dejan ivančič, Leon Šegš in član iO OO SDS Litija Boris Doblekar. 
Skupaj smo obdarili približno 300 žena. Veliko pa je bilo tudi zanimanja o 
samem delovanju stranke, zato smo razdelili tudi kar nekaj gradiva in pristo-
pnih izjav za članstvo v SDS. Zelo smo zadovoljni, da je projekt tako dobro 
uspel, saj smo še enkrat pokazali, da znamo tudi mladi stopiti skupaj ter 
veliko postoriti za boljšo prepoznavnost stranke. Naj se na koncu še prav 
posebej zahvalimo kolektivu podjetja Špar, ki nam je omogočilo postavitev 
stojnice pred trgovskim centrom. 

Klemen VeRBAjS, predstavnik za odnose z javnostmi pri SDM Litija

SLOVENSKA DEMOKRATSKA MLADINA NA SMUčANJU - V soboto 
23.2.2008 smo se člani slovenske demokratske mladine (podmladek SDS) 
in društvo Rekreativci 77 pod okriljem organizatorja Zavrl Gregorja in Fur-
man Denisa odpravili na smuko v italijansko smučišče Trbiž in Sv. Višarje. Ob 
čudovitem  razgledu in sončnem vremenu smo na zasnežnih bregovih uživali 
zimske radosti narave. V dopoldanskih urah so proge dovoljevale res izjemno 
smuko, kasneje v popoldanskih urah, pa so se zaradi močne odjuge začeli 
delati kupi snega, zato smo se raje martinčkali na toplem soncu ob koči. 
Ob smučišču je bil pester tudi glasbeni spremljevalni program, katerega je 
začinila kubanska plesna skupina. imeli smo možnost preizkusiti najnovejše 
elanove smuči za naslednjo sezono, nad katerimi smo bili vsi navdušeni. Po 
koncu smučanja smo se vsi celi in zdravi odpravili proti Naklu, kjer smo si 
privoščili obilno večerjo. Pot smo nato v veselem vzdušju in polni lepih vtisov 
nadaljevali proti Litiji in tako sklenili lep zimski dan. 

SDM Litija

OO SDM LITIJA SE PREDSTAVI in KONFERENcA OO SDM LITIJA
Dopoldne, v petek 15. februarja, smo člani izvršilnega odbora SDM Litija, ob 
pomoči donatorjev jarina in Slovenskih železnic, postavili stojnico na litijski 
železniški postaji. Mladim smo pobližje predstavili SDM, njegovo zgodovino 
in delovanje ter dejavnosti, ki se jih lahko v okviru političnega podmladka 
udeležijo. V ta namen smo tudi izdelali zloženke, ki smo jih delili na mes-
tu samem. Na pomoč so nam priskočili tudi lokalni SDS-jevci, ki so nam 
podelili lepo število svinčnikov in obeskov z logotipom stranke. Nekateri so 
nas presenetili s svojim poznavanjem podmladka SDS, saj so o nas že brali 
v lokalnem časopisu. Drugim pa smo delovanje in pomen SDM predstavili 
lepo od začetka.
Naša poteza se je izkazala za zelo dobro, saj smo pridobili še nekaj novih 
članov in se tako počasi približujemo številki, ki smo si jo zadali na začetku 
našega mandata. Nekateri pa so nam pustili le elektronski naslov in dogovorili 
smo se, da jih obveščamo o vseh dejavnostih in projektih ter jih prepričamo 
do naslednjega podobnega snidenja.

Po zaključeni akciji na železniški postaji, pa smo hitro odhiteli v občinsko 
sejno sobo, kjer je potekala konferenca OO SDM Litija. Člani iO smo os-
talim članom predstavili program dela za leto 2008 ter ga z njihovimi novimi 
idejami in predlogi dopolnili in oblikovali v celoto. Odločili smo se tudi za 
izvedbo športnih tekmovanj v tistih delih občine, kjer je naše članstvo naj-
bolj šibko, saj želimo tako tudi druge povabiti, da nam zaupajo svoja videnja 
in želje, ki jih vidijo v svoji okolici. Pomembna tema je bil tudi bližajoči se 
volilni kongres, ki bo potekal 1. in 2.marca v Mariboru. udeležili se ga bodo 
Blaž Vidic kot predsednik, Gregor Zavrl kot član nadzorne komisije SDM in 
Domen Vrtačnik in Martin Pirc kot delegata, ki nam glede na število članov 
pripadata. 

Matej ŽONTAR, tajnik oo SDM Litija
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Država podpira 
obnovo podeželske 
kulturne dediščine

Mnogi so se razveselili novice o objavljenem 
razpisu za obnovo podeželske dediščine. Kljub 
strogemu pogoju, da mora biti dediščina raz-
glašena za kulturni spomenik, predstavlja 
novica vzpodbudo vsem tistim, ki imajo v lasti 
staro hiško, kozolec, kaščo, vodnjak, sušilnico 
za sadje in podobne objekte izjemne vred-
nosti. 

Nakup sveže 
zelenjave ali sadja kar 

na poti domov 

Ste že kdaj pomis-
lili, da bi se na poti 
iz Ljubljane proti 
domu ustavili na eni 
od kmetij v občini 
Dol pri Ljubljani in 

si kupili svežo zelenjavo ali sadje za kosilo? 
Zdaj imate priložnost. Pokukajte na spletne 
strani www.nadezeli.si in poiščite priljubljene 
sestavine za kosilo ali poiščite najbolj prijazno 
med kmetijami, ki so vključene v mrežo po-
nudnikov Naravnost z dežele.  

Projekt izvaja Center za razvoj Litija od leta 2007 pi-
lotno v Občini Dol pri Ljubljani, vendar ga želi razširiti 
na celotno severovzhodno območje Ljubljanske ur-
bane regije. S projektom želimo povezati podeželje 
neposredno s trgom ter končnim kupcem ponu-
diti zanesljiv vir zdrave, sezonske, ekološke in doma 
pridelane hrane. 
V ta namen poteka- 
jo različne aktivnosti, 
 med drugimi je v me-
secu februarju pote-
kalo izobraževanje za 
vnos vsebin na spletne 
strani za ponudnike. 

Skupaj s ponudniki se 
bomo udeležili lokal-
nih in nacionalnih se-
jmov, se promovirali 
ter skrbeli za stalno 
ažuriranje in nadgrad-
njo spletnih strani 
www.nadezeli.si.

Storitve točke VEM 
- Vse na enem mestu

- Informiranje vseh ciljnih skupin in  
  osnovno svetovanje

- Brezplačna registracija s.p.
- Brezplačna registracija d.o.o.

- Pomoč pri prijavi na javne razpise

Prvi podjetniški 
razpisi v letu 2008

Obveščamo vas, da sta bila objavljena dva 
javna razpisa za ciljno skupino podjetij z 
največ 9 zaposlenimi, ki se med seboj dopol-
njujeta. 

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehno-
loške opreme v letu 2008 za mikro, mala in sre-
dnja podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi 
se dopolnjuje z Javnim razpisom Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ukrep 312 
- podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, 
saj sta razpisa medsebojno usklajena in hkrati obja- 
vljena v istem Uradnem listu RS. Tako se lahko 
večina mikro, malih in srednje velikih podjetij z naj- 
manj 1 in največ 9 zaposlenimi, ki so izločena iz 
razpisa Slovenskega podjetniškega sklada, prijavi 
na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in obratno. Opozoriti je potrebno, da je 
pomemben izločitveni faktor tudi sedež podjetja in 
dejavnost s katero se podjetje ukvarja.
Več o objavljenih razpisih ter ostalih pogojih prijave 
na javni razpis si lahko preberete na naši spletni 
strani www.razvoj.si,  kjer so objavljene tudi pov-
ezave do besedila javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in ostali pripomočki za pripravo vloge. Za 
dodatne informacije nas prosim pokličite. 

Srečanje županov
in koordinatorjev 

Razvojnega 
partnerstva središča 

Slovenije (RPSS) 
V Čebelarskem centru Lukovica je konec feb-
ruarja (26.2.2008) potekalo srečanje župa-
nov in koordinatorjev Razvojnega partner-
stva središča Slovenije. 

Na srečanju so sprejeli poročilo za lansko leto 
kot tudi program dela za leto 2008 z razrezom 
financiranja. S strani direktorice RCL, d.o.o., Saše 
Gradišek, so bili seznanjeni o aktivnostih cen-
tra pri vzpostavljanju evropskih partnerstev in 
vključevanju območja v evropske projekte. Župani 
so napovedali podporo izbranim projektom. Pogo-
vor je tekel tudi o ideji skupnega projekta Razvoj 
identitete območja »Srce Slovenije« za nasled-
nji razpis v okviru prioritete Razvoj regij (SVLR). S 
strani vsebinske zasnove projekta je bil potrjen, 
izvajanje pa je vsekakor odvisno od možnosti pri-
javljanja na razpise. Naslednje srečanje županov v 
okviru RPSS bo na Bogenšperku. 

Od države lahko pridobijo 50% sredstev za obnovo. 
Razpis vzpodbuja tudi vzpostavitev muzejev in pros-
torov za stalne razstave ter ureditev in izgradnjo 
tematskih poti. Več o razpisu si lahko preberete na 
spletnih straneh www.mkgp.gov.si. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja tudi 
obnovo in razvoj vasi ter izbor in potrditev lokalnih 
akcijskih skupin.

Za dodatne informacije lahko pokličete na Center za 
razvoj Litija (01 – 89 62 710) ali nam pišete na info@
razvoj.si.
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Res je, da sem si vzel malo daljše počitnice s svojimi članki, nekateri me 
celo sprašujete ali mi je kdo prepovedal pisati. Hvalabogu, nič od tega, le 
malce časovne stiske je bilo. Žal pa kritičnih tem v Litiji nikoli ne zmanj-
ka. Čeprav bi si želel pisati zgolj pohvalne besede, moram nadaljevati, 
kjer sem novembra končal. Če se spomnite mojih besed o razprodaji 
občinskega premoženja s strani prejšnjega župana, moram zdaj zadevo 
ponovno aktualizirati. enako bi namreč (na žalost) zdaj rad počel tudi se-
danji župan, ker nujno potrebuje denar za nujne projekte. Seveda je res, 
da je veliko projektov nujnih, niso pa vsi tako nujni, da je »na vrat na nos« 
potrebno prodati še tisto nekaj premoženja (beri občinskih zemljišč), ki 
ga je občini ostalo in s katerimi bi se lahko vsaj delno krojil nadaljnji raz-
voj naše občine. Seveda se strinjam, da se neracionalne parcele prodajo, 
zagotovo pa sem proti, da se prodaja kar vse od kraja, tudi tista zemljišča, 
ki bi bila v prihodnosti lahko namenjena kakršnikoli gradnji. Pred kratkim 
me je spraševal poslovni partner, če imamo v Litiji kakšno obrtno cono z 
nezazidanimi komunalno urejenimi zemljišči, ker nujno potrebuje prostor 
za proizvodno halo, cca 6.000 m2, graditi pa bi začel v roku 2 mesecev. 
Moje začetno veselje, da mu pomagam in obenem pridobim novo podjetje, 
delovna mesta in prispevke v občinsko blagajno za naše skupno dobro, je 
hitro splahnelo, ko smo z Mestno skupnostjo Litija ugotovili, da takega 
zemljišča enostavno ni, niti ga v tako kratkem času ni možno pridobiti, kaj 
šele komunalno urediti. Menda mu bo občina ivančna gorica z veseljem 
priskočila na pomoč z zemljiščem, ki ga bo dobil po super ugodni ceni, da 
bo le gradil, zaposlil nekaj domačinov in plačeval davke. kaj pa Litija? Naše 
politično vodstvo očitno razmišlja drugače, oziroma ima druge prioritete. 
Ali so prave, bomo povedali čez dobri dve leti. je pa zanimivo, da v anketi 
na spletni strani www.novasmer.com obiskovalci večinoma menijo, da 
zdajšnji župan dela bolje kot prejšnji. Zdaj, ko je evidentno jasno, da am-
biciozno zastavljenega razvojnega partnerstva v veliki meri ne bo možno 
uresničiti zaradi pomanjkanja sredstev, bi pa vseeno javno vprašal našega 
župana, kje so vsa tista pred volitvami na veliko obljubljena evropska sred-
stva za razvoj naše občine? Ali natančnejše, kje so projekti, brez katerih ni 
evropskih sredstev? Da pa bom še bolj zoprn, sprašujem, kje v proračunu 
(na kateri postavki) so rezervirana sredstva za lastno udeležbo pri črpanju 
evropskih sredstev, saj vemo, da četudi bi imeli projekte, brez soudeležbe 
rezerviranih lastnih sredstev tako ali tako ne moremo črpati evropskega 
denarja. Začaran krog torej. Morda pa se motim in ima občinska uprava 
vse pripravljeno od projektne dokumentacije do finančne soudeležbe, pa 
nam to kje skrivajo. kaj menite občani? je to možno? Tako od daleč pov-
edano, bi rekel, kar po domače: »uzdaj se vase in v svoje kljuse!« Drugače 
rečeno, zelo verjetno imamo samo tisto, kar je že v občinski blagajni, to 
pa je poleg precejšnjega »pufa« bore malo denarja za vse načrtovano. 
Vseeno pa bodimo optimisti, kot je (bil) naš župan (pred volitvami) in se 
pustimo presenetiti.

mag. Marko DOBLekAR

OdgOvOr na članek SleP Je...
... ni razlogov za zaskrbljenost !

Menim, da zaenkrat ni nikakršnih razlogov za zaskrbljenost glede zastav-
ljenih načrtov pri realizaciji dolgoročnega razvojnega programa, saj je rea-
lizacijo le-tega v začetku januarja za leto 2007 obravnavalo Razvojno part-
nerstvo, ki ga sestavljajo vse svetniške skupine, zastopane v Občinskem 
svetu. Mogoče so na nekaterih področjih trendi celo hitrejši, drugje pa 
malo počasnejši, glede na objektivne okoliščine. V predlogih proračunov, 
tako za leto 2007, 2008 in za leto 2009 so jasno nakazani načrti prihod-
kov iz naslova državnega proračuna, v katerega so všteta tudi sredstva 
eu, prihodki od prodaje nepremičnin, donacij in drugih namenskih sred-
stev. Program prodaje se pred sprejemom izvedenega programa prodaje 
sproti usklajuje med Občino, Mestno skupnostjo oz. posamezno krajevno 
skupnostjo, glede na lego nepremičnine. kar se tiče obrtne-poslovne 
cone pa pričakujemo pozitivno rešitev v okviru postopka sprejetja novega 
občinskega prostorskega načrta, kar naj bi zagotovilo prepotrebne lokaci-
je za razvoj podjetnikov in obrtnikov, ki že vrsto let iščejo primerne pros-
torske možnosti v naši občini. Da se investicije v naši občini ne financirajo  
zgolj samo iz proračuna občine, je zelo zgovoren podatek za leto 2007, 
kjer je imela občina v proračunu investicijskih sredstev v višini 5 mio ev-
rov, vlaganja v infrastrukturo na območju Občine Litija pa so presegla 20 
mio evrov. Prepričan sem, da bo ta trend v letu 2008 še bolj očiten, saj 
se občina trudi ustvarjati in zagotavljati pogoje za tako sodelovanje in za 
tak razvoj.

Župan: Franci ROkAVeC

objavljeno pismo g. jožeta kimovca me ni presenetilo, vendar želim pon-
ovno poudariti, da vse, kar sem izjavil in je bilo objavljeno v časopisu 

Delo, popolnoma drži in svoje izjave lahko podkrepim tudi z dokazi. 

Res je zasluga krajanov vasi Slivna, da so veliko vložili v razvoj svojega 
kraja, za kar si zaslužijo vse priznanje. Velik pa je tudi prispevek kra-

janov ostalih vasi v krajevni skupnosti Vače, ki so vlagali v ceste, vodovode 
in telefonsko omrežje.

Moja izjava, da je bivši župan premalo vložil v zgodovinske Vače drži, to 
nazorno kaže izgled kraja, kar opazijo tudi obiskovalci Vač ter okolice 

in  komentar tu zagotovo ni potreben. Trg je neurejen, smo brez poslovil-
nega objekta, fasada farne cerkve, ki je opredeljena kot kulturni spome-
nik je več kot potrebna obnove. Menim, da ureditev Vač ni samo problem 
krajanov, ki tu živimo (farna cerkev, poslovilni objekt), ampak naše širše 
skupnosti. 

Tudi moja naslednja trditev, da je šlo več denarja v zadnjih letih iz 
občinskega proračuna v Slivno kot v Vače, drži. V novih Vačah še vedno 

upamo na javno razsvetljavo, s katero se lahko v določenem zaselku Slivne 
že sedaj pohvalijo, kjer pa je potrebno izpostaviti razmerje prebivalcev, ki 
že ima javno razsvetljavo, s tistimi, ki jo še čakamo. 

Na odseku klanec – Slivna se je cestišče preplastilo z asfaltno podlago, 
ter v Slivni, zaselku Strmca, položilo asfalt. Vsi, ki se ob dežju pripeljete 

(mo) v center Vač (v trgovino, pošto, vrtec, cerkev) pa se boste na območju, 
ki je še vedno prekrit s peskom, težko izognili velikim lužam, ki nastanejo 
ob deževju.

Naj navedem še eno primerjavo: v Slivni in njenih zaselkih je na treh 
lokacijah postavljena hrastova odbojna ograja, ki je cenovno neprim-

erljivo dražja od klasične. Na Vačah le-ta ni bila postavljena, čeprav je kar 
nekaj kritičnih točk. Vse navedeno je bilo plačano direktno ali indirektno iz 
proračuna Občine Litija.

Res je, da je Občina Litija v zadnjih devetih letih iz proračuna vložila 
finančna sredstva v vodovod, ki oskrbuje poleg treh sosednjih vasi 

tudi Vače. Tudi pri tej investiciji so sodelovali uporabniki vode, za kar so 
se finančna sredstva več let namensko zbirala. iz teh sredstev je bil med 
drugim zgrajen (v zemljo položen kabel) elektro priključek od vasi Cvetež 
do vrtine v dolžini 700 m. 

Sam se bom kot svetnik v Občinskem svetu tudi v prihodnje zavzemal za 
razvoj celotne krajevne skupnosti. Vse moči pa bom usmeril v izgradnjo 

prizidka k osnovni šoli Vače, kjer sem bil imenovan kot vodja projektne 
skupine za prizidek k osnovni šoli. 

S svojo izjavo, zapisano v časopisu Delo, sem želel le prispevati k 
primernejši ureditvi in čimhitrejšem razvoju Vač in vseh ostalih krajev 

naše krajevne skupnosti in če bo moja izjava, čeprav je izzvala nekatere 
odzive v javnosti, kakorkoli pomagala razvoju krajevne skupnosti Vače, je 
bil moj dober namen dosežen.

Pavel HiRŠeL, Vače - občinski svetnik

ODGOVOR NA čLANEK
g. JOŽETA KIMOVcA IZ SLIVNE,

objavljen v zadnji številki Občana

razvoj podežeLja ne sme Biti 
Le mrtva črka na papirju aLi 

prazne oBLjuBe neke poLitike
turizem, kaj je to?

