
OKTOBER 2011 • številka 10 • leto 13 novice iz občine litija

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.11.2011 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Jeseni je v Občanu vedno opaziti nov zagon 
po poletnem zatišju. Vsi se proti koncu leta 
zaženejo s polno paro.
Tokrat nam bo mesec kostanja in mošta 
popestril tudi politični medved, ki se je leto 
prezgodaj prebudil iz svojega štiriletnega 
spanca.
   

Marko DJukić

www.obcan-lit ija.si

Jubilejna izvedba  
mednarodne prireditve
25. popotovanje  

po levstikovi poti od 
litije do čateža

sobota, 12. november 2011

www.levstik.si

MAG. GABRIJELA HAUPTMAN IZ OSNOVNE ŠOLE  
LITIJA PREJELA NAGRADO REPUBLIKE SLOVENIJE NA 

PODROČJU ŠOLSTVA ZA LETO 2011
Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobru, so bile podeljene Nagrade Republike 
Slovenije na področju šolstva za leto 2011. Med dobitniki nagrad je bila tudi mag. 
Gabrijela Hauptman iz Osnovne šole Litija, ki je prejela nagrado za življenjsko 
delo na področju osnovnega šolstva. Nagrade sta podelila minister za šolstvo in 
šport, dr. Igor Lukšič in predsednik Odbora za podeljevanje nagrad, dr. Pavel Zga-
ga. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Državnega zbora RS, Ljubo 
Germič. Več o tem v naslednji številki.

Gradnja socialno varstveneGa centra  
v litiji se uspešno nadaljuje

V avgustu smo uspešno 
zaključili z izbiro izvajalca 
gradbenih del od temeljne 
plošče do strehe in sredi 
septembra so se dela pri 
gradnji tako zaželjenega in 
potrebnega objekta nada-
ljevala. Pričakujemo, da bo 
še v letošnjem letu (ob ugo-
dnih vremenskih razmerah) 
gradnja z izolacij skimi deli 
do strehe tudi končana.
Trenutno potekajo postopki 
za izbiro dobavitelja sanitar-
nih blokov, dvigal, elektroin-
štalacij in strojnih inštalacij.
Na razgovoru na Ministrstvu 
za delo, družino in socialne 

zadeve dne 16.6.2011, na katerem smo bili poleg predstavnikov ministrstva, prisotni tudi 
predstavniki Občine Litija, SVC Litija,d.o.o. ter predstavniki vodstva Doma Tisje, so predstav-
niki ministrstva ponovno podali pobudo, da se Občina Litija, družba SVC Litija, d.o.o. in Dom 
Tisje dogovorijo o skupnem reše-
vanju domske oskrbe na območju 
Občine Litija. Tako sedaj potekajo 
dogovori, na podlagi katerih bi v 
okviru objekta SVC delovala enota 
DSo Doma Tisje, s kapaciteto do 
84 postelj. Enota bi delovala po 
načelu gospodinjskih skupnosti, v 
okviru katere bi bilo do 16 oskrbo-
vancev. Le ti bi skupaj z gospodinjo 
sami pripravljali hrano za vse obro-
ke v dnevu. Cena oskrbnega dne 
naj bi bila enaka ceni, kot bo ve-
ljala v Domu Tisje, na dan odprtja 
objekta, to je 1.1.2013, kar bi omo-
gočala subvencija Občine Litija.
ker gradnja uspešno napreduje, se v zadnjem času javlja vedno več interesentov za oskrbo-
vana stanovanja. Teh je trenutno predvideno 11, vendar razmišljamo, da bi glede na povpra-
ševanje, kapaciteto stanovanj nekoliko povečali ( kar je še vedno možno glede na zmanjšanje 
kvadrature centralne kuhinje, zaradi uvedbe gospodinjskih skupnosti). informativno lahko 
interesenti pri vodstvu družbe SVC Litija,d.o.o., že sedaj izkažejo svoj interes, končne prijave 
pa bodo oddali na javni razpis, ki bo objavljen v prvi polovici leta 2012 (tudi na spletni strani: 
www.svc-litija.si.)

Direktorica SVC Litija,d.o.o.
Tatjana kRžišNik

Salon svečane mode - ženske,  
moške in otroške konfekcije

Šivanje po meri in izposoja oblek:  
za poroke, valete, mature, krst, birme ...