Tole kar bom danes napisal, sem sicer že nekajkrat povedal, tako bolj v ko-
mornih krogih, tokrat bom pa še javno. Najprej o turizmu, kot dejavnosti. Na os-
novi vseh dejstev in uradnih razlag, je turizem gospodarska panoga. Pri tem gre 
za to, da ponudnik turistične dejavnosti nekaj ponuja, prodaja, pri tem zasluži 
in od tega živi. Prodaja lahko naravne lepote in zanimivosti, prireditve, dogodke 
in kar mu pač pride na misel, da bi se dobro prodajalo. Tako je že od nekdaj. 
Osnoven namen turizma je torej zaslužek oz. dobiček. Če tega ni, tudi turizma 
ni. Ali pač. V socializmu je bilo tako in bilo je več kot luštno. Vsi smo bili veseli, 
če je prišlo veliko ljudi skupaj, da se je veliko jedlo in pilo, se zabavalo in uživalo 
v naših (zastonj) nastopih. Ampak tega ni več. Tudi za časa življenja vseh, ki tole 
berete, niti vaših vnukov, se socializem ne bo vrnil. Morda čez stoletja v kakšni 
drugačni obliki.
Ampak, ko že leta in leta v kapitalistični Sloveniji poslušam naše občinske 
zgodbe o turizmu, me zaboli glava in dobim putiko. Mi imamo namreč še vedno 
socialistični turizem. Vsaj sodeč po proračunskih postavkah o nekakšni pro-
mociji in razvoju turizma za denar davkoplačevalcev. Ljudje, pa saj ste vendar 
gluhi in slepi, da tega ne vidite in dojemate! Da se vaš denar, ki ga plačujete na 
vsakem koraku, v vsaki trgovini, z vsako položnico, prek množice raznih davkov, 
preliva tudi za financiranje turizma in gostinstva (!). Pa čeprav od tega nimate 
ničesar. Vsak turizem, ki si ga omislite, morate plačati, vsak račun v gostilni tudi 
plačate. iz zakaj potem še prek proračuna in vaših davkov financirate tisto, kar 
morate tako ali tako plačati? 
Turizem kot gospodarska panoga se meri po višini ustvarjenega prihodka. To 
je edino merilo. Ni pomembno koliko je ljudi na prireditvah in koliko je bilo 
nastopajočih. Če niso ničesar zapravili in organizator ni ničesar iztržil, ustvaril 
dobiček, potem je ta turizem tako kot, če bi se hvalil koliko punc si imel, pod 
kovtrom pa nobene. ima potemtakem to kakšen smisel?
Pa poglejmo koliko sredstev se v naši občini ustvari s turizmom. uradno nič, ker 
teh podatkov sploh nihče ne zajema. Neuradno pa morda od tega živi peščica 
gostiln, pa še te le občasno. Torej, če ni prihodka, so vsa vlaganja zaman. Ali 
pa nekaterim še vedno ugajajo nekakšne zlajnane in utopične prognoze, da bo 
nekoč turizem pomembna panoga. Če bi vsaj malo kazalo na to, bi bilo po nekaj 
desetletjih vlaganj našega denarja za turizem, že kaj videti. 
Če si kdo predstavlja, da je turizem npr. pohod od Litije do Čateža, bi mu verjel, 
če bo pokazal, kaj in koliko ima od tega Litija? Če sem malo žleht, bi rekel, da bi 
bilo bolje, če bi Levstik začel hoditi v Šmartnem, tako nam tisti dan ljudje vsaj ne 
bi vso Litijo zatrpali z avtomobili. Tu jih pustijo in gredo na Čatež. Tam pa, upam, 
da od te množice ljudi ustvarjajo dostojen prihodek, ker jim od srca privoščim. 
Da je turizem vsakoletna božična prireditev v Litiji »Podeželje se predstavi v 
mestu«? Težko bi rekel, da je to turizem, saj je bil obisk še vsako leto tako pičel, 
da so nastopajoči pretežno sami zmrzovali na prostem. Če pa so kaj zaslužili 
jim spet od srca privoščim, ampak zakaj bi potem morali za to plačevati vsi 
davkoplačevalci? To prireditev bi umni organizatorji raje prenesli pod streho, 
npr. v športno dvorano in bi ustregli prodajalcem in obiskovalcem. Ali ste že 
kdaj sproščeno kupovali in si pozorno ogledovali ponujeno blago, če ste drgetali 
od mraza? Poleg vsega pa takšne prireditve organizirajo tisti, ki so za to zain-
teresirani, torej prodajalci, ne pa neka ustanova, ki se financira iz občinskega 
in državnega denarja.  Poleg tega pa sem po lanski prireditvi poslušal nekaj 
govorcev, ki so se skoraj razjokali od gneva in navdušenja, da imamo tako 
ustanovo, ki tako skrbi za razvoj. ja, saj ne rečem, bilo je lepo za videti, samo 
prosim vas, ne razglašajte teh deset stojnic na litijskem placu za vrhunec razvo-
ja Litije. Jaz si razvoj predstavljam kot pridobivanje kakovostnih delovnih mest, 
pridobivanje denarja in projektov za infra strukturo, za prostorsko urejanje in 
kakovost življenja. Tisto na placu pa bi sodilo h kakšnemu turističnemu društvu, 
predvsem pa h tistim, ki od tega kaj imajo. 

Martin BRiLej

Kaj storiti z Litijo? sLep je... (9)

O enakovrednem razvoju mesta in vasi se v zadnjem času rado govori in veliko 
piše. Prihajam s podeželja, sicer pa sem »prišlek« iz mesta. Že preko deset 
let aktivno sodelujem pri  aktivnostih v domačem  kraju, kjer lahko s svojim 
znanjem in talenti nekaj malega prispevam.  Ne le za svojo korist ampak tudi za 
kvalitetno življenje ljudi iz kraja, danes in jutri. Razumem vse prebivalce mesta, 
ki se čutijo prikrajšane za določene projekte oz. ugodnosti, ki bi jih uresničitev 
tega prinesla. Razumem v tej meri, ker smo tudi mi veliko (veliko) let čakali. 
Sedaj je prišel naš čas  in verjamem, da bo tudi vaš. 
Res, gradi se osnovna šola, gradita se večnamenska dvorana, igrišče in 
poskrbeli bomo za zunanjo ureditev novega objekta.   Zavedam se, da je to za 
Občino Litija velika investicija in verjamem, da ne bo zaman. Ne bi vam pisala o 
prednostih in slabostih podeželja, ker nima smisla, saj ima vsak drugačna me-
rila. Vem pa nekaj: podeželje se mora ohraniti in se razvijati! To je naše osnovno 
vodilo. Pogovarjamo se, usklajujemo načrte, razmišljamo za desetletja naprej. 
Šolo potrebujemo. kljub temu, da trenutno res ni veliko šolarjev.  V prihodnosti 
bodo. Verjamem v to. Če bi ostali brez šole, bi se nam podrla osnova: mladi 
ne bi več ostajali v hribih. Ohranitev te ustanove je nujno potrebna v vsakem 
majhnem kraju, kjer se zavedajo pomena in vrednosti pouka v domačem kraju. 
Let ne smemo izgubljati, saj je vsako zelo pomembno.  Prav tako si mladi starši 
prizadevamo za ustanovitev vrtca. Nekje moramo začeti in potem bomo gradili 
naprej,  na kakovosti in prednosti podeželja. Če boste imeli kdaj čas, obiščite 
kakšno prireditev na Polšniku in boste videli naše malčke, kako suvereno nas-
topajo pred občinstvom. Teh in podobnih prednosti res ne smemo izgubiti. 
O dvorani sanjamo že preko dvajset let. kdor pozna delo kulturnega društva 
Polšnik mi ne bo oporekal, da si dvorano res zaslužimo. Čakali in čakali smo 
priložnost in dočakali. Več o tem ne bi razglabljala. 
urejamo tudi zunanje igrišče in okolico. Če smo se že lotili stvari je naše načelo, 
da to tudi kvalitetno zaključimo. Preučujemo najboljše rešitve glede uporab-
nosti prostora, saj moramo pretehtati veliko možnosti, ker bo ta prostor služil 
za več dejavnosti. Veliko bo pripomogel k temu, da si bomo lahko tudi sami 
zaslužili kakšen evro. Vsem tistim domačinom, ki ste »slišali«, da so se vsa dela 
ustavila zaradi….., naj povem, da to ni res. Dela v notranjosti se nadaljujejo in 
tudi za zunanjost ves čas potekajo aktivnosti.    
Glede vodovodov pa samo tole. Nedopustno je, da ljudje v 21. stoletju nimajo 
ustrezne pitne vode. V mestu je nekaj vsakdanjega, da voda teče vsak dan 
iz pipe. Nekateri ljudje na podeželju pa se še vedno soočajo s tako banalnim 
problemom. Mislim, da se je o vodi sploh škoda spuščati v kakšno politično 
polemiko. 
urejujemo tudi ceste. Seveda s pomočjo zelo prizadevnih krajanov in občine. 
kilometer asfaltirane ceste veliko stane in predvsem je potrebno veliko dogov-
arjanj in  najpomembnejše: denarja. Ni vse v obsojanju in grobem pregovarjan-
ju, pomembna je vztrajnost in cilj bo dosežen. Resno razmišljamo in iščemo 
ideje, kako bi privabili več mladih družin npr. nova stanovanja, prekategori-
zacija zemljišč… Ampak to ni vse. Mladi smo navajeni na vedno bolj lagodno 
življenje. 
Slišim govorice, da župan »ves« denar daje na podeželje. Res se velike inves-
ticije »dogajajo«  ravno v času županovanja g. Rokavca, vendar sem prepričana, 
da bi nas tudi g. kaplja (če bi bil še župan) podprl in se trudil, da bi se naša 
problematika pošteno rešila, saj si to zaslužimo. Naše številčno sodelovanje 
v društvih dokazuje tudi to, da smo povezani, da si želimo kvalitetnejšega 
življenja in vemo, da to ni le v uspešnih gasilcih, kulturnikih in dobrih  prired-
itvah, ustvariti si moramo tudi osnovne pogoje, da bomo lahko dobro delovali 
in se razvijali. 
Naši podjetniki so uspešni na svojih področjih in ni jih malo. Veliko vlagajo v kraj 
in Polšničani to spoštujemo. Zavedamo pa se tudi, kdaj moramo stopiti skupaj 
in se boriti za višji skupni cilj. Marsikateri meščan ne ve, koliko prostovoljnega 
dela in lastnega denarja je potrebno vložiti, da se uredijo osnovni pogoji za 
življenje. Da ne boste narobe razumeli, nikogar ne obsojam. Spoštujem pa 
ljudi, ki se trudijo preživeti na podeželju, pošteno in človeku spodobno. in zato 
tudi to pišem. Zanimivo je to, da ljudje, ki so manj uspešni na svojem področju 
vedno iščejo vzroke za neuspeh v drugih ljudeh. Nikoli pa se ne vprašajo, če so 
sami naredili dovolj, da bi dosegli svoj cilj.  Vedno bolj zaupam v tista načela, 
da moraš verjeti v svoje sanje. Mi smo v to verjeli in  pozitivno razmišljali in zdaj 
nam prinaša rezultate. Seznanjena sem z nekaj projekti, katere ima mestna 
skupnost in so pomembni tudi za celotno občino in verjamem, da za tem stojijo 
sposobni ljudje, ki bodo uresničili dolgoletne načrte. Mislim, da bo v bližnji 
prihodnosti zelo pomembno, da bomo meščani in podeželani bolj sodelovali in 
bo povezovanje ključnega pomena za osebni in družbeni razvoj.  
Zahvaljujem se Občinskemu svetu, ki je podprl izgradnjo našega objekta. Mis-
lim, da bi se morali nekateri svetniki zavedati, da je platno tudi v njihovih rokah, 
ne le v županovih in da je mogoče ta negativna usmerjenost proti podeželju 
malo prenapihnjena. Mogoče bi se bilo potrebno osredotočiti bolj na lastne 
cilje, ne na cilje drugih. Mati Tereza je rekla, da se bo udeleževala le zborovanj 
za mir in ne tistih proti vojni. Upam, da razumete, kaj sem hotela povedati s 
tem. 
Se opravičujem, če sem morda s kakšno ostrejšo besedo koga prizadela. 
Včasih smo ljudje preveč »ozkogledi« in potem si ne znamo pravilno razlagati 
dejstev. Zato pa je včasih pomembno prisluhniti in sprejeti mnenje drugih, se 
pogovoriti in sklepati kompromise. 

Mateja SLADiČ-VOZeLj
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TEDEN PROSTOVOLJSTVA 
MLADIH
15. april je svetovni dan mladih pros-
tovoljcev. V Sloveniji ga vsako leto 
obeležimo s prireditvijo »Festival pros-
tovoljstva mladih«. organizira jo Sloven-
ska filantropija in Združenje za promo-

cijo prostovoljstva. Tokratni festival bo potekal v Ljubljani od 16. do 
22. aprila na Prešernovem trgu in okoliških ulicah. organizirana bodo 
različna neformalna izobraževanja, ustvarjalne delavnice, predstavitve 
kulturnih programov mladih prostovoljcev. Vse organizacije, ki v svoje 
delu vključujejo mlade prostovoljce bodo imele možnost predstavitve na 
stojnicah na osrednjem prireditvenem prostoru. Predstavil se bo tudi 
Mladinski center Litija. Poiščite nas 17.04.2008 na Prešernovem 
trgu v Ljubljani. Vabljeni!

OB DNEVU MLADIH PROSTOVOLJcEV V LITIJI
V Mladinskem centru Litija deluje okoli 40 prostovoljk in prostovoljcev. 
Nekateri redno, drugi občasno. uspešnost delovanja MC Litija je 
pomembno odvisna od njihove (VAŠe) aktivnosti. Zato bomo tudi v Litiji 
organizirali ob dnevu mladih prostovoljcev več prireditev:
• v soboto, 12.4. od 9.00 do 15.00 - STOJNIcA pred hipermarketom 

SPAR v Litiji: predstavitev prostovoljstva in možnosti delovanja v Mla-
dinskem centru in Društvu prijateljev mladine Litija

• v soboto, 19.4. ob 16.00 - čISTILNA AKcIJA v okolici Mc Litija: 
čistilne akcije so letos tudi oblika spremljevalnih prireditev ob Festi-
valu prostovoljstva mladih v celi Sloveniji. okolici Mc Litija se vidi, da 
je center lepo obiskan in da sta bila v bližini letos že dva ognjemeta

• v petek, 11.4. ob 20.00 - srečanje prostovoljcev in prostovoljk 
Mladinskega centra in Društva prijateljev mladine Litija

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste kot prostovoljci pomagali 
pri nastanku Mladinskega centra v Litiji in ga s svojim delom sooblikovali 
od ustanovitve do danes.
Še vedno velja povabilo vsem, ki se radi družite in vas veseli delo z mladi-
mi in otroci, da se nam pridružite kot prostovoljci. Pričakujemo vas na 
Ponoviški 12, ali na 051 443 410, ali na mc.litija@siol.net. 

ŠOLSKE POčITNIcE
Mladinski center Litija in Društvo prijateljev mladine sta tudi letos v času 
zimskih šolskih počitnic organizirala pestro paleto dejavnosti. Program 
je bil razdeljen tako, da ga je bil del namenjen otrokom, del pa mladim. 
Najbolj obiskani progami so bili: izlet na letališče Cerklje  s kopanjem 
v Čatežu, predstavitev Rafting kluba Vidra in potopisno predavanje o 
Zanzibarju. 
Mc in DPM Litija bosta podoben program izvedla tudi v času pr-
vomajskih počitnic od 26.4. do 4.5.2008. Že sedaj najavljamo:
• OBISK RUDNIKA MEŽIcA: za otroke bo organiziran ogled rudnika, za 

udeležence nad 14 let pa tudi kolesarjenje po rudniku
• KOPALNI IZLET V ATLANTIS
• OBISK TISKARSKEGA SREDIŠčA V LJUBLJANI
• BREZPLAčEN OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE V LJUBLJANI
• PLESNA DELAVNIcA
• IZLET NA ZASAVSKO GORO in še kaj...
Več informacij boste našli v naslednji številki glasila in na priložnostnih 
letakih.

mLADINSKI sPLETNI pORTAL
Mladinski center Litija bo v mesecu aprilu začel s pripravo svoje spletne 
strani. Poleg dejavnosti Mc Litija bo na njem predstavljena tudi raznovrst-
na ponudba različnih organizacij za mlade v Sloveniji – možnosti prido-
bivanja sredstev za projekte mladih, možnost vključevanja v mednaro-
dne izmenjave, evropska prostovoljna služba, neformalni izobraževalni 
progami za mlade...
Del spletne strani bo posebej namenjen PREDSTAVITVAM DRUŠTEV 
IN DRUGIH ORGANIZAcIJ IZ OBčINE LITIJA, ki v svoje delo vključujejo 
mlade, ali pa je njihova dejavnost namenjena mladim.
Gasilska, kulturna, športna in druga društva, neformalne skupine 
in druge organizacije vabimo, da nam posredujete informacije o 
naslovu, kontaktih, glavnih in ostalih dejavnostih in vsem, kar bi 
utegnilo zanimati mlade v zvezi z vašo dejavnostjo. Priložite tudi fo-
tografski material, ki ponazarja vašo dejavnost, saj bo predstavitev 
tako bolj zanimiva. OBJAVA JE BREZPLAčNA. Podatke dostavite na 
naslov: Mladinski center Litija Ponoviška 12, 1270 Litija ali mc.litija@
siol.net.
Namen predstavitve je, da bi imeli mladi na enem mestu možnost 
pregledati vso ponudbo aktivnosti v občini. Tako bi se lažje odločili za 
vključevanje v vašo dejavnost.

MIKS – VABILO NA RAZSTAVO MARKA BOLTINA
MikS pomeni mladinsko informacijsko komunikacijsko središče. To je 
naslov projekta, ki ga je arhitekt Marko Boltin (Savus, Litija) pripravil v 
sodelovanju z bivšo direktorico knjižnice Litija jožo Ocepek. MikS je ne-
navadna stavba. Postavljena je pod nadvoz ob knjižnici. Objekt praktično 
lebdi med nadvozom in terenom. Poleg tega je ideja estetsko in funkcio-
nalno zelo lepo in praktično izvedena. Mesto bi z izvedbo projekta lahko 
pridobilo potrebne prostore, poleg njih pa še arhitekturno atrakcijo. Ta je 
zelo lepo predstavljena v trodimenzionalni izvedbi. Več o projektu boste 
izvedeli na razstavi »Mladinski center prostorske rešitve« v Mladinskem 
centru Litija. Otvoritev razstave bo 26.3.2008 ob 19.00. Vabljeni!

McLiTijA

OTROŠKE MATINEJE V aprilu bomo za naše najmlajše pripravili dve ime-
nitni lutkovni predstavi, ki ju ne kaže zamuditi. 12. aprila bo v Litiji gostovalo Lut-
kovno gledališče Maribor s pravljico o PeDeNjPeDu.  26. aprila pa bo Lutkovna 
skupina uŠ iz Ljubljane predstavila znano zgodbo o MARTiNu kRPANu. Vse 
predstave bodo ob 10. uri dopoldan.VABLjeNi! Vstopnina: 3 €

GLEDALIŠKI ABONMA 28. februarja smo v javnem zavodu za kulturo 
Litija zaključili deveto gledališko sezono. Naš program temelji predvsem na ko-
medijah, ker le-te Litijani pač najraje gledajo. kljub temu se skušamo vsako 
leto vsaj malo odmakniti od samo ene zvrsti, zato v spored uvrstimo tudi eno 
od resnejših predstav. Letos je bila to predstava Žabe v izvedbi Prešernovega 
gledališča iz kranja, ki spada med slovenske gledališke klasike in sodi v železni 
repertoar vseh večjih gledališč. Z obiskom smo nadvse zadovoljni, saj prodamo 
85% letnih kart, tako da so vstopnice za izven precej omejene. 

enak koncept bomo skušali obdržati tudi v naslednji jubilejni deseti sezoni. Ob 
zaključku letošnje sezone se zahvaljujemo vsem našim abonentom za njihovo 
zvestobo in Vas vabimo, da se nam pridružite zopet jeseni.

OSTALE PRIREDITVE
V mesecu kulture - februarju smo 
pripravili kar nekaj različnih prireditev, 
ki pa se jih je žal udeležilo zelo malo 
ljudi. Škoda je, da tako vrhunskih 
izvajalcev kot so npr. MoPZ Srečko 
kosovel iz Ajdovščine in Vokalna sku- 
pina Cantemus iz Žalca vidi tako malo 
ljudi. Konec koncev so prireditve na-
menjene občankam in občanom in 
ne zaposlenim v Javnem zavodu za 
kulturo. V prejšnjem Občanu smo 
lahko prebrali, da so prireditve pre-
malo oglaševane. Naj pojasnimo, da 
vsako prireditev oglašujemo na ATV, 
včasih tudi na radiu Geoss, nalepimo 
plakate po Litiji in okolici ter pošljemo 
več kot  300 osebnih vabil ter vabil za 
vse zavode, društva in občinske poli-
tike, tako po pošti kot po elektronski 
pošti. Vse prireditve tudi oglašujemo 
na naši internetni strani. Za kaj več je 
potrebnih precej več sredstev, ki pa 
jih v našem zavodu kronično primanj-
kuje. kljub vsemu bi tudi ta količina 
oglaševanja morala zadostovati za 
vsaj polovico dvorane, če bi Litijani in 
drugi občani bili navajeni obiskovati 
kulturne prireditve. Žal živimo v času, 
ko so nekdanje vrednote pozabljene, 
družabni dogodki pa so bolj sami sebi 
namen, pritegne le kakšna »kulturna 

veselica« s pogostitvijo na koncu. Kulturna vzgoja in zavest v Litiji nikoli nista bili 
na ravno zavidljivi ravni, sedaj ju pa skoraj ni oz. sta prepuščeni posameznikom, 
ki se pač trudijo, kakor vedo in znajo.

Še pojasnilo k razstavi LITIJSKI OBRAZI. Tudi tu se v odzivih obiskovalcev 
odraža pomanjkljivo znanje o podobnih dogodkih. Razstave so take in drugačne 
(očitno smo bili v Litiji vajeni le enovrstnih), ene so izrazne, druge strogo doku-
mentarne, arhivske, poučne itd. Namen te razstave je bil prikazati utrip življenja 
naših prednikov v nekdanji Litiji, ne pa predstaviti popis prebivalstva pred 
2. svetovno vojno. Očitki, češ razstava je pomanjkljiva, ker ni podatkov, pač 
tokrat ne zdržijo. Ob drugi priliki bomo pripravili spet drugačno razstavo, tokrat 
smo želeli le, da se obiskovalci zazrejo v obraze, opazujejo opravo, predmete, 
določene točke nekdanje Litije ipd., kajti ne znamo več opazovati in razmišljati, 
sploh pa se ne znamo pogovarjati. Če so se ljudje ob gledanju fotografij pogo-
varjali, se spraševali in opazili malenkosti, je bil naš namen dosežen – to pa 
edino šteje.

OTVORITEV RAZSTAVE JOŽETA GRILJA - jože Grilj je domačin, ki tokrat prvič 
razstavlja v domačem mestu, čeprav v njem ustvarja že celo življenje. Ob 
letošnjem prazniku mesta Litije (12. april) bo na ogled postavil slike Litije, pov-
zete po motivih iz starih razglednic ter tako predstavil izginule in že pozabljene 
dele mesta. Otvoritev bo v ponedeljek, 7. aprila ob 18. uri, v avli Občine Litija. V 
krajšem kulturnem programu bo nastopila Moška vokalna skupina Lipa.

kolektiv jZk Litija

RADOVAN HRAST NAVDUŠIL V KNJIŽNIcI ŠMARTNO 
Galerija šmarske knjižnice je bila nabito polna, ko je svojo življenjsko zgod-
bo predstavil Radovan Hrast, avtor knjig o Golem otoku. Skozi pogovor je 
razodel življenjsko modrost, predvsem to, da je treba vedno gledati naprej 
in stare zamere preprosto zakopati in pozabiti. Če človek kuha zamero, se 
njegovo energijsko polje ne more sproti obnavljati, zato je Hrast na pragu 
osemdesetih let še vedno čil in zdrav. Čeprav je prebolel raka in še mar-
sikaj. Njegovo življenje je izjemno pestro, zgodba bi v zahodnem svetu s pri-
mernim scenaristom zagotovo našla mesto na filmskem traku. Odraščal je 
v vasi Bukovščica, kjer je šel pri 14. letih v partizane, sodeloval pri delovnih 
brigadah Brčko -  Banoviči, na avtocesti Bratstva in enotnosti in še kje. ker pa 
povojna oblast ni trpela kritike, se je kar dvakrat znašel na Golem otoku. Pa 
vendar vedno znova našel moč, da se je dvignil s tal in šel naprej. V kulturnem 
programu sta nastopila Niko Tori in Tomi kastelic, ki sta igrala na diatonično 
harmoniko. Razlegale so se partizanske in Avsenikove melodije. 
TEčAJ REŠILJEJA - V marcu so se ob četrtkih v galeriji knjižnice Litija 
zbrale ljubiteljice ročnih del. Navdušenje je bilo veliko in izkazalo se je, da se 
je dolgoletna želja mnogih uresničila prav s pomočjo knjižnice. Doslej smo 
uspešno organizirali že nekaj  predavanj v okviru Središča za vseživljenjsko 
učenje in univerze za 3. življenjsko obdobje. Še se bomo trudili. 

Razstava LILA - Na predvečer 
ženskega praznika, smo se 7. marca 
zbrali v šmarski galeriji knjižnice na 
odprtju razstave slik in skulptur 22 
članic in članov Litijskega likovnega 
ateljeja. Razstava s skupnim imenom 
Narava in ljudje, je bila posvečena 
prazniku žensk. O razstavi je spre-
govorila predsednica LiLe, gospa 
joža Ocepek, ki je poudarila, da 
člani pridno sodelujejo na natečajih 
za amaterske umetnike in da se ju-
nija zagotovo srečamo na prihodnji 

razstavi. Tamburaška skupina FS javorje, pod vodstvom Helene Vidic, je z 
odličnim nastopom poskrbela za veselo vzdušje, najmlajši član Matevž Burja, 
pa je prejel delo jože Ocepek, za spomin na prve glasbene nastope. Razstava 
bo na ogled do konca marca. 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
MANcE JUVAN HESSABI
V torek 11. marca smo se v galeriji 
knjižnice Litija zbrali sorodniki, pri-
jatelji, ljubitelji umetniške fotografije. 
Manca Juvan Hessabi  je mladost 
preživela v Litiji, zdaj pa živi in ust-
varja v Iranu. Trikratna nagrajenka 
revije emzin za reportažno fotografi-
jo,  je leta 2003 obiskala Afganistan 
in nastala je fotozgodba Zaman? 
Afganistan 2003. usode žensk 
so zaradi tragičnosti zahodnemu 
človeku na trenutke nedoumljive. 
Art club Litija si je dolgo prizadeval, 
da to vrhunsko fotografinjo pripelje v 
domač kraj. končno so njena dela na 
ogled tudi pri nas, potem ko se je že 
večkrat predstavila v tujini.  Številne 
obiskovalce je prevzela človeška in 

umetniška plat Mančinega pogleda skozi objektiv. izjemna razstava, ki je 
posvečena mesecu žensk, bo na ogled v marcu in aprilu. 

ZNANILcI POMLADI, 
DIVJE RASTLINSTVO V 
VELIKONOčNEM OBREDJU
Tretje predavanje Središča za 
vseživljenjsko učenje v knjižnici Litija 
je pripravil dr. Nejc Jogan, predstojnik 
katedre za botaniko na oddelku za 
biologijo Biotehnične fakultete v Lju-
bljani. Dr. jogan se s preučevanjem 
slovenske flore ukvarja že 20 let, 
med drugim je soavtor zadnjih dveh 
izdaj Male flore Slovenije ter ured-
nik in soavtor Gradiva za Atlas flore 

Slovenije. Na predavanju je predstavil bolj in manj znane rastline, znanilce 
pomladi. V velikonočnih butaricah se množično uporablja rastlina dvorednik, 
ki pa ga je žal vse manj, zato obstaja bojazen, da bo na naših tleh izginil. Za-
nimivo predavanje je vzpodbudilo kar nekaj vprašanj, zato se z dr. Joganom 
zagotovo spet srečamo. 

Aleksandra MAVReTiČ
-

PRIPRAVLJAMO V APRILU - april bomo posvetili mladim in mladinski 
literaturi. Rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, 2. 
april, je Mednarodna zveza za mladinsko književnost (iBBY) leta 1967 raz-
glasila za mednarodni dan knjig za otroke in mladino. Zato bo april v zna-
menju najmlajših.

kNjiŽNiCA LiTijA
- v torek, 01.04. bo ob 18. uri, v  knjižnici Litija PRAVLjiČNA uRA z avtorico 

Branko Hubman iz Litije
- v torek, 08.04. bo ob 19. uri, v knjižnici Litija predavanje središča za 

vseživljenjsko učenje; kuLTuRNA DeDiŠČiNA V OBČiNi. Predavala bo kus-
tosinja Helena Hauptman

- v torek, 15.04. bo ob 18. uri, v knjižnici Litija uri PRAVLjiČNA uRA
- v torek, 22.04. bo ob 19. uri, v knjižnici Litija POTOPiSNO PReDAVANje. 

Rok Havliček in Sara Štremfelj bosta predstavila Vietnam in kambodžo
kNjiŽNiCA ŠMARTNO
- v četrtek, 03.04. bo ob 18. uri, v knjižnici Šmartno SReČANje S PeSNiCO 

Barbaro Gregorič Gorenc in ilustratorko Andrejo Gregorič. Poznamo ju po 
knjigi Navodila za randi

- v četrtek, 10.04. bo ob 19. uri, v knjižnici Šmartno POTOPiSNO PReDA-
VANje Po Škotskem višavju. Predaval bo Borut Vukovič 

- v četrtek, 17.04. bo ob 18. uri, v knjižnici Šmartno PRAVLjiČNA uRA

Še vedno se lahko prijavite na tečaj španščine za otroke in odrasle. infor-
mativne prijave zbiramo v knjižnici Litija oziroma na naslovu spajtler@gmail.
com. udeleženci se bodo srečali z izvajalcem in se konkretno domenili. 
urnik prireditev najdete tudi na domači strani knjižnice. Obiščite nas!
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iz Litijske zgodovine (19)
kako so gradili cesto na vače

V Slovenskem narodu, z dne 18. junija 1896 beremo: » Dne 15. t.m. zjutraj 
ob 7. uri slišali so se streli iz topičev in ob pol 8. uri brala se je slovesna 
maša za srečen izid ta dan pričete preložitve okrajne ceste Hotič Vače, 
kar smo že željno pričakovali in kar je za naš kraj velikega pomena. kdor 
se je vozil po tej slabo izpeljani cesti, nas je obžaloval, skoravno je bila 
vedno dobro vzdržana in posuta, a vsaka vremenska nezgoda jo je udrla in 
poškodovala, tako da smo imeli delo in zopet delo in zamudo, da se je cesta 
zopet v poprejšnji stan spravila. Pred štirimi leti napravili smo prošnjo na 
cestni odbor za preložitev omenjene ceste, pa zadeli bi bili kmalu še tam 
na odpor, da ni bilo znano nekaterim udom posebno pa gospodu cestnemu 
načelniku, da je naša prošnja upravičena, in preložitev omenjene ceste 
neizogibno potrebna, tako da se je dala naši cesti prednost pred cestami, 
kar se jih še namerava v našem kraju preložiti, in za kar smo mu gotovo 
hvaležni. kmalo po tem je gospod načelnik cestnega odbora izposloval pri 
deželnem odboru, deželnega tehnika gospoda Čadeža, kateri je napravil 
načrt. Gospod cestni načelnik izposloval je pri deželnem zboru in odboru 
primerno podporo za zgradbo ceste, delo je pa prevzel domači podjetnik 
gospod Koprivnikar iz Litije in upamo od njega da delo dobro izvrši.«
Nehote se pri tem človeku vsili misel, koliko prepričevanja in nagovarjanja 
naših vrlih politikov je potrebno tudi danes, da posamezni kraji naše občine 
pridejo do ustrezno urejene infrastrukture in pri tem ni izvzeto niti mesto 
Litija kot center občine.

AKTUALNO: V četrtek, 6. marca, so 
v novih prostorih Narodnega muzeja 
Slovenije na Metelkovi v Ljubljani odprli 
razstavo ob petstoti obletnici rojstva 
pisca prve slovenske knjige. Muze-
jska pripoved je posvečena življenju in 
delu Primoža Trubarja ter dosežkom 
slovenske reformacije v književnosti, 
likovni umetnosti in glasbi. Predstavlja 
postaje Trubarjevega življenja, njegovo 
osebnost in okoliščine, ki so njegovo 
delo bodisi navdihovale in podpirale 
bodisi zavirale. Razstava z različnimi 
pripomočki (kratkimi besedili, fotografi-
jami, zemljevidi, ilustracijami, predmeti, 
rekonstrukcijami, kopijami, avdio-video 
napravami, ambienti) obiskovalca tako 

popelje v enega prelomnih obdobij slovenske zgodovine. Z razstavo, ki je 
obenem ena osrednjih državnih prireditev ob slovenskem predsedovanju eu, 
se muzej poklanja velikemu možu, enemu glavnih likov slovenske zgodovine. 
Na ogled bo edini ohranjeni izvod Trubarjeve cerkovne ordninge. Trubar je 
za protestantske vernike sestavil cerkveni red, ki je urejal osnovna vprašanja 
cerkvene organizacije: bogoslužje, šolstvo, versko obredje. Cerkovna ordn-
inga iz leta 1564 je tako naše prvo cerkvenopravno besedilo, prvi sloven-
ski tiskani pravni spomenik. Njena navodila so bila namenjena vsem slojem 
prebivalstva, posebno v njej pa je poglavje o šolstvu, kjer učenje branja in 
pisanja priporoča vsem otrokom, in poudarjanje slovenščine kot liturgičnega 
jezika. Deželni knez nadvojvoda karel je izid te knjige imel za poseg v svoje 
pristojnosti, zato jo je dal uničiti, Trubarja pa dokončno izgnati. Po letu 1945, 
ko je ob bombardiranju Dresdna bil uničen edini takrat znani izvod, je veljalo, 
da je knjiga izgubljena. Leta 1971 pa je nemški raziskovalec Christoph Weis-
mann iz Tübingena v Vatikanski knjižnici našel še en - zdaj edini ohranjeni - 
izvod. Avtorja razstave sta dr. Maja Žvanut in arhitekt Marijan Rafael Loboda. 
Odprta je od torka do nedelje med 10. in 18. uro.     

Helena HAUPTMAN

Čas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato 
vam Društvo za razvoj podeželja LAZ predstavlja 
domačine, sosede, ljudi, ki so zanimivi ali pa pros-
tovoljno delajo nekaj, kar je dobro za vse nas. 
MARINKA BEVc, motor podeželskih žena in 
deklet na Polšniku, med delavniki na Vrh-
niko, ob nedeljah pa na prireditve s potico, 
kruhom…

Že tretji mandat ste bili izbrani za predsednico Društva podeželskih 
žena in deklet Polšnik. S čim vse se vaše društvo ukvarja in kdo so vaši 
člani? 
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2000. Trenutno je 63 članic od 20. leta do 
70. leta oziroma tudi starejše. Za vse prireditve, kamor nas povabijo, priprav-
ljamo naše dobrote. Tako, da res sodelujemo na veliko prireditvah. Poznane 
smo po toplem kruhu, štrudlju, potici, gibanici… Drugače pa za svoje članice 
organiziramo predavanja, tečaje, izlete. Vsako leto zanje organiziramo kuharski 
tečaj, kmalu bomo imele zdravstveno predavanje, prikaz obrezovanja sadnega 
drevja in druge zanimivosti.
Menite, da imajo aktivi kmečkih žena še tako vlogo na podeželju kot 
včasih?
Menim, da je zelo pomembno druženje, ki ga prinaša naše društvo. Predvsem 
za tiste članice, ki ne hodijo v službo. 
Verjamete v povezovanje? Vaše društvo je del gonilne sile na Mamolju in 
na Polšniku – nič se ne zgodi brez vas. Kje se pojavljate, katerih prired-
itev se udeležujete in s kom se še povezujete? 
Sodelujemo s kulturnim društvom, turističnim društvom in krajevno skupnos-
tjo Polšnik, centrom za razvoj Litija, Jarino, društvom Laz, Kmetijsko svetoval-
no službo, Zvezo kmetic Slovenije idr. Pridemo kamor nas povabijo, tako smo 
prisotne s ponudbo domačih dobrot na pohodu Po obronkih jablaniške doline 
– letos bo 5.aprila, Od cerkvice do cerkvice, na kmečkem in Vaškem dnevu, 
Dnevu kmetic, v decembru pa na prireditvi December v prazničnem mestu. 
Pekle bomo za otvoritev šole na Polšniku in še kje. Največ spečemo za našo 
že tradicionalno, letos sedmo prireditev, kmečki dan, ki bo 19.7. na Mamolju. 
Vsakič se odvija v krajevni skupnosti Polšnik, vendar vedno v drugem kraju in 
na drugi kmetiji.
Na kateri svoj dosežek ste najbolj ponosni?
Najbolj ponosna sem na Zlato priznanje na Ptuju, ki sem ga prejela drugič. 
upam, da letos prejmem še tretjega, ker temu sledi certifikat, znak kakovosti. 
Pred tem sem dobila dvakrat srebrno priznanje, zdaj pa dvakrat zlato. ocen-
jujejo vse domače dobrote od kruha do žganja, jaz sem sodelovala s krhkimi 
orehovimi rogljički. Vsekakor pa sem ponosna na vse dosežke, ki smo jih v 
društvu dosegli v osmih letih.
Vsak dan se vozite na delo na Vrhniko. Kje najdete čas in energijo za 
društvene dejavnosti?
Po deset, enajst ur sem od doma, ja nič, včasih pač potegnemo tja v noč…štiri 
ure spanja kar zadostujejo. Zelo veliko pripomore tudi to, da v društvu delam 
z veseljem. 
Bi pustili službo in doma razvijali posel? Morda peko domačih dobrot v 
krušni peči, ali vkuhavanje sadja in zelenjave?
Ne, to sem rekla da ne. Verjetno bi nekaj časa še šlo, potem pa bi trg vse več 
zahteval in sama ne bi zmogla. To raje delam za veselje, ker sem samouk. 
Kaj pa vaš Mamolj? Od vas se vidi na vse strani Slovenije. Kako, da ni 
nobene gostilne na vrhu?

Naš Mamolj bi res lahko imel 
kakšno dobro gostilno ali 
kmečki turizem. 
Brata nagovarjam, da bi imel 
kmetijo odprtih vrat, ker je 
ta na vrhu Mamolja na res 
čudovitem prostoru in tudi 
možnost za kaj takega ob-
staja. Bomo videli, mogoče v 
prihodnosti.  
Bi nam zaupali vaš najljubši 
recept, če to ni poslovna 
skrivnost?
Vedno sem pripravljena deli-
ti svoje znanje in recepte z 
drugimi in jim tudi pokazati 
kako se kaj dela. Zaupala vam 
bom recept za krhke orehove 
rogljičke za katere sem prejela 
Zlato priznanje. 
Sestavine: 1 kg moke, 1/2 kg 
margarine, 2 jajci, 2 vanilina 
sladkorja, 25 dag mletih ore-
hov, 30 dag sladkorja v prahu. 
Sestavine umešajte v krhko 
testo, oblikujte rogljičke in 
pecite na 160° 15 do 20 
minut. 

Zanimivi ljudje Jablaniške doline in 
obronkov... MARINKA BEVc

Njuna življenska pot se je začela 8.2.1958 na Svetem križu - Gabrovka. 
V zakonu so se jima rodili štirje otroci, sin Marjan ter tri hčerke, joži, 
Majda in Tatjana. Imata tudi šest vnukov. 
Zlato poroko smo proslavili v Pustovem mlinu. Vsi skupaj jima želimo 
še naprej veliko skupnih zdravih in zadovoljnih let.

Njuni otroci

zLatoporočenca 
grm jože in miLka

krajevna skupnost Breg – tenetiše 
reaLiziraLa svoj prvi eu projekt

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije je dne 
11.05.2007 objavilo javni razpis za postavitev ali nadgradnjo 

javnih e-točk z brezžičnim dostopom, znotraj katerega je finan-
ciralo postavitev javnih e-točk z brezžičnim dostopom prek več 
javnih brezžičnih dostopovnih vozlišč na ruralnih ali manj razvitih 
območjih v Sloveniji. 

cilj javnega razpisa je bil omogočiti dostop do svetovnega spleta 
vsem zainteresiranim domačim uporabnikom in tujim obisk-

ovalcem na ruralnih ali manj razvitih območjih v Sloveniji.

Na javni razpis za postavitev ali nadgradnjo javnih e-točk z 
brezžičnim dostopom je prispelo 238 vlog, med katerimi je 

bila tudi vloga kS Breg Tenetiše in je bila na samem razpisu tudi 
odobrena za financiranje. izpolnili smo vsa predpisana merila: sto-
pnje podeželja, merila funkcionalnosti in merila ekonomičnosti. 
Ministrstvo je financiralo ureditev prostora (nakup pohištva), na-
bavo in namestitev potrebne telekomunikacijske opreme (osebni 
računalniki, usmerjevalnik, antena), ter strošek povezave v svetov-
ni splet ponudnika za nadaljnih 24 mesecev.

Tehnologija povezovanja s pomočjo brezžičnih omrežij (WLAN) je 
v zadnjem času vse bolj prisotna tudi na področju osebne rabe. 

WLAN tehnologija temelji na standardu ieee 802.11 oziroma nje-
govih različicah (a, b in g), ki delujejo na frekvencah 2.4 GHz oz. 5 
GHz, ki sta namenjeni javni uporabi (iSM - industrial, Scientific and 
Medical in uNii - unlicensed National information infrastructure).

Brezplačna e-točka Breg Tenetiše se nahaja na lokaciji 
okrepčevalnice Pri kozolcu, Breg pri Litiji 39A. V okrepčevalnici 

je urejena soba z dvema sodobnima osebnima računalnikoma, 
monitorjema, operacijskim sistemom MS Windows XP ter program-
sko opremo MS Office. Za zaščito računalnikov je poskrbljeno tudi 
s protivirusnim programom in požarnim zidom.

Računalniki so povezani v internet in njihova brezplačna uporaba 
je mogoča vsak delavnik med 13.00 in 22.00, ter med 10.00 

in 22.00 v soboto, nedeljo in prazniki. Hitrost povezave v svetovni 
splet je 4 MBit/s. Prvenstveno je namen nuditi dostop do interneta, 
urejanje in pisanje dokumentov ter cel nabor ostalih računalniških 
opravil (naročanje fotografij, snemanje na CD ali DVD medije,…). 

Dostop do omrežja je odprt in brezplačen. uporabniku, ki 
se poveže v omrežje, se ob vzpostavitvi povezave samod-

ejno dodeli iP naslov, obenem pa se zaradi preprečevanja zlorab 
shrani njegova MAC številka dostopne kartice. Znotraj omrežja je 
onemogočena uporaba t.i. P2P programov za izmenjavo datotek (e-
Mule, Torrent…), saj je izmenjava datotek brez priglasitve lastnikov 
le-teh v veliki večini primerov zakonsko prepovedana. 

V neposredni bližini navedenih lokacij je možen dostop s prenos-
nimi računalniki z vgrajenimi WiFi karticami ali PCMCiA WLAN 

adapterji. S klasičnimi osebnimi računalniki je v neposredni bližini 
oddajnih lokacij možen dostop do omrežja s pomočjo uSB WLAN 
adapterja ali vgrajene PCi WLAN kartice z zunanjo anteno. V prim-
eru večjih preprek med oddajno anteno in uporabnikom (stene, 
drevesa…) je potrebno poiskati ustrezno lokacijo, s katere obstaja 
optična vidljivost do oddajne antene, priporočena pa je tudi upo-
raba zunanje antene.

Na svoj prvi realizirani eu projekt smo zelo ponosni, na razpis 
smo se prijavili povsem samostojno, brez kakršnekoli pomoči. 

Samostojno smo ocenili potrebna merila, naredili finančni načrt 
investicije in celoten opis projekta s specifikacijo potrebne komu-
nikacijske opreme ter pričakovanih rezultatov. Po prejemu pogodbe 
s strani ministrstva smo projekt tudi samostojno izpeljali, od izbire 
izvajalcev, nadzora nad izvedbo izvajalcev, izvedenih meritev, ter 
izdelavo končnega poročila o realizaciji za pridobitev sredstev. 

  SVeT kRAjeVNe SkuPNOSTi BReG-TeNeTiŠe HiŠa straHov
Včasih so bile številne družine in v hiši ni bilo prostora za vse. Zato so spali 
v senu na podu ali pozimi pri kravah v hlevu, kjer je bilo le bolj toplo kot zu-
naj na mrazu. Zdaj pa je obratno. Družine so majhne in hiš je preveč. Zato 
videvamo veliko zapuščenih hiš, ki propadajo. To so hiše strahov. V njih 
živijo sove, polhi, klošarji… Če je taka hiša sredi vasi, jo navadno podrejo 
in naredijo zelenico ali pa parkirišče. Tako se je zgodilo s starim gasilnim 
domom, v katerem je bil nekoč hlev, nekaj časa je bila v njem šola, potem 
dvorana, stanovanje in zdaj je tam parkirišče.
Sosednja Čurnova hiša ( Gašpere, Vače št. 10) je imela srečo, čeprav je že 
zelo slabo kazalo (sl. 1). Na njej sta bili kar dve kamniti plošči, posvečeni 
slavnima Vačanoma (Matevžu Ravnikarju in Antonu Lajovcu), čeprav bi 
druga od plošč morala biti  pri Gorenc. (Več o zgodovini hiš na - http://
www2.arnes.si/~zkolen/BeNeDikH.htm .)  Leta 1983 je to hišo kupil Od-
bor projekta Vače 81, ki je deloval v okviru Turističnega društva Vače in 
se je kasneje preimenoval v Društvo za razvoj in varovanje GeOSS-a. To 
je društvo, ki  med drugim skrbi za znamenitosti na širšem območju okoli 
geometričnega središča. Stavbo so obnovili v socialističnem kasarniškem 
stilu (sl.2) in v njo namestili zbirke: zbirko o nastanku in razvoju GeOSS-a, 
zbirko, ki govori o znamenitih Vačanih, zbirko kamnin iz slovenske geološke 
poti, ki jo je oblikoval Dr. Stanko Buser in zbirko, ki je posvečena železni 
dobi in situli z Vač. V hiši je tudi sedež Društva GeOSS.  Stene so okrašene 
s slikami in reliefi, ki so jih izdelali umetniki na likovnih kolonijah v osem-
desetih letih prejšnjega stoletja. Za večino krajanov je to še vedno hiša 
strahov, ker ne vedo, kaj je v njej. 

Nekdanja hiša strahov – zdaj Dom GeOSS - pa pričakuje še en preporod.  
Po izsušitvi sten, ki jo je opravil  Marino Dobčnik iz Šmartna pri Litiji, bo do-
bila novo zunanjost, v stilu, ki je bil v modi  po požaru 1903 (sl.1 in 2 – hiša v 
ozadju). V notranjosti bodo nove vitrine, z omaricami, v katerih bo vse tisto, 
kar se bo navezovalo na teme, ki jih bodo  prikazovale vitrine.  
Notranjost Doma GeOSS si lahko ogledate, če pokličete na 01 8976 680 ali 
na 041 895 852. Najbrž boste tako navdušeni, kot sem jaz. Te Vače so res 
od sile: ena sama srčnost, ljubiteljstvo in ljubezen!
Bodimo v cvetju – saj je pomlad!  uživajmo!

praznovanje 
mednarodnega 

praznika dneva žena
Tudi letos je potekalo praznovanje mednarodnega 
praznika »Dneva žena«, vendar vsako leto bolj skromno. 
Tistega praznovanja kot je bilo včasih danes ni več. 

Toda danes stopa v ospredje ponovno boj za enakopravnost, ker 
ta še zdaleč ni končan, pač pa se neenakopravnost z leta v leto 
povečuje. Letos mineva 97 let od prvega dneva praznovanja »Dneva 
žena«, vendar pa še po toliko letih vedno bojujejo za ekonomsko in 
politično enakopravnost z moškimi.

V uradu za enake možnosti opozarjajo, da v gospodarstvu ženske 
kljub povprečno višji izobrazbi le stežka pridejo do najvišjih 
položajev. Politična zastopanost žensk v Sloveniji pa na državni in 
krajevni ravni ne dosega 40% zaposlenih žensk v teh institucijah. 
in še več...

V Sloveniji moški za enako delo v povprečju zaslužijo za 
skoraj 8% več kot ženske. 
Zastopanost žensk v Državnem zboru je 12% na višjih 
vladnih položajih pa 1%.

To se pravi, da so dela, ki jih opravljajo ženske manj plačana, da 
delodajalci pogojujejo zaposlitev, da v doglednem času ne bodo 
imele otrok in podobno. Glede nato bo tudi v bodoče tekla neneh-
na borba žensk na vseh področjih družbenega življenja, predvsem 
borba za boljše ekonomske pogoje, borba za  večje plače, ki bodo 
omogočalo dostojno preživetje (kot se človeku spodobi) ne pa tako 
kot se danes sliši, da v revščini živi že 40%  gospodinjstev, čeprav  
so njihovi člani zaposleni ali dobivajo pokojnino.

ciril GOLOuH

muzejsKi KoticeK
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podeLiLi smo 
spominske znake

Občina Litija in Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Litija-Šmartno sta v soboto, 1. 
marca organizirala v dvorani na Stavbah podelje-
vanje spominskih znakov pripadnikom Teritorialne 
obrambe, ki so v letih 1990-91 sodelovali v osa-
mosvojitveni vojni za Slovenijo.
Najprej je vse prisotne pozdravil predsednik OZVVS 
Litija-Šmartno Boris Žužek, nato pa sta o pomenu 
sodelovanja v osamosvojitveni vojni za Slovenijo 
spregovorila predstavnik 25. vojaško-teritorialnega 
poveljstva Slovenske vojske Ivan Lovše in litijski 
župan Franci Rokavec. 
Sledilo je podeljevanje spominskih znakov, znak 
»Vojašnice 91« je izročal udeležencem osamo-

svojitvene vojne za Slovenijo takratni poveljnik odreda Teritorialne 
obrambe Gusti Cvetežar, spominske znake »enote za posebne namene 
1990-1991, »Štabi TO 1991« in »Tajna skladišča 1990-1991 pa takratni 
zalednik Ivan Lovše.

Podelila naj bi 213 spominskih znakov, a vseh prejemnikov ni bilo. Le-ti 
lahko znak dobijo v pisarni OZVVS Litija-Šmartno vsako drugo sredo v 
mesecu od 16. do 18. ure.
Po svečani podelitvi so vse udeležence povabili v avlo na krajše 
družabno srečanje z zakusko, ki jo je pripravila Vojašnica Vrhnika, 
le-ta je razposlala tudi vabila. organizatorja sta ji za vse sodelovanje 
in pomoč zelo hvaležna. Pri izvedbi srečanja sta sodelovala še Marko 
Krebs in Javni zavod za kulturo Litija in tudi njima iskrena hvala.

Boris ŽuŽek

ustanoviLi aktiv 
deLovniH invaLidov

Delovni invalidi smo v mesecu februarju ustanovili Ak-
tiv delovnih invalidov. Zakaj in komu bo namenjen?

Delavnopravna zakonodaja je v Sloveniji razpršena v večih zakonih 
in podzakonskih aktih. Je tudi zelo zahtevna z vidika razumevanja 
in terja veliko obveščanja in osveščanja invalidov, ki so v delovnem 
razmerju ali še iščejo zaposlitev.  V Sloveniji že dlje časa deluje več 
Aktivov delovnih invalidov pri velikih delovnih organizacija,  pravi-
loma v okoljih, kjer so veliki gospodarski sistemi, v občinah kot sta 
naši pa delujejo Aktivi pri Društvih invalidov.
Aktiv smo ustanovili tudi pri našem Društvu predvsem iz naslednjih 
namenov:
- zagotavljati verodostojne odgovore na konkretna vprašanja in-

validov s tega področja in
- izmenjava izkušenj med invalidi

Z namenom, da bi čim več teh ciljev uresničili so začrtali način 
delovanja. V društvu bomo zbirali vprašanja in evidentirali prob-
leme invalidov v zvezi s tem področjem. S pomočjo naše podporne 
članice, gospe Nade jovanovič bomo primere ustrezno obrazložene 
in podprte s čim več dokumenti odstopali na ustrezne naslove, v 
prvi vrsti na Pravno informacijski center v Ljubljani, kjer bomo 
pridobivali  strokovne odgovore. Vse te storitve bodo za invalide 
brezplačne!
invalide, ki želijo razjasniti vprašanja iz opisanega področja vabi-
mo, da se ob uradnih urah (ponedeljek, sreda petek), zglasijo v 
Društveni pisarni, kjer bodo lahko dobili podrobna navodila.   
Na ustanovnem sestanku smo se dogovorili, da bo vodja Aktiva 
Petar Čosič, administrativna opravila pa bo vodila Magda Verbajs. 
Vsak prvi ponedeljek v mesecu se bomo delovni invalidi v večernih 
urah dobivali v Domu invalidov in izmenjevali izkušnje. Vabljeni ste 
tudi Vi čeprav morda ta hip nimate tovrstnih težav!

Miro VIDIc 

NAŠA OBALA JE BOGATA IN ZANIMIVA
V želji po novih doživetjih smo se litijski upo-
kojenci (bilo nas je 52) 22. februarja odpravili 
na izlet na Primorsko.
Med bujno mediteransko naravo, kamnitimi zidovi, 
oljčnimi nasadi, v hladu pergole, na obali, ali na vzpe- 
tini nad njo, se prepletajo različne kulture. 

Pred vstopom na obalo smo se ustavili na gradu Prestranek, ki leži med 
Postojno in Pivko. Ob spremstvu direktorja delniške družbe in njegovi stro-
kovni razlagi smo si ogledali čredo islandskih konj, mlečno farmo goveda 
in čredo bio goveda Angus, ki predstavlja največjo čredo tovrstnega gove-
da pri nas. Zapeljali smo se mimo hotelov Bernardin in delu udeležencev 
omogočili triurno kopanje v bazenu z morsko vodo. 
Preostali smo pot nadaljevali v koper, kjer smo si ogledali Pretorsko palačo 
in film o kopru, ki nas spominja, da je bil koper nekdaj otok. Povzpeli smo 
se na 283 m nadmorske višine, kjer smo si ogledali izredno lepo urejeno 
naselje Marezige. krajevna skupnost Marezige, ki šteje 485 prebivalcev, 
je po besedah njene tajnice ena izmed najbolj razvitih podeželskih kra-
jevnih skupnosti v mestni občini koper. O tem smo se tudi sami prepričali, 
kaj pomeni načrtnost in složnost ljudi pri razvoju kraja in reševanju vsako-
dnevnih problemov. Ob tej priložnosti smo bili tudi povabljeni na degust-
acijo kave in vroče čokolade v emonec. Na kosilu smo se ustavili na jasni 
nad izolo in po družabnem srečanju pot nadaljevali proti domu.

RAZISKOVALI SMO 
KOZJANSKO IN 
OBELEŽILI 8. MAREc
Dne 6. marca 2008 smo odšli 
člani društva upokojencev 
Litija (bilo nas je 95) na izlet 
na Kozjansko. V Posavju smo 
si ogledali hidroelektrarno 
Boštanj in proizvodni proces v 
Stillesu v Sevnici.

Pot smo nadaljevali v Podsredo, kjer smo si ogledali grad, ki se nahaja 
na severnem pobočju Orlice, na nadmorski višini 475 m. S severne strani 
gradu se razprostre lep pogled na srednjeveški trg Podsreda, dolino Bistrice 
ob Sotli ter na Hrvaško Zagorje. Poleg stalnih zbirk v lepo vzdrževanem 
objektu, smo imeli priliko si ogledati bogato kulturno dediščino Mestnega 
muzeja iz Ljubljane o g. ivanu Hribarju, županu Ljubljane na začetku 20. 
stoletja. iz Bistrice ob Sotli nas je vodila pot na Svete gore, ki so 527m 
nad morjem. To je znano romarsko središče za širše kozjansko območje 
in vse do Ptuja.
Raziskovanje po kozjanskem parku smo zaključili v naselju Pilštajn, kjer si  
narava in kultura z bogato preteklostjo že stoletja podajata roki. Po ogledu 
teh znamenitosti so nam člani turističnega društva zaigrali »srednjeveško 
sodbo« ob originalnem prangerju (sramotilnem stebru iz leta l667). Ob 
tej priliki smo se v mislih vrnili v tiste čase. Naselje Virštajn, središče 
vinogradniškega okoliša pa smo si tokrat izbrali za družabno srečanje ob 
dnevu žena. Ob prijetni glasbi je čas kar prehitro minil.   

karlo LeMuT

ustvarjalne delavnice
od meseca novembra lani potekajo vsak torek v prostorih društva 
ustvarjalne delavnice. kot smo že večkrat poudarjali, imajo 
delavnice dvojni namen – druženje in ustvarjanje. in verjemite mi, 
da je namen dosežen.
Delavnic se nas redno udeležuje 6 do 8 članic. V prednovoletnem 
času smo izdelovale vizitke in darila za novoletno srečanje.  V po-
novletnem času pa se je v nas že prebujal navdih pomladi. Naučile 
smo se veščin izdelovanja cvetja iz najlon nogavic in priznati 
moram, da so nekatere postale že prave mojstrice v oblikovanju 
cvetja in šopkov. urile smo se tudi v izdelovanju ličnih gugalnikov iz 
lesenih ščipalk in  kvačkanju. 

Vera BRiC

drustvo upoKojencev
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ekoLoŠki sejem
Bio-facH v nurnBergu

Na tem sejmu je bilo prisotnih cca 2750 raz-
stavljalcev ekološko pridelane hrane iz vsega 
sveta. Slovenijo je predstavljala zveza »Biodar«, 
ki je pod pokroviteljstvom Ministrstva za gos-
podarstvo uporabila tudi slovenski razpoznavni 
znak I feel Slovenija.
iz združenja »Zdravo življenje«, ki ga vodi predsed-
nik g. janez Ocepek, se je ogleda udeležilo 12 naših 
članov. Pri predstavitvi Slovenije na tem področju, 
kjer smo imeli na ogled obiskovalcem sejma sloven-
ske izdelke iz ekološko pridelane hrane (mlekarne 
kRePkO, zelišča, čaji, vino Fras, predstavitev eko-
ponudbe kRiŠeLj, drevesnica OCePek, gobarstvo 
kADuNC), je vzorno sodeloval s svojo široko paleto 
proizvodov iz ekološkega medu tudi naš ekološki 

čebelar Ladislav Vozelj. kot udeleženec vidnejših sejmov po svetu, je bila 
njegova ocena tako kakovosti, kot način predstavitve zelo pozitivna. Tako kot 
predsednik zveze »Biodar« g. Fras je ugotovil, da Slovenija zaostaja samo za 
državami, kjer ima ekološki način kmetovanja, predelave,  trženja daljšo tradici-
jo od naše.

Drugi »ambasador« naših dveh občin je bil Franc Možina, ki je obiskovalcem 
sejma predstavil možnosti ogleda naših krajev in dogajanje na področju turiz-
ma, rekreacije, zgodovinskih znamenitosti itd., preko prevedenih zloženk in 
slikovnega gradiva, vključno z gradivom partnerstva za razvoj, ki ga ta hip pre-
more tako Občina Litija – Center za razvoj Litija in Občina Šmartno pri Litiji. 
Zanimanja obiskovalcev je bilo kar nekaj, če pa bo odziv viden tudi pri nas, pa 
toliko bolje. Občutek ni slab.
operativna predstavitev Slovenije je bila s strani izvedbenega moštva izvedena 
na visokem strokovnem nivoju tako, da ni bilo niti malo sledu o kakršnikoli 
podrejenosti v primerjavi z ostalimi državami. Seveda pa bo potrebno kakšno 
»malenkost« tudi izboljšati.
Morda je ta zapis preveč suhoparen, pa vendarle lahko rečem, da smo bili 
udeleženci zadovoljni z videnim, da smo dobili občutek o prepotrebnosti 
ekološkega načina razmišljanja o ohranjanju tako kulturne krajine, kot 
poseljenosti podeželja z vidika razstrupljanja življenskega prostora vseh in ne 
samo ekoloških kmetov. Lep pozdrav!

BANCeRL 

Dne 15. 02. 2008 ob 17. uri je v Kulturnem domu Šmartno potekal 
občni zbor sadjarskega društva Litija. Tokratni občni zbor je bil tudi 
volilni, saj so člani društva izvolili novo vodstvo društva. Sadjarsko 
društvo je eno od številčnejših društev v občini Litija, ki šteje 179 
članov, občnega zbora pa so se udeležili 104 člani.
Na občnem zboru so pregledali delo v preteklem letu, ki je bilo zelo pestro, 
saj je bilo izvedenih šest strokovnih predavanj, predvsem na terenu, v sa-
dovnjakih in vinogradih (praktični prikaz rezi sadnega drevja in vinske trte 
ter teoretična predavanja na temo »ekološka pridelava sadja«). Predavanja 
vodijo znani stroklovnjaki ing. Maležič. Maljevič, Roman Mavec,  inženirka  
Brence ter A. Caf.
Poleg strokovnega izpolnjevanja v domačih sadovnjakih in vinogradih, pa 
sta bili organizirani dve strokovni ekskurziji ena na Štajersko v sadjarski 
center Gačnik »kOk« in ekskurzija v Goriška Brda,
Sadjarsko društvo se financira predvsem z lastnimi sredstvi, manjšo do-
nacijo pa prispevata tudi Občini Litija in Šmartno pri Litiji ter državna pod-
pora za delovanje društva kar znese skupaj 2.300 euR ostala sredstva 
do10.000 euR pa so prispevali člani društva.
Na tokratnem občnem zboru je bilo izvoljeno novo vodstvo in za predsed-
nika je bil ponovno izvoljen Vojko BiZjAk, ki se je vsem prisotnim zahvalil 
za zaupanje, nato pa predstavil program dela za leto 2008, v katerem so 
predvidena praktična strokovna izobraževanja in tudi strokovne ekskurzije.
Program za leto 2008 se je  že začel uresničevati na samem občnem zboru, 
ko je univ.dipl. inž. kmetijstva A. Caf izvedla predavanje na temo »Tla v sa-
dovnjaku in oskrba sadnih dreves s hranili«. V soboto dne 16/2 ob 13.uri 
pa je ing. Maljevič opravil »Prikaz  rezi vinske trte« v vinogradu jere janeza 
v jazbinah. Tokratnega prikaza se je udeležilo 60 sadjark in sadjarjev. iz 
udeležbe je razvidno veliko zanimanje za praktično izpopolnjevanje tudi 
iz tega področja. Če vas zanima strokovno izpopolnjevanje kako negovati 
vaše sadje, kako obrezovati, gnojiti, se boriti proti raznim škodljivcem, se 
vključite v Sadjarsko društvo Litija in uspeh pri vašem delu ne bo izostal.

ciril GOLOuH

oBčni zBor sadjarskega 
druŠtva Litija

občni zbor prostovoljnega 
gasilnega društva Litija

V soboto, 16.2.2008, je imelo Gasilsko 
društvo Litija svoj letni občni zbor, ki je 
zaradi pomanjkanja prostora v gasilskem 
domu potekal v gostilni Čebin. Letos je 
potekel petletni mandat upravnemu in 
nadzornemu odboru, zato smo sprejeli 
nov statut društva, izvolili  novega pred-
sednika in poveljnika društva ter sprejeli 

plan dela za naslednje pet- letno obdobje.  Za predsednika smo soglasno 
izvolili dosedanjega predsednika klemna učakarja, za poveljnika pa, prav 
tako soglasno, dosedanjega poveljnika janeza juriča. upravni odbor ses-
tavlja veliko število ambicioznih mladih, ki ob izkušenosti starejših gasilcev 
predstavljajo lepe obete za nadaljni razvoj društva. Poveljnik janez jurič je 
izpostavil število intervencij (zaskrbljujoče je predvsem število prometnih 
nesreč), ki smo jih uspešno rešili  in izpostavil, da brez obstoječega in strok-
ovno usposobljenega kadra to ne bi bilo mogoče. Članstvo se je v zadnjih 
dveh letih povečalo za lepo število in dvanajst mladih gasilcev je že uspešno 
končalo tečaj za uporabnika dihalnih naprav, za radijske zveze in tehnično 
reševanje, kar je zelo pomembno za varnost občanov, saj PGD Litija pokriva 
eno izmed največjih območij v Sloveniji na področju zaščite in reševanja. 
Na dan občnega zbora je naš vozni park dopolnil nov čoln za tehnično 
reševanje na reki Savi, ki ga je kupilo Ministrstvo za obrambo. 
Na občnem zboru smo izpostavili problem prostorske stiske in dotrajanosti 
našega gasilskega doma in s tem povezane ideje po morebitnem novem 
gasilskem domu. ob novi pridobitvi pa se je stanje smo še poslabšalo, saj je 
eno vozilo ostalo zunaj doma.  Društvo naše kategorije in odgovornost, ki je 
s tem prevzemamo za varnost naših občanov, si zasluži s strani občine več 
pozornosti, če ne drugega vsaj udeležbo svojega predstavnika na občnem 
zboru.  

 
Gasilci PGD Litija bomo na predvečer 1. maja,

na ježi zopet organizirali 

kresovanje
Z ŽIVO GLASBO, PIJAčO IN JEDAčO

Zato naprošamo vse, ki imajo doma večje količine odpadnega 
lesa, če nas kontaktirajo na številko 041/806-478 (Rok) in 
pripomorejo k organizaciji tega dogodka, ki upamo da bo 

postal tradicionalen.

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Pozdravljeni občani! V časopisu 
Občan smo se nekajkrat že predstavi-
li. Pa naj vseeno na kratko ponovim 
našo predstavitev. Smo MLADINSKO 
DRUŠTVO JEVNIcA. To je društvo, ki 
kot tako deluje že drugo leto kot sa-
mostojna organizacija in dobro tretje 
leto v celoti.
Šteje 63 članov, od tega jih je večina 
zaenkrat iz krajevne skupnosti Jevnica. 
Veliko pa jih prav tako prihaja iz drugih 
koncev občine in celo iz drugih de-
lov Slovenije. Smo eno najaktivnejših 

društev v občini Litija. Na leto speljemo preko 30 različnih dogodkov in 
projektov. Med naj odmevnejše in že tradicionalne štejemo Pustno parado, 
Valentinov ples, prireditev ob dnevu okupatorja, kresovanje, Ustvarjalni ta-
bor, Jevniške športne igre… organiziramo  koncerte, Lan partyje, karaoke, 
tekmovanje v rolanju, umetniške razstave, zabave… Skrbimo  za okolje, 
zato tudi organiziramo akcijo zbiranja plastenk in zamaškov, čistilne akci-
je… izdajamo mesečno krajevno glasilo GLAS MLADiNe (300 izvodov) in 
sodelujemo praktično z vsemi društvi, ki delujejo v kraju.
V mesecu marcu smo udejstvovanje razširili izven meja našega kraja. Pov-
ezali smo se z vseslovensko akcijo Zelena direktiva in smo v sodelovanju z 
županom, gospodom Francijem Rokavcem in Mladinskim centrom Litija, v 
Jevnici in Litiji organizirali zasajanje Drevoreda mladih.
V našem društvu ni meja, oziroma velja geslo: »sky is the limit« (samo nebo 
je meja). Vsak član lahko izrazi svoje talente in organizira kar si želi in  kar 
ga zanima (seveda v okviru legalnosti:). V načrtu imamo še ogromno pro-
jektov, za katere smo prepričani, da jih bomo uspešno izpeljali, prav tako 
pa puščamo še dovolj prostora tudi za ideje, ki bodo našim članom prišle 
na misel kar tako naenkrat, sredi leta. 
Smo društvo, ki ga povezuje prijateljstvo in želja po svobodnem ustvarjanju 
in izražanju in kjer smo vsi enaki, brez raznih mentorjev in avtoritet-prepro-
sto mladi za mlade.
Če si kdo želi biti del naše družbe, je vabljen, da se nam pridruži. ker ima-
mo tudi svojo spletno stran ste vabljeni, da si jo ogledate in ste na tekočem 
z našim delovanjem. Poiščite nas tudi, če v vašem kraju želite ustanoviti 
Mladinsko društvo, pa ne veste, kako se stvari lotiti. Z veseljem vam bomo 
pomagali.
Naš naziv je: MLADiNSkO DRuŠTVO jeVNiCA, e-mail: mdj@jevnica-mladi-
na.org , spletna stran: www.jevnica-mladina.org , kjer lahko dobite tudi us-
trezne kontaktne podatke in ostale informacije.

Za MDj: Ana GODeC

mLadinsko druŠtvo 
jevnica

12. SPOMINSKI PLANINSKI POHOD F. ŠTRUSA
V soboto, 23.2.2008, se je okrog 120 planink in planincev udeležilo 12. spo-
minskega planinskega pohoda Franca Štrusa. Litijski planinci pohod organizira-
mo v spomin na prizadevnega litijskega planinca Franca Štrusa, dolgoletnega 
organizatorja pohodov na Tisje, skrbnika Badjurove krožna poti, markacista in 
člana upravnega odbora. Pohod poteka po stezah, po katerih je Franc vodil svoj 
zadnji izlet. Prvi pohod smo organizirali ravno na prvo obletnico tega zadnje 
izleta, potem pa smo se vsako zadnjo soboto v februarju podali na pohod iz 
Senožeti čez križevsko vas, Zagorico, Sv. Trojico, Tabor nad ihanom do ihana.
Čeprav smo v preteklih letih kdaj hodili tudi po globokem snegu, pa Štrusov 
pohod simbolizira prihod pomladi. celo takrat, ko so bile poti na debelo prekrite 
s snegom, smo vsakič našli toliko kopnega, da smo Francu v spomin odtrgali 
zvonček. Tudi sicer so zvončki simbol tega pohoda. Šopek zvončkov je upodo-
bljen na dnevniku pohoda ter na plaketi in značkah, ki jih udeleženci prejmejo 
za večkratno udeležbo. Gre ravno za tisti šopek zvončkov, ki je bil narisan 
na naslovni strani društvenega glasila Prusik, ki so ga člani društva prejeli na 
občnem zboru 21.4.1996. Ravno tistega dne pa je v Ljubljani preminil Franc 
Štrus. Letošnji pohod je potekal v pravem pomladanskem vzdušju; niso cveteli 
le zvončki, temveč tudi kronice, podleski, mačice in leske. Bilo je prav prijetno 
toplo. 
Na predlog vodje pohoda Marjana Juga smo tokrat hodili po nekoliko spremen-
jeni trasi, nad novostjo pa so bili vsi udeleženci navdušeni. Pred Sv. Trojico smo 
zavili levo na greben do ruševin gradu Rabensberg, si spotoma ogledali spome-
nik žrtvam med drugo svetovno vojno sestreljenega zavezniškega letala B24, ter 
se pri judeževi domačiji priključili že uveljavljeni trasi. Na Oklem se je ravno v 
času našega prihoda začela slovesnost v spomin na 72 borcev, ki so tu padli v 
februarju 1944. uvodoma so z minuto molka počastili spomin na bivšega pred-
sednika države dr. janeza Drnovška, ki je preminil tistega jutra. Novica o njegovi 
smrti je med pohodniki močno odmevala in morda se bomo čez leta ravno po 
njej še najbolj spominjali letošnjega pohoda. Spominska slovesnost na oklem 
vsa leta poteka na isti dan kot naš pohod, zato lahko opazujemo, kako se sprem-
inja število udeležencev. Zdi se mi, da je bilo na letošnji slovesnosti, na kateri 

je govoril predsednik borčevske organizacije janez Stanovnik, še posebej veliko 
ljudi, ki so zbrano prisluhnili njegovim besedam. 
Zaradi delno spremenjene trase pohoda je letos še posebej do izraza prišla 
prvotna ideja, da bi vsi pohodniki hodili skupaj, v nepretrgani koloni. Poti nikoli 
nismo označevali, vendar so jo stalni udeleženci pohoda sčasoma dodobra 
spoznali, zato se je z leti kolona zelo raztegnila in so dejansko pohodniki na 
cilj prihajali v večih povsem ločenih skupinah. Tokrat pa smo vsaj po novem 
delu poti hodili v strnjeni koloni in tudi na ta način ohranjali idejo planinskega 
tovarištva, kateri je ta pohod še posebej posvečen.
Tako kot na vseh dosedanjih pohodih so tudi tokrat z nami bili Štrusovi: sin iztok, 
vnuka Tina in Miha ter nečak Demi Vrhovec z Natašo. Prvič pa se je pohoda 
udeležil Francev sodelavec iz Litostroja Ciril Godnjavec s soprogo. Vseh dose-
danjih pohodov se je udeležilo 11 planincev.
Na cilju v ihanu so pevci pod vodstvom jožeta kukovice s pesmijo voščili vse 
najboljše za rojstni dan Viktorju Čebeli, ki je vodil prvih deset pohodov. Na cilju 
sem podelil priznanja za sodelovanje v akciji Prijatelji janč – janški prijatelji, 
še posebej sem vesel, da so se pohoda prvič udeležili tudi prijatelji janč iz Ve-
like Štange, na čelu z ivanko Marn, ki je bila v preteklem letu kar 340-krat na 
jančah.
Pohod je lepo uspel, zato vas litijski planinci že sedaj vabimo, da se nam 
28.2.2009 pridružite na Trinajstem spominskem planinskem pohodu Franca 
Štrusa.

Borut VukOViČ

pLaninsKi KoticeK

PD Litija vabi vse člane in članice, pa tudi vse 
ljubitelje gora na OBčNI ZBOR, ki bo v ne-

deljo, 30.3.2008 ob 10.30. uri v Planinskem 
domu na Jančah. Pregledali bomo delo v pre-

teklem letu in sprejeli načrte za naprej.
Letošnji občni zbor je tudi volilni. 
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VZGOJA ZA ODGOVORNOST - šola za starše
V mesecu februarju smo izvedli v okviru  šole za starše 
predavanje priznanega strokovnjaka s področja vzgoje 
otrok Bogdana Žorža. Tema predavanja je bila Vzgoja  za 
odgovornost. Bogdan Žorž je poudaril, kako pomembna 
je vzgoja v   prvih treh letih otrokovega življenja za razvoj 
odgovornosti. V prvih treh letih se oblikujejo navade, kar 

je naravni proces. Otrok sprejema odprto, kar ga učimo, ko ga navajamo na red, 
pravila, mu postavljamo meje. Odgovornost je notranji odnos do dolžnosti. Zato 
otroka najprej navajamo na dolžnosti, zahteve, meje, zapovedi. Osvoji jih v prvih 
treh letih, da jih nato lahko ponotranji. S tem se uči tudi spoštovanja do drugih 
ljudi. Brez spoštovanja ni kvalitetnih  medčloveških odnosov. Predavanje je bilo 
za starše in učitelje zanimivo. Navedlo nas k ponovnemu premisleku in nam 
predstavlja nadaljnji izziv  pri delu z otroki.

Svetovalna delavka Irena SMRekAR

BRATI ZNAMO TUDI NEMŠKO V mesecu febru-
arju, natančneje  4. 2. 2008, je na OŠ Gradec potekala 
Nemška bralna značka – ePi LeSePReiS. učitelji tujih 
jezikov nosimo posebno poslanstvo, to je spodbujanje 
učencev k branju knjig v tujem jeziku in preko tega 
spoznati tudi tujo literaturo. učitelji mentorji epi Lese-

preis  vzgajamo mlade bralce v spoznanju, da jim branje daje avtonomijo in jih 
spodbuja k samostojnem učenju. Poleg tega pa razvijajo spretnosti, brez katerih 
si znanja tujega jezika v sodobnem svetu ne moremo predstavljati. ob branju 
tuje literature učenci spoznavajo tuj jezik, besedišče in jezikovne strukture, ob 
tem pa na lahkoten in zabaven način izboljšujejo splošno znanje tujega jezika.  
Nemške bralne značke se je na OŠ Gradec udeležilo deset učencev sedmih raz-
redov in osem učencev osmih razredov. Najbolj uspešni so bili štirje učenci, in 
sicer Dean Škofic in Gal Mavretič iz 7.b razreda, ki sta osvojila zlato priznanje ter 
Rok Seručar iz 8.c in Tamara jerina iz 7.c razreda, ki sta osvojila srebrno priznan-
je. Čestitke vsem skupaj! No, tudi ostali so se močno potrudili in čeprav točke 
niso zadostovale za priznanje, kljub temu prejmejo priznanja za sodelovanje, za 
katera upamo, da jih bodo spodbudila še k nadaljnjemu sodelovanju. 

učiteljica Barbara TOŠ

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI cERKNO 2008 Šestošolci OŠ Gradec in 
petošolci PŠ Vače so se po počitnicah namesto v šolske klopi odpravili v zimsko 
šolo v naravi v Cerkno. Glede na predznanje so bili razdeljeni v sedem različnih 
skupin: tisti, ki so že znali smučati, so svoje znanje nadgrajevali in izboljševali 
tehniko, ostali pa so se učili prvih »korakov« na smučeh. Ob vztrajnosti in trudu 
tudi uspeh ni izostal: učenci so lepo napredovali; boljši smučarji so postajali še 
boljši v carving tehniki, začetniki pa so izgubili strah pred strmino in vožnjo na 
smučeh ter se naučili samostojno uporabljati smučarske naprave – pa čeprav 
so se morali zato v dolino spustiti po zadnji plati. Zadnji dan jih je čakala prav 
posebna preizkušnja: veleslalomska tekma. Skupine, ki so smučarsko znanje 
nadgrajevale, so se pomerile na strmejšem poligonu z merilno uro, smučarji 
začetniki pa so tekmovali na položnejšem terenu. Porazov si niso preveč jemali 
k srcu, saj je bilo bolj važno to, da so imeli vsi dovolj poguma in znanja za ta izziv. 
Popoldneve so preživljali v hotelskem bazenu, kjer so sprostili mišice in pozabili 
na utrujenost, večere pa smo oblikovali učenci in  učitelji skupaj: nasmejali smo 
se izvirnim domislicam, spoznali vse udeležence v zabavnih predstavitvah ter 
se naplesali v hišnem »discu«. kljub natrpanem urniku je bilo še vedno dovolj 
časa za ustvarjanje prijateljskih vezi, za sproščene klepete in spoznavanje novih 
prijateljev. Teden je minil, kot bi mignil. Polni vtisov in z lepimi spomini smo se 
vrnili domov – novim šolskim izzivom naproti. 

učiteljica Marta kLOPČiČ

Beseda na besedo – KNJIGA 
(kulturni dan) - V šoli smo se na-
jprej pogovarjali o knjigah in si ogledali 
zanimivo razstavo v šolski avli. Z delom 
smo nadaljevali v razredu, kjer nam je 
učiteljica na kratko predstavila nas-
tanek knjige. V tiskarni Aco pa smo 
si lahko ogledali postopek tiskanja, od 
urejanja zapisov in slik na računalniku 
do tiskanja na tiskarski stroju. Tam 

smo videli kar nekaj zanimivih strojev. Na rezalniku smo lahko celo preizkušali 
naše sposobnosti. izvedeli smo, da v tiskarni tiskajo časopise, reklame, knjige 
ter kopirajo različne spise.  

Domen DOMADeNik, učenec 3.b

NOVIcE S PŠ HOTIč - Obisk psičke BELE 
V ponedeljek, 25. 2., sta nas v okviru projekta SkRB ZA DOMAČe ŽiVALi obiska-
la kinologa iz kinološkega društva Zagorje. S seboj sta pripeljala čudovito psičko 
– zlato prinašalko Belo. Podučila sta nas o zlatih pravilih za ravnanje s psom. 
Vsi smo z zanimanjem opazovali tako ubogljivega človekovega najboljšega pri-
jatelja. Po kratki predstavitvi smo lahko psičko Belo nahranili in jo tudi nežno 
pobožali. Polni vtisov smo se vrnili v razred.

Gašper kLeMeNČiČ, učenec 4.r.

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠčINE 
V četrtek 24. januarja 2008 je bil pomemben dan za 
tiste devetošolce, ki so na šolskem tekmovanju iz znanja 
angleškega jezika 22. novembra 2007 dosegli zadostno 
število točk in se uvrstili na državno tekmovanje. Staš Strle, 
Maja Višnikar in Marjeta Žagar, ki so zastopali barve Os-
novne šole Litija, so se odlično odrezali in vsi trije osvojili 
srebrna priznanja. Čestitamo! 

Mag. Vesna kOSMAČ, prof. 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI V DOMU TRILOBIT - OŠ Litija je orga-
nizirala šolo smučanja za učence šestih razredov. Šola v naravi je potekala v 
času od 25. februarja do 29. februarja na javorniškem Rovtu. Na smučanje 
se je podalo 36 učencev, dva učitelja smučanja in dve učiteljici. Bivali smo v 
domu Trilobit, kjer so za nas dobro poskrbeli. Imeli smo skupni prostor, kjer so 
potekale prirejene učne ure, interesne dejavnosti in družabni večeri. Spoznali 
smo čudovito naravno okolje javorniškega Rovta in doživeli prekrasen razgled, 
ko smo se povzpeli na vrh Bonclje. Največ časa smo seveda namenili učenju 
smučanja. Smučali smo na smučišču v kranjski Gori. Že zelo kmalu so se vsi 
učenci naučili uporabljati vlečnico ali sedežnico. Začetno smučarsko znanje 
učencev je bilo zelo raznoliko, tako da smo jih razdelili v tri skupine. Delo na 
snegu je vse dneve nemoteno potekalo in učenci so iz dneva v dan bolj napre-
dovali. učenci pa se niso samo izpopolnjevali v smučanju, ampak tudi v znanju 
in redu. Njihovo znanje smo preizkušali ob popoldanskih učnih urah, vsak dan 
pa smo tudi ocenjevali, kako so pospravili sobe. Za vse svoje dosežke pa so bili 
nagrajeni na zaključnem večeru, ki smo ga končali s plesom. Vreme nam je vse 
dneve lepo služilo in teh pet dni je kar prehitro minilo. Tako je prišel petek, ko 
smo se zadovoljni, polni novih znanj in vtisov, a utrujeni, vrnili domov.  

Vodja šole v naravi: Urban HAUPTMAN

PIONIRSKI FESTIVAL V KOŠARKI – St. dečki 1993 in mlajši
Turnir v košarki se je odigral v ponedeljek 04.02.2008 v Šmarju pri jelšah. 
Rezultati tekem:  OŠ Šmarje pri jelšah:OŠ Miha Pintar 46:43, OŠ Miha Pintar: 
oŠ Litija 27:60, OŠ Šmarje pri jelšah:OŠ Litija 30:51 
Vrstni red: 1. OŠ Litija, 2. OŠ Šmarje pri jelšah, 3. OŠ Miha Pintar. 
OŠ Litija se je kot prvo uvrščena ekipa se je uvrstila v POLFiNALe - med 
najboljših osem osnovnih šol v Sloveniji (o uvrstitvi v finale bo odločala izločilna 
tekma). Turnir se je odigral v sredo 13.02.2008 v Artičah.
Rezultati tekem: OŠ Artiče : OŠ Litija 28:53, OŠ Martin košnak (Maribor) : OŠ 
Litija 37:56, OŠ Martin košnak :  OŠ Artiče 37:39  
Vrstni red: 1. OŠ Litija, 2. OŠ Artiče, 3. OŠ Martin košnak
OŠ Litija so zastopali: Đukič kevin, Strle Staš, Špan jure, kajtna Ambrož, 
Guskič Marko, Petrič Simon, Vaš Luka, Domanovič Nemanja, Marjanovič Žan, 
Barunčič Bernard, Špende Aleksander, Turšič Aleš in Begič jasmin 
Vodja ekipe: Hauptman Urban, Trener: Džemo ibiši

ŠOLA V NARAVI - učenci Podružnice s prilagoje-
nim programom so preživeli teden dni v Domu Soča, 
v Tolminu. Vsi so se že vse leto veselili šole v naravi 
in komaj čakali na ponedeljek, 11.2., ko so se ob 8. 
uri odpeljali iz šole. V domu so jim pripravili kvaliteten 
program in omogočili prijetno bivanje, dobro hrano in 
pomagali pri vseh prilagoditvah, ki so bile potrebne za 
posamezne učence. Program šole v naravi so izvajali 
strokovni delavci doma. učenci so bili razdeljeni v tri 

skupine, tako so imeli posamezne vsebine prilagojene skupini in posameznim 
učencem. Ogledali so si Tolmin, muzej v Tolminu in kobaridu, Sočo ter sotočje 
Soče in Tolminke, spoznali življenje Robin Hooda, raziskovali rastlinstvo in 
živalstvo tega področja in si ogledali Tolminska korita v Triglavskem narodnem 
parku. 

os Gradec os Litija

POčASTITEV MAMIc V MESEcU MARcU
V dneh pred praznikom mamic smo v našem vrtcu 
Čebelica z otroki prepevali pesmice in utrjevali plese, 
s katerimi smo želeli razveseliti svoje mamice. Tiskali 
smo prtičke s spomladanskim motivom, izdelali voščil-
nice in nabrali šopke marjetic. Na dan, ko smo jih pov-
abili, smo se predstavili s programom in vsak otrok je 
svoji mamici povedal zakaj jo ima tako zelo rad. ob 

koncu smo jih presenetili še s palačinkami, ki smo jih skupaj z otroki spekli v do-
poldanskem času. V soboto, 15. marca, pa smo še z dvema plesnima točkama 
nastopili na krajevni prireditvi ob materinskem dnevu. Kako malo je potrebno, 
da naši najmlajši razveselijo svoje mamice ter jih pripravijo do tega, da se jim na 
obrazu zalesketa tudi kakšna solzica sreče in ponosa!

Saša uŽMAH, vzg.

os GabrovKa

NOVIcE NA POŠ KRESNIcE - Na naši šoli se vedno kaj dogaja. Praznova-
li smo kulturni praznik. Teden prej smo se pogovarjali o kulturi, kulturnih ustano-
vah, delavcih, prireditvah… Obiskal nas je gledališki igralec jože Mraz. Pripo-
vedoval nam je o poti, ki te pripelje do poklica igralec. učencem je povedal, 
da je treba narediti najprej osnovno šolo, potem gimnazijo in nato gledališko 
akademijo. Pripovedoval je o dogodivščinah s predstav. S seboj je imel tudi 
leseno lutko – marioneto. Pokazal je kako se animira lutka, da oživi. Za to moraš 
biti spreten v rokah in govoru. Vsak učenec je potem preizkusil voditi lutko. Ob 
tem so učenci zelo uživali. igralec jože Mraz nam je recitiral pesmi iz Poezij. 
Predstavil nam je tudi Povodnega moža. Nato nam je učenec Oskar Divjak v 
ruskem jeziku prebral prvo in zadnjo kitico Povodnega moža. Petega marca smo 
imeli zopet obisk. Na obisk je prišel gospod  Franc Lipolt - direktor iAk kresnice. 
učencem je izročil zelo lepo darilo. Šolska knjižnica je obogatena za 50 novih 
knjig. učenci bodo še bolj z veseljem brali, ker imajo na izbiro nove knjige. Šola 
je dobila nov diaprojektor za računalnik in moderen CD radio, ki nam bo prav 
prišel pri pouku in na nastopih v šoli ali na krajevnih prireditvah. Gospodu Fran-
cu Lipoltu se javno zahvaljujemo za tako bogato darilo, ki smo ga prejeli.

Vodja POŠ kresnice Angelca KoPRIVNIKAR

os Litija - podruznica s 
priLaGojenim proGramom

učenci višjih razredov so imeli veliko pohodov, mlajši pa so se usmerili v krajše 
sprehode po mestu Tolminu in okolici. učenci posebnega programa so obiskali 
vrstnike v Varstveno delovnem centru Tolmin in v Osnovni šoli Tolmin. Z njimi so 
se družili in tako spoznali nove prijatelje. V domu imajo tudi plezalno steno, na 
kateri so učenci preizkušali svoje sposobnosti. učenci pa so se preizkusili v loko-
strelstvu. Najbolj adrenalinsko pa je bilo srečanje s kačo, ščurki in paličnjaki, ki 
so stanovalci doma. Večeri v šoli v naravi so bili težko pričakovani. Nočni pohod, 
ples, zabavne tekmovalne igre, večer Pokaži kaj znaš in zaključni večer s pode-
litvijo priznanj so bile vsebine, ki so čudovito zaključile naporne dni. V Litijo 
so se vsi vrnili zdravi in zadovoljni. Za nekatere učence je bil to prvi odhod od 
doma. Dobro so se odrezali. Zahvaljujejo se sponzorjem, ki so pomagali, da so 
šli lahko v šolo v naravi prav vsi učenci, ki so želeli.

Marjeta MLAkAR-AGReŽ

KOŠARKA – FANTJE - V petek, 29.2.2008, je ekipa Osnovne šole Litija, 
Podružnice s prilagojenim programom odigrala kvalifikacijsko tekmo za nas-
top na državnem prvenstvu v košarki za učence. V Domžalah so se pomerili 
z ekipo OŠ Roje. izid je bil ves čas zelo tesen in odločitev je v napeti končnici 
padla v zadnjih sekundah, kjer so kanček več zbranosti pokazali gostitelji in 
slavili s košem prednosti. Vzdušje na igrišču je bilo borbeno in napeto, a ves čas 
tudi zelo športno in v duhu fairplaya. ekipi sta se razšli s prijetnim stiskom rok, 
navdušenje nad športnim dogodkom, čeprav se ni iztekel povsem po njihovih 
željah, pa jih je spremljalo v kombiju na poti domov. igrali so dobro, nasprotnik 
za las bolje. Tudi poraz je del športne igre. V ekipi so sodelovali: jasmin Grošič 
(kapetan), Luka Bokal, Damir Žunič, Vinko Flisek, Leon Žižek, Samel Novalič, 
Danijel Nuhanovič.

Viljem GuČek

MALA STEKLOSLIKARSKA KOLONIJA - Kot vsako leto je tudi v tem 
šolskem letu, v osnovni šoli, v Hrastniku potekala stekloslikarska kolonija. 
udeležila sta se je dva učenca Podružnice s prilagojenim programom, ki sta 
se enakovredno kosala z drugimi slikarji. Slikali so na steklo in izdelali vitraže. 
Nekaj svojih izdelkov so odnesli domov.

Barbara kLANŠek
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ŠPORTNIKI IZ HOTIčA 
- Veliki in mali iz vrtca Taček 
v Hotiču, smo z navdušenjem 
obiskali telovadnico v gimnazi-
ji Litija. otesnjena igralnica v 
vrtcu nam onemogoča, da 
osvajamo osnovne koncepte 
gibanja, zato nas je velik pros-
tor presenetil. Šele čez čas 
smo se zavedali sproščenosti 

lastnega telesa ter uživanja ugodja v gibanju in prostoru. 
Sredstva, ki smo jih imeli na razpolago, smo smiselno 
uporabili. Čas v telovadnici nam je prehitro minil, vendar 
nam je omogočil, da smo svojo napetost in energijo ak-
tivno sprostili. Počutili smo se kot pravi šporniki v pravi 
šporni opremi, za katero so starši predhodno poskrbeli. 
Zadovoljni smo se vračali v vrtec. Naše zadovoljstvo pa 
je povečala še misel na prijatelje iz vrtca Medvedek, ki 
so nam omogočili ta lepi dogodek, saj so nam odsto-
pili termin bivanja v telovadnici, ki je bil namenjen njim. 
Zato -  HVALA! Želimo si še takšnega sodelovanja in up-
amo, da  jim bomo lahko vrnili uslugo tudi mi, saj imamo 
v Hotiču lepote, katere je vredno doživeti. 

 Mali in Veliki iz vrtca Taček

PLANINcI »HRIBčKI«V VRTcU MEDVEDEK 
- V vrtcu Medvedek imamo organizirano planinsko 
dejavnost, katero obiskuje dvanajst mladih planincev. 
Izleti se organizirajo ob sobotah dopoldan. ob lepotah, 
ki jih ponuja narava v vseh letnih časih, mladi »Hribčki« 
uživajo in se razvedrijo v družbi sovrstnikov in vzgojiteljic. 
V letošnjem šolskem letu smo organizirali že dva izleta, 
to je izlet na Grilovec in Bogenšperk. Med potjo so nas 
razveselili gozdni škratje, ki vedno poskrbijo za kakšno 
presenečenje. Ob vrnitvi iz izletov se staršem pohva-
limo z zasluženo medaljo po prehojeni naporni poti. V 
letošnjem šolskem letu si želimo še veliko lepih sobot-
nih dopoldnevov v družbi gozdnih škratov ter skrivnosti, 
ki jih ponujajo bližnji griči v okolici Litije. Škratovski 
pozdrav!

 »Hribčki« in Mojci iz vrtca Medvedek

SPANJE V VRTcU SONčEK - 29. februar… zelo 
zanimiv dan, ki nas obišče vsake štiri leta. Zanimiv pa 
je bil tudi za otroke, starejše skupine v vrtcu Sonček, 
saj je bil to dan za spanje v vrtcu. Prvi otroci so v vrtec 
prišli ob 8.30. S seboj so prinesli pižame, zobne ščetke 
in pasto, svoje ljubkovalne igrače… 

Še poljubček za lahko noč staršem in podali smo se 
dogodivščinam naproti. Vzeli smo svetilke in se odpravili 
strašiti. Ker pa imamo veliko kondicije, smo šli v Reber, 
od koder smo občudovali Vače ponoči. Še nekaj fo-
tografij in odšli smo proti vrtcu. Ogledali smo si risanke 
nato pa nas je božanje vzgojiteljic odneslo v deželo 
sanj. Zjutraj smo bili prvi pokonci že ob 6.30, a ker še 
ni bilo zajtrka, smo gledali risanke in se preoblačili. Po 
zajtrku so že začeli prihajati prvi nasmejani starši, ki so 
si pogledali list, na katerem je pisalo, kdaj smo zaspali. 
To pa je skrivnost. …super spanje v vrtcu Sonček.

V imenu otrok in vzgojiteljic zapisala Sabina

MUcINA DELAVNIcA S STARŠI - Zima nas 
letos ni hotela razveseliti s snegom. Že v začetku fe-
bruarja smo na sprehodih opazili prve znanilce pomladi, 
pozdravljalo nas je tudi vse bolj toplo sonce. Zato smo 
vzgojiteljice in otroci iz skupine Muc v Medvedeku pova-
bile v vrtec mamice in očke. Dobili smo zamisel, da bi 
lahko skupaj izdelovali rožice iz krep papirja, ob tem pa 
bi se lahko tudi poslovili od naše Tjaše in spoznali novo 
vzgojiteljico Tino. Prijetno smo bile presenečene, saj se 
je delavnice udeležilo veliko staršev s svojimi malčki. 
Tudi v izdelovanju rožic so se izredno izkazali v svoji 
spretnosti in ustvarjalnosti. izdelali so čudovite pisane 
šopke, s katerimi so doma razveselili svoje najdražje. 
Hvala našim mamicam in očkom, da so si vzeli čas in 
skupaj z nami ustvarjali ter poklepetali.

Muce s Tjašo, Vesno in Tino

11. REGIJSKO TEKMOVANJE 
MLADIH GLASBENIKOV
Svet za glasbeno izobraževanje Republike Slovenije in 
Zveza slovenskih glasbenih šol sta priredila 11.regijsko 
tekmovanje mladih glasbenikov okolice Ljubljane in 
Zasavja.
Mladi glasbeniki so se pomerili v različnih disciplinah in 
sicer: tolkala, kitarski duo, pozavna, rog, trobenta, petje, 
harmonika in klavirski duo. K tekmovanju glasbenikov iz 
Okolice Ljubljane in Zasavja so bili letos priključeni tudi 
mladi z glasbenih šol v Ljubljani. Za priznanja se je pote-
govalo devet  klavirskih duov.
V disciplini klavirski duo, 1.kategorije sta se v zelo hudi 
konkurenci iz GŠ Litija-Šmartno pomerili tudi janja 
Šuštaršič (iz občine Šmartno) in Nina jamšek (iz občine 
Litija) pod mentorstvom prof. Olene Novosel. Prejeli sta 
srebrno priznanje. Čestitamo. 
Za dosego ciljev tekmovanj, kot so: spodbujanje na-
darjenih učencev, usmerjanje v nadaljnje glasbeno 
izobraževanje, širjenje in poglabljanje znanja, popular-
izacijo znanja in sposobnosti, motivacijo za nadaljnje 
poglabljanje znanja,  gre zahvala prof. Oleni Novosel. 
Svojo ljubezen do glasbe in predanost delu prenaša na 
svoje učence. Zahvaljujemo pa se tudi ravnateljici GŠ 
gospe janji Galičič za podporo.

Marinka jAMŠek

REGIJSKO TEKMOVANJE IN NASTOPI V FEB-
RUARJU - Svet za glasbeno izobraževanje republike 
Slovenije, Zveza slovenskih glasbenih šol in TeMSiG 
(Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov) vsako leto 
organizirajo glasbeno tekmovanje, na katerem svoje 
znanje predstavijo in primerjajo mladi glasbeniki – 
učenci glasbenih šol.
Vsako leto v februarju je  regijsko tekmovanje v sedmih 
slovenskih regijah, najboljši mladi glasbeniki, ki si na 
regijskem tekmovanju »priigrajo« zlato priznanje, pa se 
v marcu udeležijo državnega tekmovanja.
11. regijsko tekmovanje učencev glasbenih šol okolice 
Ljubljane in Zasavja je  letos potekalo med 9. in 13. feb-
ruarjem v Cerknici, Domžalah in Trbovljah, učenci pa so 
tekmovali v disciplinah trobenta, pozavna, rog, harmoni-
ka, tolkala, petje, klavirski duo in kitarski duo.
Regijskega tekmovanja so se udeležili tudi trije učenci 
Glasbene šole Litija-Šmartno. Pod mentorstvom 
Dušana Drobniča je v kategoriji harmonika tekmoval 
ROk ŠALAMuN. Za svoj nastop je prejel zlato priznanje 
in se bo tako lahko udeležil 37. tekmovanja mladih glas-
benikov Republike Slovenije v Žalcu.
Na regijskem tekmovanju sta sodelovali tudi mladi pia-
nistki jANjA ŠuŠTARŠiČ in NiNA jAMŠek, v kategoriji 
klavirski duo sta prejeli srebrno priznanje, njuna men-
torica pa je olena Novosel. 

V mesecu februarju smo učenci in učitelji GŠ Litija-
Šmartno pripravili tri javne koncertne prireditve. V ted-
nu, ko sta si pust in slovenski kulturni praznik podajala 
roke, smo 4. februarja pripravili pustni nastop. učenci so 
svoje skladbice odigrali v pustnih maskah in s tem sebi, 
učiteljem in staršem pripravili veliko zabave in veselja. 
6. februarja smo tudi v naši šoli obeležili praznovanje 
slovenskega kulturnega praznika. Koncertni program 
smo oblikovali z deli slovenskih skladateljev, v goste pa 
smo povabili slovenskega pisatelja MAReTA CeSTNikA, 
ki je slovensko glasbeno ustvarjalnost popestril s svojo 
poezijo in proznimi odlomki.
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so nas-
topili še učitelji Glasbene šole Litija-Šmartno.  Na osred-
nji občinski prireditvi »kultura smo ljudje« so v dvorani 
Kulturnega centra v Litiji nastopili pedagogi: Veronika 
Hauptman, Olena Novosel, Tilen Bajec, Neža Cankar, 
David Petrič, katarina jericijo, Mira kranjec, Andrea ilić, 
Marjan Grošelj in Gregor Troha. S svojim profesional-
nim koncertnim nastopom so podali velik prispevek h 
kulturnemu praznovanju v kraju svojega poklicnega de-
lovanja, obenem pa tudi na prav poseben način pripo-
mogli k promociji naše glasbene šole.

  Janja GALiČiČ

GLasbena soLavrtec Litija
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Težje besede: PAIAN, NIRVANA, AHAJA,
ILL, AŽIJA, SOLITER

Izžrebanci februarske križanke v Tiskarni Aco
prejmejo stenski koledar:

1. Ivo KALŠEK, Tepe 50, Polšnik
2. Jože VELDIN, Sava 6, Sava

3. Branka JOZELJ, Badjurova 2, Litija

Rešeno nagradno križanko pošljite do 08.04.2008 na 
naslov uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo 

prejeli knjigo Ivana Godca: Litija in reka Sava.
 Nagrade prispeva: TISKARNA ACO, Litija.

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

naGradna KrizanKa      Sestavil: Jože Vizlar, Številka: 89

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
FOSFOR

ATIŠKI 
GOVORNIK 
IZOKRAT

PEVKA,
KI POJE 
SOPRAN

ČEŠKI 
PISATELJ 
JIRASEK

OSVO-
BODITEV OD 
VSEH KARM

JAPONSKI 
SKAKALEC 

(DAIČI)

TORBA ZA 
NOŠENJE,

CAJNA

MUZA 
LJUBEZEN-

SKEGA 
PESNIŠTVA

NATRIJEVA 
ALI KALIJEVA 

SOL

TESTAMENT

NERAVEN, 
UPOGNJEN

ARABSKI 
ŽREBEC

LJUDSTVO 
ISTE BARVE 

KOŽE

GRŠKA ČRKA

IZETBEGOVIČ

ANTON 
NOVAČAN

NATRIJ
TNALO ZA 
SEKANJE

GOROVJE V 
NOTRANJI 

AZIJIAPOLONOV
PRIIMEK

ANTENA PRI 
ŽUŽELKAH

TISTI, KI RIŠE

23. ČRKA 
ABECEDE

AFGANI-
STANSKI 
UPORNIKI

LEKARNA
ERIKA IME DVEH 

PRITOKOV
RENASMUČARKA 

MAZE

PRISTAŠI 
DRŽAVNEGA 
SOCIALIZMA

JUG0. 
AEROTRANS.

SEV. ATLANT. 
PAKT

KAMEN ZA 
IZŽIGANJE 
BRADAVIC

VELIKA 
DRŽAVA V 
SEVERNI 
AMERIKI

MADŽARSKO 
ŽENSKO IME

DREV
ANTON 
JANŠA

STAROGRŠ. 
POKRAJINA

PRIBITEK PRI 
MENJAVI

BRENKALNI 
INSTRUMENT

PRIPADNIK 
ALANOV

TINE ARH
LUKA V 
JEMNU

DOMAČE 
MOŠKO IMELJUDSKI 

ODBOR

JAPON-
SKI PISATELJ 

(KOBO)

OSEBNI 
ZAIMEK

VINO IZ 
HALOZ

KRAJ PRI 
DOMŽALAH

KOVAŠKI 
PRIPOMOČEK

IME IGRALKE 
LUPINO

OKONČINA

SAMOZADO-
VOLJEVANJE

MAMIN 
BRAT, STRIC

ČARGO IVAN
OTOČJE 

ZAHODNO OD 
IRSKE

IME PESNIKA 
ZAJCA-

PRODAM infragrelec za gostinske vrtove, 
moč 2200 W, pokriva 12 m prostora. 

Cena za 1 kos je 200 euR. 
 GSM: 040 239 - 837 (Zlatko)

kuPiM LeSeNO BARAkO ZA NA GRADBeNO 
PARCeLO. iNFO: 041/954-766.

ZVeZA kuLTuRNiH DRuŠTeV LiTijA

v a B i
vsa kuLturna druŠtva

na redno
Letno konferenco

»zkd Litija«

v torek, 25. marca 2008 ob 18. uri,
v prostoru Kulturnega centra Litija

maLi oGLasi

PRODAM jAkNe goretex NORTH FACe.
informacije: 040-744-044.

VABIMO VAS NA POHOD 

po poteH 
okrog 
sLivne 

V NEDELJO 06.04.2008
START: od 9.00 do 10.00 v Sp. Slivni
čAS HOJE: 3 do 4 ure
OPREMA: ustrezna obutev in oblačila ter 
obilo dobre volje
• Na poti vas bo čakal prelep razgled po 

znanih slovenskih vrhovih 
• S predstavitvijo znamenitosti našega 

kraja bo pohod še zanimivejši
• V kraju Štance laze in Vrtače vas bo 

čakal prigrizek in osvežilna pijača
• Pohod je primeren tudi za družine z 

otroki saj pot ni zahtevna ter za vse lju-
bitelje narave in dobre družbe!  

V primeru slabega vremena, pohod ODPADe!

Vabimo vas! Krajani Slivne

ob MATERINSKEM 
DNEVU želimo vsem 

materam prijetno 
praznovanje in obilo 

zadovoljstva.
                              

Vsem občanakam in občanom želimo radostno 
doživetje VELIKONOčNIH PRAZNIKOV.

SLS LITIJA

č e s t i t k a
Mestna skupnost Litija 

čestita vsem prebivalcem mesta 
Litije ob 12. aprilu, 

PRAZNIKU NAŠEGA MESTA, 
ki ga praznujemo v spomin na dan, 

ko je bila Litija 12. aprila 1952 
razglašena za mesto. 

                 
Mestna skupnost Litija
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tenis kLuB as Litija uspeŠno
doma in po svetu

nk jevnica 
Priprave za nadaljevanje sezone potekajo po začrtanih 
programih. Člani trenirajo 4 krat tedensko. Tri treninge 
opravijo zunaj , enega pa v telovadnici. Zadnji vikend v 
februarju pa so člani izkoristili za mini priprave na morju. 
V četrtek popoldne  se nas je 24 odpeljalo v umag, kjer 
smo se nastanili v hotelu SOL GARDeN iSTRA. Hotel je 
eden najsodobnejših in največjih v tem delu, v kar smo 
se prepričali s tridnevnim bivanjem. V teh dneh so igralci 
imeli osem treningov. Po napornem treniranju  pa smo 
se razvajali v hotelskem bazenu in savni. Tudi mladi jedci 
so prišli na svoj račun, saj je bilo v hotelski restavraciji  
obilo dobre hrane. Tako so dnevi hitro minili in v nedeljo 
smo se odpeljali v Ankaran , kjer smo za zaključek pri-
prav odigrali prijateljsko tekmo z NK ANKARAN-HRVATI-
Ni, ki tekmuje v primorski ligi. Gostitelje smo premagali 
s 3:1. Po tekmi smo odšli še na skupno kosilo in se v 
večernih urah utrujeni vrnili domov. V jevnici pa so člani 
na starem  igrišču odigrali prijateljsko nogometno tekmo 
z Nk Moravče. Tekma je bila zanimiva predvsem zaradi 
zelo slabega vremena in težkih pogojev igranja, kar je 

NIK RAZBORŠEK je znova uspešno 
nastopil na mladinskem iTF turnirju za 
svetovno mladinsko teniško lestvico. V 
Radencih je kot državni prvak do 16 let 
prejel vabilo selektorja za glavni turnir 
in ga povsem opravičil, saj se je znova 
prebil med najboljših 16 in osvojil nove 

pomembne iTF točke. V Radencih je v kvalifikacijah 
nastopila tudi ANITA KOSMAč, ki pa se jih žal ni us-
pelo uvrstiti v glavni turnir. V drugem kolu je bila zanjo 
usodna nova državna prvakinja do 18 let Maša Grgan iz 
Maribora. Nik se na Mallorci pripravlja na nove turnirje 
iTF, ki jih bo odigral v začetku aprila v Španiji, nato pa 
bo sledilo malce teniškega premora, saj ga čaka kopica 
šolskih obveznosti.

ANJA POGLAJEN se je direktno uvrstila v kvalifikacije 
izredno močnega turnirja serije WTA z nagradnim skla-
dom  180.000 $ v Pattayi na Tajskem. Na turnirju je v 
glavnem turnirju nastopila tudi Andreja klepač. Anja je 
kljub dobri borbi izgubila od grške predstavnice Fafal-
iou Stamatie, ki je približno 100 mest višje na WTA les-
tvici od Anje. Po nastopu na Tajskem se je Anji uspelo 
uvrstiti v glavni turnir z nagradnim skladom 25.000 
$ v Avstraliji, v Berriju, kjer je prvič zaigrala na pravi 
travnati podlagi. Z dvema novo osvojenima točkama je 
Anja trenutno na 658.mestu svetovne WTA teniške les-
tvice. V mesecu marcu bo nastopila še v španskem Las 
Palmasu, kjer brani točke preteklega leta.

NASTJA KOLAR je uspešno opravila na neuradnem 
svetovnem prvenstvu do 14 let v francoskem Tarbesu. 
Prebila se je do polfinala in osvojila odlično 3.mesto. 
Nastja Kolar še vedno ostaja v vrhu evropske teniške 
lestvice do 14 let, vendar že v aprilu načrtuje igranje na 
iTF mladinskih turnirjih. Za začetek se ji obeta povabilo 
za nastop na močnem iTF turnirju prve kategorije v um-
agu, še pred tem pa bo sredi marca nastopila verjetno 
na enem zadnjih nastopov v kategoriji do 14 let in sicer 
v italijanskem Livornu.

uspešno so nastopali mladi tekmovalci tudi na domačih 
tekmovanjih. Zimska sezona se počasi zaključuje. 
Največji uspeh in napredek je prav na zadnjih tekmo-
vanjih pokazala LARA KRALJ, ki se je na tekmovanju 
v kategoriji do 14 let (sama jih ima 12) prebila iz kvali-
fikacij v glavni turnir, enkrat pa celo med 16 najboljših. 
Tako je odličnim rezultatom v kategoriji do 12 let dodala 
še uspehe v kategoriji do 14 let in že kroji vrh sloven-
skega tenisa. 
Zelo uspešna je leto dni mlajša SARA SIRŠE, ki odlično 
nastopa v kategoriji do 12 let, je pa tudi zmagovalka 
zadnjega turnirja do 11 let v Ljubljani. V finalu je ugnala 
tekmovalko prav tako iz našega kluba, NINO JAMŠEK. 
Tenis klub AS Litija je znova potrdil premoč v mlajših 

konkurencah, saj je poleg uspeha Sare in Nine, GREGA 
KOKALJ gladko zmagal v kategoriji do 10 let. Grega 
Kokalj bo letos nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 
do 10 let » Smirkva bowl« ki bo junija v Puli. NEJc ŠTER 
se je uvrstil v četrtfinale, prav tako ŽANA LUKAč pri 
deklicah. V mini tenisu je prvo mesto prav tako odšlo 
v Litijo – zmagala je mlajša od sester Jamšek, LARA 
JAMŠEK. Pri dečkih je bil najboljši MARK MESARIč, ki 
se je prebil v 2.kolo glavnega turnirja. 

Na prvi evropski turnir do 14 let se bo konec marca na 
Portugalsko odpravila tudi Pia Čuk, ki že pridno trenira 
na Mallorci pod budnim očesom jofra Porte. ker so ne-
davni rezultati (Pia in Nik sta oba postala državna prva-
ka!) povsem dosegli pričakovanja v klubu, se je vodstvo 
kluba odločilo sodelovanje še okrepiti. Že v decembru 
in januarju so v klubu gostili trenerje iz španske teniške 
akademije, marca pa je na Mallorco na enomesečne 
priprave odpotoval tudi Blaž Bizjak, ter za dobra dva 
tedna Lara Kralj. o sredstvih, ki so potrebna za izvedbo 
takšnega programa, ni treba posebej govoriti, vendar se 
v klubu zavedamo, da vzgajamo tekmovalce, ne samo 
za tekmovalni, temveč za vrhunski tenis. Pia, Nik in Blaž 
so šele na začetku poti, a kljub temu na stežaj odpirajo 
vrata ostalim talentiranim mladim igralcem Tenis kluba 
AS Litija, ki imajo z vsakim njihovim korakom proti 
vrhu, tudi sami več možnosti za uspeh in vedno boljše 
pogoje dela. Zato so več kot dobrodošli vsi sponzorji in 
donatorji. Tenis klub AS Litija se ob tej priliki še pose-
bej zahvaljuje podjetju Me-jAN d.o.o. Vače, ki je letos 
opremil z novo opremo Adidas vse tekmovalce in tren-
erje in podjetju TOMMOBiL d.o.o. iz Litije, ki je že tretje 
leto zapored nabavil opremo za tekmovalce in trenerje. 
Poleg sponzorjem, pa še enkrat vsa zahvala osnovni 
šoli Gradec, ki svojim učencem omogoča izvedbo tako 
zahtevnega programa in jim pri tem nudi vso podporo.

REKREATIVNA TENIŠKA LIGA AS 
V rekreativni ligi AS je vroče kot še nikoli prej. Stanje na 
lestvici je bilo dne 10.03.2008 sledeče:
1. Novak Primož (20), 2. Šter Drago (20), 3. kranjc jože 
(20), 4. Ahčin Aleš (20), 5. Rozman Blaž (18)
Prvi štirje tekmovalci imajo enako število točk, s tem da 
sta nekoliko v prednosti Novak in Kranjc, ki imata po 
eno odigrano tekmo manj od Štera in Ahčina, pa tudi 
Rozman ne zaostaja veliko. Boj za prvo mesto bo vseka-
kor še zelo zanimiv, saj še ni prav nič odločeno. 
V ženski ligi je trdno na prvem mestu Bizjak Andreja, 
sledijo ji Lukač joži in Zidar jolanda. Lukač joži pa je 
tudi tekmovalka, ki je nova državna veteranska prva-
kinja in ji seveda čestitamo.

PLEMENITI TAEKwON-
DO TURNIR ZAPREŠIćA 
2008
V soboto 16. 2. 2008 je Tae-
kwondo klub Zaprešić orga-
niziral “Plemeniti taekwondo 

turnir Zaprešića 2008“ katerega se je udeležilo 553 
tekmovalcev iz 41 klubov iz Bosne in Hercegovine, 
Hrvaške ter Slovenije. Prvič smo imeli priložnost vid-
eti kako potekajo borbe z elektronskimi ščitniki. Tek-
movanja se je pod vodstvom trenerja Francija Šircelja 
udeležilo tudi 15 članov taekwondo kluba Šmartno – 
Litija, ki so dosegli naslednje rezultate:
DOMEN PIRc (1. mesto, ML. kADeT, -43), ALJAŽ PRIMOŽIč 
(1. mesto, ML. kADeT, -47), ALJA MEDVED (1. mesto, juNiOR 1, 
-59), IRENA MELE (1. mesto, SeNiOR 1, -59), TANJA ELSNER 
(2. mesto, juNiOR 1, -59), NERMIN REKANOVIč (2. mesto, 
SeNiOR 2, -67), PATRIcIJA ZUPAN (3. mesto, ML. kADeT, -33), 
KLAVDIJA TOMAŽIč (3. mesto, juNiOR 1, -59), KATARINA 
ŠKRABANJA (3. mesto, SeNiOR 1, -59), LUKA čOŽ (3. mesto, 
SeNiOR 1, -67), ALEŠ HARB (3. mesto, SeNiOR 1,+84), sode-
lovali so še (brez uvrstitve med prve tri): TADEJ PIRc (ML. kA-
DeT, -27), SARA ROZINA (ML. kADeT, -33), DAVID ZAGORc 
(ML. kADeT, -33), ANŽE REPINA (kADeT 1, -37)

Pridružili pa so se nam tudi člani taekwondo kluba kang 
iz ivančne Gorice, s katerimi klub redno sodeljuje in ima 
enkrat tedensko skupni trening.

Maruška ViŠNikAR, Foto: Damjan SAje

taekWondo

TAEKwONDO TEKMOVANJE ZA 
NAJMLAJŠE - 13th International chil-
drens championship
Dva taekwondoista kluba Šmartno - Litija sta 2. oz. 3. 
februarja 2008 nastopila na mednarodnem kTO turnir-
ju v Nemčiji (Sindelfingen). 
kTO turnir je eden največjih turnirjev v WTF taekwondo-
ju v evropi, namenjen mlajšim od 14 let. Letos je na te- 
kmovanju sodelovalo 1400 tekmovalcev, v borbah oziro-
ma tehniki, iz 22 držav. Slovenska odprava v Nemčijo je 
štela 11 tekmovalcev pod vodstvom trenerja kadetske 
reprezentance kristijana kovačiča. iz domačega kluba 
sta se tekmovanja udeležila David Zagorc in Domen 
Pirc, ki je dosegel odlično 2. mesto.

35. DUTcH OPEN NIZOZEMSKA 
Član taekwondo kluba Šmartno – Litija, Nermin 
Rekanovič (senior – 67 kg), se je 23. in 24. februarja 
udeležili 35. odprtega prvenstva Nizozemske v bor-
bah. Tekmovanje je potekalo v eindhovnu. Nastopilo je 
900 tekmovalcev. Dutch Open je že tradicionalno eno 
najtežjih tekmovanj, ki je običajno močnejše celo od 
evropskega prvenstva. Tudi letos so se ga kljub odsot-
nosti nekaterih reprezentanc (Hrvaška, Turčija, Rusija) 
udeležili nekateri najuspešnejši tekmovalci. Prišli so 
tudi tekmovalci, ki so se kvalificirali na olimpijske igre. 
Najmočnejše so bile reprezentance irana, Mehike in 
Nemčije. Tudi Slovenci so se dobro odrezali in domov 
odnesli 4 odličja. Nermin je na A turnirju prvič nastopil 
kot senior (nad 18 let) in izgubil za eno točko z rezulta-
tom 5:6 proti reprezentantu iz Belgije. 

Maruška ViŠNikAR

bil dober pokazatelj moči igralcev. jevničani so nadigrali 
goste predvsem po zaslugi dobre telesne pripravljenosti 
in to je  pokazatelj dela v  pripravljalnem obdobju. od 
1.3.2008 naprej pa je možna izvedba treninga tudi v 
večernih urah saj nam je uspelo osvetliti travnati pros-
tor za glavnim igriščem. Za izvedbo se zahvaljujemo 
g. Tomažu Gričarju, ki je izvedel postavitev reflektor-
jev nad zelenico. S treningi so začeli tudi mladinci 
in ženska ekipa. V sredini marca pa so se nam  na 
igriščih pridružili še naši mladi nogometaši.

Za Nk jeVNiCA: Marjan MeDVeD- Medo

TAEKwONDO POKAL ŠMARTNO - LITIJA
Taekwondo klub Šmartno - Litija je v soboto, 1. marca, 
organiziral drugi taekwondo turnir olimpijske verzije 
WTF po vrsti. 
Turnirja se je udeležilo 11 klubov - od tega dva hrvaška, 
Pantera in Metalac - in približno 140 tekmovalcev. 
Dokaz, da je taekwondo v Zasavju eden izmed bolj 
priljubljenih športov, je tudi obisk televizije eTV iz 
Zagorja, ki je posnela kar nekaj finalnih borb in naredila 
dva intervjuja. imeli smo 26 tekmovalcev, odrezali so 
se odlično, dosegli pa naslednje rezultate: 6 zlatih med-
alj, 13 srebrnih medalj, 4 bronaste medalje:
PIRc DOMEN - 1. mesto, KOPRIVNIKAR MAŠA - 1. 
mesto, REKANOVIč NERMIN - 1. mesto, ELSNER 
TANJA - 1. mesto, MELE IRENA - 1. mesto, JUSTIN 
ANDRAŽ - 2. mesto, TOMAŽIč KLAVDIJA - 2. mesto, 
KOLAR ALEŠ - 2. mesto, čOŽ LUKA - 2. mesto, KOKA-
LJ URH - 2. mesto, PRIMOŽIč ALJAŽ - 2. mesto, TOMIč 
DRAGANA - 2. mesto, ŠKRABANJA KATARINA - 2. 
mesto, ŠUŠTAR MATEJ - 2. mesto, ZUPAN PATRIcIJA 
- 2. mesto, HARB ALEŠ - 2.mesto, JUSTIN EMA - 2. 
mesto, KAŠTIGAR ŽAN - 2. mesto, FRIŠKOVEc NEJc - 
3. mesto, REPINA ANŽE - 3. mesto, ROZINA SARA - 3. 
mesto, TOMIč IVAN - 3. mesto.

Gašper RePiNA, Foto: Damjan SAje

išče vodiče po muzejskih 
zbirkah gradu Bogenšperk

                             

OD kANDiDATOV PRiČAkujeMO:

• status študenta/ke in starost nad 18 let
• znanje vsaj enega tujega jezika (nemškega, italijanskega ali angleškega)
• lasten prevoz
• veselje do dela z ljudmi 
• komunikativnost, iznajdljivost, prilagodljivost, odgovornost…

Prijave z življenjepisom sprejemamo do vključno 1. aprila.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor.

JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK
Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, TeL: 01-8987-867
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DOBILI SMO PRVE  BOB VALEN-
TINčKE! Med 12 pari Valentinovega 
turnirja so bili najboljši: 1. mesto: Dušan 
in Cveta (na sredini), 2. mesto: Gregor in 
Saša (na desni), 3. mesto: Borut in Petra 
(na levi)

BoB novice
www.bob-bowling.si

ŽENSKI TURNIR ZA 8. MAREc V polfinale se je uvrstilo 8 tekmovalk 
izmed 26. Vsaka udeleženka turnirja je v dar prejela rožico, pokale za prva 
tri mesta pa so osvojile: 1. mesto: Dobravec Cveta (na sliki zgoraj 3  iz 
leve), 2. mesto: eltrin Petra (na sliki zgoraj 2 iz leve), 3. mesto: Dobravec 
Saša (na sliki zgoraj 1 iz desne). Vsem tekmovalkam čestitamo, pohvala 
gre tudi navijačicam in navijačem!

TOP REZULTAT MESEcA FEBRUARJA: 1. Kustrle Klemen - 233, 2. 
erjavec jožef - 233, 3. Steiner Nejc - 230. MOŠKA LIGA –  Rezultati 
1. kolo: 1. Femc Andrej - 349, 2. eltrin Blaž - 343, 3. kustrle klemen - 
342. ŽENSKA LIGA –  Rezultati 1. kolo: 1. eltrin Marina - 278, 2. 
Dobravec Cveta - 273, 3. Dobravec Saša - 263. 

NAPOVEDNIK: TURNIR ZA 1.MAJ (MOŠKI)
Turnir bo potekal 30.04.2008 ob 19.00 uri. Prijave zbiramo do 1 uro 
pred turnirjem. Prijavnina 10 eur. VABLjeNi NA ZABAVO!!!

ekipa Bob bowling

Ta članek sem napisal zato, ker v občinskem 
časopisu Občan prebiram članke ostalih dveh 
nogometnih klubov iz naše občine, jevnice in 
kresnic, kar  ni  nič narobe, saj so v tem pogledu 
sigurno bolj aktivni.
V Nk Litiji smo se odločili, da na željo vseh igral-
cev organiziramo priprave  zadnji dan v februarju 
in prva dva dni v marcu 2008, na Primorskem v ko-
pru. Po srečnem prihodu v toplejše kraje smo prvo 
tekmo s pričetkom ob 18.00 uri, pod reflektorji, že 

odigrali v kozini z  ekipo jadran kozina, ki  nastopa  prav tako v četrti ligi 
MNZ koper-Gorica. Z  vremenom nismo imeli sreče, saj smo naleteli na 
meglo, in kljub močni megli končali tekmo z  neodločenim izidom. Po tekmi 
smo se namestili v hotelu »Bio« v kopru. 

čLanska ekipa nk Litija 
na pripravaH v kopru

Naslednji dan po zajtrku je sledil lahek trening ob igrišču Bonifica, po kosilu 
pa so se igralci in vodstvo odločili , da si ogledajo tekmo prve lige koper  
proti  Mariboru. Ogled  tekme je bil zanimiv, popoldne ob 16.00 uri pa smo 
odigrali tekmo na umetni  travi v Dekanih s  tretjeligašem Miren , ki ga 
vodi  bivši  igralec  Nk Rudarja iz Trbovelj in Nk kopra, g. Miloš Breznikar. 
Drugi zadetek smo prejeli tik pred koncem drugega polčasa in kljub temu 
da smo vodili do 70 minute, izgubili z minimalnim rezultatom. Kljub porazu 
smo bili z igro naših fantov zadovoljni, saj se je poznala že utrujenost proti 
koncu tekme  iz prejšnega dne, ko so odigrali prvo tekmo. Naj omenim 
tudi  to, da nam je g. Breznikar pomagal koordinirati program priprav. Zato 
je zaslužen trener članskega moštva g. Sivko iz Trbovelj, saj sta bila v pre-
teklosti soigralca. 
Tretji dan, v nedeljo, smo popoldne ob 15.00 uri v lepem vremenu v Gažonu, 
malo naprej od Kopra, z  istoimenskim klubom precej utrujeni, odigrali še 
tretjo tekmo in izgubili. Vse tekme so bile odigrane praktično v razmaku 
45 ur, kar ni mačji kašelj za profesionalce, kaj pa šele za amaterje, kot je 
litijsko moštvo. Z vsemi ekipami in vodstvi klubov smo navezali dobre pri-
jateljske vezi, ter jih v poletnih mesecih povabili v naše kraje, da jim tudi mi 
pokažemo turistične znamenitosti in odigramo prijateljske tekme. Po tekmi 
smo se odpravili prijetno utrujeni proti domu z mislijo vseh, da to, če bo 
mogoče, tudi drugo leto ponovimo.
Za konec moram omeniti prizadevnost g. podpredsednika kluba jovanovič 
Aca za zbiranje manjkajočih finančnih sredstev, da so priprave uspele. Poh-
valiti je potrebno tudi vse sodelujoče igralce in ostale prisotne, kateri so z 
vložkom 60,00 euR na osebo prispevali za kritje vseh stroškov, ki so nastali 
za uspešno izvedbo priprav.

Finančno so nam pomagali: Salon pohištva MAROS d.o.o., Ljubljana, 
BAREDE d.o.o., Litija, Montaža JAKA Medved janez s.p., Šmartno pri Litiji 
in Trgovina SADJE in ZELENJAVA (Sadni vrt, Valvazorjev trg, Litija).    
Čisto za konec še moja osebna  misel in moj  pogled na kakovostno razvi-
tost infrastrukture v krajih kjer smo odigrali vse tekme. To so precej manjše 
občine kot je Litija, pa osvetlitev igrišč ni problem, umetna pomožna igrišča 
tudi ne, le objekt imamo mi večji. Pri nas na objektu  je nujno potrebno v 
celoti prekriti streho, prenoviti obe kopalnici in popraviti fasado. Seveda 
pa moram omeniti tudi to, da po pogovorih s funkcionarji klubov, kjer smo 
nastopali, imajo posluh pri občinskih možeh in so tako želje vseh lažje izv-
edljive. Litija kot center nogometa v občini ima infrastrukturo, samo obno-
viti jo je treba, kar pa ni v moči samo vodstva kluba.

Član uO in nekdanji igralec: Zvonimir ŠTeFiN

Pred nedeljsko tekmo v Gažonu.
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OBISK V DOMU POčITKA TISJE - ena izmen aktiv-
nosti socialne komisije, ki deluje pri Društvu invalidov Litija 
– Šmartno, so tudi obiski invalidov v prednovoletnem času 
po domovih. Tako je bilo v mesecu decembru lani obiskanih 
okoli 60 invalidov. Še posebno pozornost pa posvečamo 
obisku invalidov, ki jesen svojega življenja preživljajo v lepo 
urejenem Domu počitka Tisje v Črnem potoku. Tokrat se 

nismo odločili za obisk pred novim letom, ker je aktivnosti in različnih prireditev 
v mesecu decembru v domu zelo veliko. Prvi meseci leta pa so zato malo bolj 
umerjeni in upam, da smo ga s svojim obiskom malo popestrili.  Kljub temu, da 
jim nismo pripravili krajšega kulturnega programa, je bilo vzdušje sproščeno in 
prijetno. Nasmejani in zadovoljni obrazi so nam povedali vse. celo zapeli smo 
skupaj in uživali ob zvokih orglic naše članice ivanke.  Njihovo vprašanje ob 
slovesu »kdaj spet pridete?«, smo razumeli kot vabilo na ponovno snidenje. V 
domu živi sicer samo 5 članov našega društva, zato bi bili veseli, da bi se še več 
njihovih oskrbovancev odločilo za članstvo pri nas.  Pri teh aktivnostih pa so 
nam strokovni sodelavci v domu obljubili svojo pomoč. 

Magda VeRBAjS

DOBRA VOLJA PRIPELJE DO VISOKIH LET - Kot v vsaki vasi, imamo 
tudi v konjšici vaščane in vaščanke, ki s pomočjo sorodnikov dočakajo visoka 
leta. Tako je v januarju naša najstarejša vaščanka Pavla Pajer praznovala 98. 
rojstni dan. Pavla živi pri svojem vnuku Marjanu. Zanjo skrbita tudi njegova žena 
Helena in njena mati Micka. V veliko veselje pa je Pavli tudi pravnukinja Tamara.  
Članice Rk konjšica Stanislava Breganski, Vida Borišek in Martina Borišek, smo 
babico Pavlo obiskale ob tem visokem jubileju s skromnim darilom in lepimi 
željami. Ob našem prihodu, nas je bila zelo vesela. Skupaj smo zapele celo 
nekaj pesmi, ki so z njenim lepim glasom še posebej lepo zvenele. 

Predsednica RK Konjšica Vida BORiŠek

 

2. REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA PRVE POMOčI - Po 
območnem  tekmovanju  iz znanja prve pomoči  se učenci in njihovi mentorji  že 
pripravljajo na 2 regijsko tekmovanje, ki se ga bosta udeležili  najboljši ekipi iz 
OŠ. Vsako leto pa poleg glavnih nagrad učence  odpeljemo  tudi  na poučen in 
prijeten izlet. Obiskali smo Debeli Rtič, kjer  je bilo  poskrbljeno tudi za plavanje 
v pokritem bazenu. Mentorji RK na šoli so  predlagali naj ta nagradni izlet v 
prihodnje izvedemo v mesecu juniju ob koncu šolskega leta. 
 

marjanu oblaku v slovo
Bil si Škofjeločan po rodu, a te je življenjska usoda zanesla tudi 
v Litijo. Oral si ledino bančništva pri nas in zatem postal nena-
domestljiv delavec v občinski upravi. Bil si prejemnik najvišjega 
občinskega priznanja.

Spominjamo se te kot neumornega planinca. Ne samo kot pred-
sednik planincev v Litiji, temveč si tudi kot organizator s pohodi 
vzpodbujal nove generacije. V Domu na jančah je vzidanih mnogo 
tvojega prostovoljnega dela in še bi lahko naštevali. Kasneje si šel 
dlje in postal predsednik Planinske zveze Slovenije, kjer si pustil 
mnoge sledove pri gradnji in vzdrževanju planinskih postojank. 
Velik je tvoj prispevek pri dograjevanju planinskega doma na Kre-
darici.

Prav tako si bil uspešen na področju kulture. Tudi tu si bil orga-
nizator in soustvarjalec kulturnih prireditev. V petdesetih letih 
prejšnjega stoletja so Litijani uprizarjali gledališke predstave in 
operete, ki so bile plod tvojega dela na področju kulture. Tudi od 
tu si šel naprej in sodeloval z mnogimi kulturnimi organizacijami 
v državi. Nenazadnje si uspešno pomagal pri zaključku finančnih 
poslov izgradnje cankarjevega doma v Ljubljani.

Valvasorjev Bogenšperk si obudil v novo življenje. Bil si prvi pred-
sednik odbora za obnovo gradu. Tvoje organizacijske sposobnosti, 
dobro poznavanje Valvasorja in Bogenšperka in učinkovito navezo-
vanje stikov s strokovnjaki so omogočili gradu, da je prenehal raz-
padati in zaživel takšen, kot ga vidimo danes.

Pomemben je tvoj prispevek razvoju zdravstvenih domov pri čemer 
si opravljal vodilne funkcije. Svoje dotedanje finančne izkušnje si 
potrdil na finančnih položajih na republiški in zvezni ravni.

Kjerkoli si delal si gradil na temeljih izkušenj in poln novih idej s 
pogledom v jutrišnji dan. Bil si skromen, deloven in inovativen. To 
so lastnosti zaradi katerih nam boš ostal v spominu.

Žal se je tvoje široko srce prekmalu ustavilo. Pogrešali te bomo!

Ivan GODeC

SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ ! - OŠ Sava in OŠ Primskovo sta se odzvali   
našemu povabilu, da učenci nižjih  razredov sodelujejo v delavnici  SAMO  eNO 
ŽiVLjeNje iMAŠ!  Delavnici je izvedla prostovoljka OZRk Litija Tanja Hauptman. 

POSVET PREDSEDNIKOV IN BLAGAJNIKOV KORK - V nedeljo 
2.3.2008 so  se   na  delovnem  sestanku  v MZL Debeli Rtič zbrali predsed-
niki in člani  krajevnih organizacij Rdečega križa iz Občine Litija in Občine 
Šmartno pri Litiji.  

Delo, skrb, ljubezen
izpolnjevali tvoje so življenje.
A pošle so ti moči in zaprla si oči.
Če bi lahko ti pomagali, zdaj ne bi ostali sami.
In čeprav spokojno spiš, z nami kakor prej živiš.

ZAHVALA

ob boleči izgubi drage mami, mame in sestre

MARIJE AVBELJ
iz Velike Kostrevnice 15, Šmartno pri Litiji

1948 - 2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste bili z nami na njeni zadnji poti, ji poklonili cvetje, 
sveče, nam izrekli sožalje in tolažbo v najhujših trenutkih. Posebna 
zahvala dr. Tanji Ptičar ter osebju. zahvaljujemo se g. župniku Mar-
janu Lampretu za pogrebni obred, pevcem, trobentaču in pogreb-
cem. zahvaljujemo se tudi Radu Jesenšku za ganljive besede slove-
sa.

Žalujoči: sinova Bojan in Aleš z družinama ter hči Marinka z 
Matjažem in sestra Anka

Vse do zadnjega si upal,
da bolezen s trdo voljo boš ugnal,
a pošle so ti moči in zatisnil si oči.
Prezgodaj  mir svoj našel si.
Za vse še enkrat hvala ti.

ZAHVALA

ob smrti dragega sina, brata in strica

ANTONA REPINE
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, za vsa 
izražena pisna in ustna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in maše. 
Hvala gospodu župniku Marjanu Lampretu za lepo opravljen 
obred, vsem pevcem zvona in pevcem župnjiskega zbora za petje 
pri maši in zapete žalostinke ob grobu. Hvala tudi trobentaču za 
zaigrano pesem.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej HVALA!

Žalujoči: mama, bratje in sestre ter nečaki in nečakinje

Dvor, Litija, Kranj, Jelša in Šmarješke toplice

ZAHVALA

V 80. letu življenja nas je zapustila

FRANČIŠKA ZUPANČIČ
iz Vač

4.1.1929 – 28.2.2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in sv.  maše. Posebej se za-
hvaljujemo osebju Doma Tisje, družini Hiršel, župnikoma g. Pajku 
in g. Povšnarju, pevcem iz Polšnika ter vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

obmocno zdruzenje rdeceGa Kriza Litija

Spregovorili so o uresničevanju nalog v letu 2008 ter se dogovorili o izva-
janju le teh. Bili so enotni, da bodo posebno pozornost namenili nalogam 
na področju :
• socialne dejavnosti, razvoju sosedske pomoči in nege na domu, nuden-

ju materialne pomoči  socialno  in materialno ogroženim družinam ter 
posameznikom, srečanjem starejših in invalidnih oseb ter  obiskom na 
domu težje  bolnim  ter ob življenjskih jubilejih

• organizacije in izvedbe letovanja šoloobveznih otrok v času poletnih 
šolskih počitnic za otroke z zdravstvenimi indikacijami (bolezni na dihal-
nih organih) in iz socialno ogroženih družin

• brezplačnem letovanju socialno šibkih otrok že med prvomajskimi 
šolskimi počitnicami

• organizacije in izvajanja zdravstveno – prosvetne dejavnosti (zdr.preda-
vanja in preventivnemu merjenju krvnega pritiska (vsak mesec 1x na 
območju 15  kORk, v mestu Litija 2x mesečno )

• posebno pozornost pa nameniti tudi delu z mladimi člani organizacije 
RK

Dobra organiziranost in dosedanje dobro delo v večini krajevnih orga-
nizacij  ter dobro sodelovanje med kO in OZRk Litija ob številnem članstvu 
zagotavlja nadaljevanje uspešnega delovanja organizacije Rdečega križa 
na tem območju.

Za OZRk Litija: Danica SVeRŠiNA



ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame in stare mame

ALBINE KRHLIKAR

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste sočustvovali z nami in, ki ste ji podarili cvetje in 

sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
zahvaljujemo se g. Milanu Povšetu za izrečene poslovilne besede 

in pevcem za lepo petje.

Žalujoči: mož Rado, hčeri Renata in Mojca z družinama

»Vse teče, nič se ne povrne
in nič ne pride več nazaj;
nikoli val se ne obrne,
sijoča zvezda se utrne,
v temi zgubi se njen sijaj.«
(Lili Novy)

ZAHVALA

Po hudi in dolgi bolezni nas je zapustila naša draga žena, 
mama, babica in prababica

BOŽENA RENKO roj. LEBEN
iz Save

(1939-2008)

iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja in pomoč ter 
podarjene sveče in darove. Hvala g. župniku iz Zagorja, pevcem 
iz Polšnika, pogrebcem, sosedu za ganljive besede ob grobu in 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.  
Zahvaljujemo se tudi njeni osebni zdravnici, patronažni službi in 
zdravstvenemu osebju ZD Litija za nudeno pomoč na domu.

Vsi njeni

V tem bolečem času, ko je utrujen zaspal

RUdOLF GUČEK
(1932-2008)

gre najina

ZAHVALA

sorodnikom in vaščanom Spodnjega Loga ter vsem ostalim, ki 
ste se mu v petek, 29.02.2008, na pokopališču na Savi po-
klonili na njegovi zadnji poti in darovali cvetje ali sveče. Zah-
valjujeva se gospodu župniku Šturmu, gospodu organistu Do-
brunu, gospodu govorniku Cvetežarju in kvartetu.
Hvala tudi vsem, ki nama namenjate tolažilne besede.

Žalujoči: žena Mari in Dunja z ines

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi drage žene, mame, sestre, babice, 
prababice in prijateljice

MARIJE RUdOLF
1925 - 2008

se od srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in sodelavcem za vso podporo in izrečena sožalja. Hvala vsem, ki 

ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
zahvaljujemo se zvezi borcev Litije in g. Končarju za ganljive 
poslovilne besede. Še posebej velja zahvala gospem Romani, 
Mojci in Mariji, za vso skrb in nego, ki so jo nudile v zadnjih 

mesecih njenega življenja.

Vsi njeni

Udarec usode je bil zate Ivanka prehud,
da bi ga preživela.

ZAHVALA

gospodu župniku Janezu zaletelu za s spoštovanjem opravljeno 
zadnje slovo in tistim iskrenim sosedom, ki so 

IVANKI MAHKOVEC 

pomagali in jo razumeli v njeni hudi stiski v kateri se je znašla.
Vsem še enkrat iskrena zahvala.

sestra

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame;
pravijo, da je čas, ki celi rane
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

Deset let je minilo odkar si nas zapustil naš dragi sin, brat in stric

MARJAN KOKOVICA
1998-2008

iz Dragovška.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate, obiščete
njegov prerani grob, prinašate cvetje ter prižigate sveče.

Vsi njegovi

EROS - TANATOS

Pil sem te in ne izpil, Ljubezen. 
Ko duhteče vino sladkih trt
vžil sem te, da nisem bil več trezen
in da nisem vedel, da si Smrt.

Zrl sem v strašne teme tvojih brezen:
in ker bil pogled je moj zastrt
od bridkosti, nisem vedel, Smrt,
da si najskrivnostnejša Ljubezen.

Alojz Gradnik

ZAHVALA

Po dolgi in težki bolezni nas je v 70. letu zapustil
naš dragi mož in oče

VIKTOR OMERZU
iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Žalujoči:  žena Štefka, hči Simona in sin Aleš

V SPOMIN

31. marca bo minilo 5 let odkar si za vedno odšel
naš dragi mož, oče in dedek

ZVONKO HRIBAR
iz Litije

Nič več v hiši in na vrtu 
tvoj glas se ne sliši,

vendar podoba tvoja
v naših srcih živi,

vse do izteka naših dni.

Vsi tvoji

Kogar imaš rad
ne umre
le daleč, daleč je.

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila naša dobra teta

ROŽUN ANGELCA

iskrena zahvala vsem sorodnikom, vaščanom in vsem, ki so jo 
pospremili k zadnjemu počitku. Zahvaljujemo se tudi župniku 
Pavlu okolišu za opravljen obred. Hvala tudi osebju Doma Tisje 
za dolgoletno oskrbo tete Angelce.

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
na tebe spomin
bo vedno ostal.

ZAHVALA
ob izgubi naše sestre in tete

PAVLE ZUPANČIČ
Kvasove Pavle

19.02.1925 - 23.02.2008
iz Litije        

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti v Hotiču. Hvala vsem za darovane 
svete maše, darove za župnjisko cerkev, sveče, besede sožalja in molitve. 
Posebna zahvala g. župniku Mihaelu Kališniku za tako lepo opravljen 
cerkveni obred, hotiškim pevcem za zapete pesmi in g. Namestniku za 
zaigrano pesem Polje kdo bo tebe ljubil.
Še posebej velja zahvala osebju Doma Tisje za vso skrb in nego, ki so 
ji jo nudili v vsem času njenega bivanja, najbolj pa v času zadnjih dni 
njenega življenja. Hvala tudi dr. Marku Kolšku za vso pomoč in pozor-
nost. Še enkrat vsakemu posebej in vsem skupaj iskrena hvala.

Vsi njeni

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
a čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta,

starega očeta, brata...

ALOJZIJA ZUPANA
1932-2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter 
darove za sv. maše. iskrena hvala gospodu župniku Stanislavu 
Škufci za lep pogrebni obred in molitve, vsem pevcem, pogreb-
cem, ge. Marinki Hostnik za lep poslovilni govor, g. Ivanu Sotlarju 
za organizacijo pogreba, zdravnici dr. Hauptman in dr. Koprivi.
Posebna zahvala za nesebično pomoč v najtežjih trenutkih 
sosedom Magdi in Dragu Medvešek, Marti cirar in Dragi oven. 
Hvaležni smo vsem, ki ste se še zadnjič v tako velikem številu 
poslovili od njega in ga pospremili k večnemu počitku.

Vsi njegovi

Skozi vrata vstopim, da ti povem,
kje zvončkov polna je livada,
kamor natrgat jih zdaj grem.
Toda, pogled se izgubi v prostoru,
korak obstane, okameni.
Prazen stol je in tišina, ki kriči,
da odšla si, da te ni.

V SPOMIN

STANISLAVI ČERNE ZUPANČIČ
1946 - 2005

Mineva tretje leto, ko te ni, a z nami si.

Hvala vam, ki se ustavite ob njenem grobu in se jo spomnite.

Njeni domači
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v sLiKi in besedi
(Tekst in foto: Ciril GOLOuH)

SEJEM PRED ŠPORTNO DVORANO - Na sejmu 10. marca 2008 
je bila najbolj obiskana stojnica z domačimi velikonočnimi dobrotami, 
suhimi kračami in kožnimi klobasami (7 evrov za klobaso).

KOMU JE BILA V NAPOTO TELEFONSKA GOVORILNIcA ??
Takole zgleda telefonska govorilnica pred mostom čez reko Savo pri 
Cerarjevi hiši. Neznani vandali so jo dodobra uničili. Človek se sprašuje  
komu je bila ta govorilnica v napoto?