Manjša popravila v eni uri!
Preselila sem se na novo lokacijo: Levstikova 1,  

(nasproti slaščičarne Gimi v Litiji) - Tel: (031) 300 066

Sonja Vozelj s.p.

o b v e s t i l o
Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob 
Dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, žalne 
svečanosti pri grobiščih in spomenikih padlih po 
naslednjem časovnem razporedu:

 1.  V Štangi pri spomeniku NOB,  
- v petek 28.10.2011 ob 11. uri

 2.  V Kostrevnici pri spominski plošči NOB 
- v petek 28.10.2011 ob 10. uri

 3.  Na Primskovem pri grobišču NOB 
- v petek 28.10.2011 ob 11. uri 

 4.  Na Savi pri spomeniku NOB 
- v petek 28.10.2011 ob 14. uri

 5.  V Gabrovki pri grobišču NOB 
- v petek 28.10.2011 ob 11.30 uri

 6.  V Jevnici pri spomeniku NOB 
- v petek 28.10.2011 ob 17. uri

 7.  V Kresnicah pri spomeniku NOB  
- v petek 28.10.2011 ob 18. uri

 8.  Dole pri Litiji, pred spominsko ploščo  
ob stari šoli   
- v petek 28.10.2011 ob 11. uri

 9.  V Šmartnem pri spomeniku NOB 
- v ponedeljek 31.10.2011 ob 15. uri

10.  V Litiji pri spomeniku NOB  
- v ponedeljek 31.10.2011 ob 16. uri

11.  Na Sp. Logu pri spomeniku NOB 
- v ponedeljek 31.10.2011 ob 18. uri

12.  Na Polšniku pri grobišču NOB 
- v torek 1.11.2011 ob 11. uri

13.  Na Vačah pri grobišču NOB na pokopa-
lišču 
- v nedeljo 30.10.2011 ob 11. uri

Vse občane vabimo, da se udeležite žalnih slove-
snosti v čim večjem številu in s svojo prisotnostjo 
počastite spomin na padle v NOB.

ZB NOB Litija
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REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE BEDEN – VELIKI VRH 

MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE  
PREKO PREHUDNIKA

OBČINA LITIJA SKLENILA PORAVNAVO  
Z DRUžBO IAK ,D.O.O. IZ KRESNIc

Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je pod opr. št. Vii Pg 
4893/2010 potekala pravdna zadeva tožeče stranke iAk d.o.o. 
iz kresnic, zoper toženo stranko Občino Litija zaradi plačila 
357.983,23 EuR, zaradi sklenitve menjalne pogodbe. S porav-
navo sta stranki z medsebojnim popuščanjem dokončno rešili 
sporno razmerje in uredili podrobno vsebino menjalne pogod-
be, kot je bilo predvideno v pogodbi o ureditvi medsebojnih raz-
merij, opr. št. SV 1436/08.
Vrednost zemljišč v lasti občine je na podlagi cenitve sodno za-
priseženega cenilca znašala 490.459,92 EuR, vrednost zemljišč 
v lasti iAk d.o.o. pa 574.990,92 EuR, pri čemer sta se stranki 
dogovorili, da se razlika ne doplača. 
S sklenitvijo poravnave je Občina Litija prenesla na družbo iAk 
d.o.o. zemljišča v neposredni bližini sedeža družbe (ob reki 
Savi), ki jih je družba že do tedaj uporabljala za deponijo svo-
jega materiala, družba iAk d.o.o. pa je med drugim na Občino 
prenesla lastništvo ceste v Jesenjah, poslovno stavbo – športno 
dvorano v kresnicah ter most čez reko Savo v kresnicah. Po 
dolgih letih neurejenega lastništva so končno ti objekti postali 
last Občine Litija, kar bo krajanom kresnic in okoliških krajev 
omogočilo lažje vzdrževanje objektov in še uspešnejše izvaja-
nje športnih, kulturnih in drugih družbenih dejavnosti ter zago-
tovljen prevoz po LC čez reko Savo. Z doseženo poravnavo se 
je bistveno zmanjšalo tudi število in čas prevozov tovornjakov 
skozi naselje Jesenje. 

direktorica občinske uprave
Tatjana kRžišNik, univ.dipl.prav.

poročilo o sprejetiH sKlepiH in odločitvaH 
8. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 28.09.2011 ob 17.00 uri  

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec in v nadaljevanju povzemamo 
posamezne točke:

Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmo-
čju občine Litija – skrajšani postopek
Namen Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Litija je uskladitev odloka zaradi plačila komu-
nalnega prispevka za priključitve objektov na vodovodno omrežje 
zaradi izboljšanja stavbnega zemljišča s komunalno opremo. S 
plačilom komunalnega prispevka je zagotovljena priključitev na 
že zgrajeno komunalno opremo in so tudi poravnani vsi stroški 
priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih 
delov priključkov, ki so v zasebni lasti. V naseljih, kjer obstaja 
omrežje javne komunalne infrastrukture je priključitev obvezna 
in sicer najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodo-
vodnega omrežja se morajo vsi objekti, za katere je priključitev 
možna, priključiti na javno vodovodno omrežje. 
Sprememba Odloka se nanaša tudi na izdajo soglasja za priklju-
čitev na javno vodovodno omrežje, ki ga izda upravljavec javnega 
vodovoda. V primerih izboljšanja komunalne opreme upravljavec 
javnega vodovodnega omrežja izda soglasje za priključitev na jav-
no vodovodno omrežje po uradni dolžnosti. V vseh ostalih prime-
rih pa upravljavec javnega vodovodnega omrežja izda soglasje na 
javno vodovodno omrežje na podlagi vloge stranke.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Vodovod Ribče« - drugo branje
Na območju naselij Ribč, Verneka, Jesenj in Zapodja je bilo zgra-
jeno novo vodovodno omrežje. Prebivalci omenjenih naselij so se 
pred izvedbo projekta oskrbovali z vodo iz dveh javnih vodovodov 
v upravljanju kS Ribče in za naselje Jesenje kS Hotič, nekateri pa 
tudi iz kapnic. Oba javna vodovoda sta bila po kakovosti neustre-
zna za uporabo, prav tako njuna izdatnost ni omogočala vodoo-
skrbe v sušnem obdobju ter širitve na nove uporabnike. inšpek-
cijski pregled je že večkrat ugotovil kakovostno neustrezno vodo 
in naložil Občini Litija nalogo, da ukrene vse potrebno za odpravo 
neustreznega stanja. Hkrati naselja na predmetnem območju niso 
imela zagotovljene ustrezne požarne varnosti. Zaradi izboljšanja 
komunalne opremljenosti navedenih naselij je Občinski svet Obči-
ne Litija sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje opremljanja »Vodovoda Ribče«. Odlok o programu 
opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka. 
Območje investicije »Vodovoda Ribče« je razdeljeno na dve obra-
čunski območji, ki skupaj zajemata celotno območje in obsegata 
območji naselij Jesenje, Ribče, Vernek in Zapodje. Območji se 
razlikujeta glede na to, ali je na območju že bil prisoten vodovod 
ali ne, pri čemer je razdelitev narejena po mejah naselja. Naselja 
Zapodje, Vernek in tistih nekaj objektov v Jesenjah, ki po podatkih 
kS Hotič niso bili priklopljeni na stari vodovod Jesenje, predsta-
vljajo prvo območje. V drugem območju je preostali (pretežni) del 
Jesenj in celotne Ribče. Glede na to, da je odmera komunalnega 
prispevka odvisna od velikosti objekta in parcele pa to tudi po-
meni, da lahko lastniki večjih objektov pričakujejo ustrezno višji, 
lastniki manjših objektov pa ustrezno nižji komunalni prispevek, 
odvisno od vsakega primera posebej.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Vodovod Zgornji Log« - drugo branje
Področje naselja Zgornji Log je bilo pred začetkom izgradnje vo-
dovoda brez javnega vodovodnega sistema. uporabniki so ta pro-
blem reševali sami s kapnicami ali zasebnimi zajetji. Občina Litija 
je v letu 2009 začela z investicijo v izgradnjo javnega vodovoda, 
ki je sedaj končana. Za potrebe oskrbe naselja Zgornji Log in Li-
tije – visoka cona s pitno vodo je bilo izdelano črpališče, tlačni 
cevovod, nov vodohran in oskrbovalni cevovod za Zgornji Log in 
Litijo – visoka cona. 

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Litija 
za leto 2010 – drugo branje
Občinski svet je predlog Odloka obravnaval že na 4. redni seji in 
tedaj so bile v razpravi izpostavljene določene pripombe, na ka-
tere je predlagatelj podal pojasnila. Pri predlogu za drugo branje 
je bilo priloženo še poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega za-
kladniškega računa, premoženjska bilanca, poročilo o opravljeni 
notranji reviziji. Razlog, da niso bili ti dokumenti priloženi že ob 
prvem branju, so predvsem različni roki, ki so potrebni za pripra-
vo le –teh.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v občini Litija – prvo branje
Občina Litija je na podlagi Zakona o cestah (ur. l. RS, št. 109/10) 
in prejetih pobud krajevnih skupnosti pričela v letu 2011 s postop-

kom spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Litja (ur. l. RS, št.66/05, 33/06 in 75/08). 
Na podlagi pobud je bilo v spremembi in dopolnitvi odloka upošte-
vanih enajst predlogov za kategorizacijo v javno pot in en predlog 
za kategorizacijo v lokalno cesto. 

Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne 
službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne 
signalizacije v naseljih v občini Litija – prvo branje
V skladu z 61. in 62. členom Zakona o lokalni samoupravi (ur. l. 
RS, št. 94/07-uPB, 76/08, 79/09 in 51/10) zagotavlja občina 
opravljanje javnih služb tako, da predpiše način in pogoje opra-
vljanja javnih služb. Način opravljanja gospodarske javne službe 
predpiše lokalna skupnost z odlokom. 
V predlogu odloka je določeno, da Občina Litija zagotavlja vzdrže-
vanje javne razsvetljave, ki se izvaja na celotnem območju Občine 
Litija, z izvajanjem del in nalog v okviru JP kSP Litija d.o.o., ki de-
luje kot izvajalec gospodarske javne službe. Predmet izvajanja je 
opravljanje javne službe, ki obsega vse storitve rednega vzdrževa-
nja in obnavljanja, potrebne za nemoteno in brezhibno delovanje 
javne razsvetljave (zamenjava svetil in svetilk; zamenjava drogov 
svetil in drugih naprav ter svetlobnih znakov; popravilo oziroma 
menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo; čiščenje 
in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave 
ter svetlobnih znakov; postavitev, zamenjava in obnova svetlob-
ne prometne signalizacije, intervencije na objektih in napravah; 
vodenje katastra in kontrolne knjige; priprava letnih programov 
vzdrževanja, razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne službe v 
skladu s programi občine; izvedba novoletne okrasitve v skladu s 
sprejetim programom občine; izvedba dodatnih obremenitev na 
objektih in napravah javne razsvetljave; dajanje soglasij v zvezi z 
javno razsvetljavo; druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni 
predpis). 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2011 v 
obdobju od 1.1.2011 do 31.8.2011
Člani občinskega sveta so se seznanili z informacijo o realizaciji 
proračuna, ki izkazuje, da so davčni prihodki v planiranih višinah, 
kapitalski in državni prihodki pa zamujajo. Zaradi neizpolnjevanje 
obveznosti MOP pri vodovodu Ribče se je občina Litija morala 
tudi kratkoročno zadolžiti. Občinska uprava pripravlja rebalans 
proračuna za leto 2011, ki ga bo občinski svet obravnaval na na-
slednji seji. 

Sklep o porabi sredstev proračunske rezerve
Namen sprejetega sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve 
je zagotoviti sanacijo škode na občinskih cestah v občini Litija po 
neurju dne 24.7.2011, 2.9.2011 in z dne 12.9.2011 na območju 
Občine Litija.

Soglasje občinskega sveta za sklenitev javno-zasebnega par-
tnerstva za izgradnjo mansardnega stanovanja v Večnamen-
skem poslovno-stanovanjskem objektu v Litiji, Parmova 7
Občina Litija gradi za potrebe Društva invalidov Litija in drugih 
humanitarnih organizacij nov večnamenski objekt. Za razbreme-
nitev stroškov investicije in proračuna občine je Občinski svet 
sprejel soglasje, da se v tretji etaži objekta lahko nameni prostor 
za mansardno stanovanje, za katerega pa bo moral bodoči poten-
cialni kupec plačati 38.900 EuR, pridobiti gradbeno dovoljenje za 
spremembo namembnosti objekta ter na svojem delu dokončati 
gradbeno obrtniška dela do faze, po kateri bo možno pridobiti 
uporabno dovoljenje. Občina bo v prihodnje v medijih objavila 
javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika - zasebnega par-
tnerja.

Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet Občine Litija je sprejel predlog Razširitve letnega načrta 
razpolaganja s štirimi nepremičninami, ki se nahajajo v mestu Litija  
in razširitev letnega načrta pridobivanja z nepremičnino, ki pred-
stavlja del lokalne ceste in se nahaja v krajevni skupnosti Jevnica.  
Občinski svet je podal tudi soglasje k brezplačni pridobitvi nepre-
mičnine s parc. št. 1119/17 k.o. 1834 konj, ki se nahaja v naselju 
Spodnji Log.

Informacija o delu župana in občinske uprave
župan je povzel informacijo o delu župana, podžupanov in občin-
ske uprave za čas od 1.7.2011 do 20.9. Tudi na prihodnjih sejah 
občinskega sveta bo podana aktualna informacija o delu župana, 
podžupanov in 0bčinske uprave.

8. seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vpraša-
nja svetnikov, odgovore na ta vprašanja, kakor tudi vsa gradiva za 
seje občinskega sveta si lahko ogledate na spletni strani www. 
litija.si.

Most čez Savo v Kresnicah

Športna dvorana z nogometnim igriščem v Kresnicah

Lokalna cesta skozi Jesenje

Rekonstrukcija lokalne ce-
ste Beden-Veliki Vrh se je 
pričela že v letu 2011 in  
se nadaljevala  v letošnjem 
letu. Skupno se je uredilo  
2087 m ceste z odvodna-
vanjem  in izogibališči. Za-
radi strmega  in plazovite-
ga  terena je bilo potrebno  
na mnogih mestih zgraditi  
oporne zidove. Prebivalci 
Velikega vrha  so  zaklju-
ček del  obeležili s priredi-
tvijo, v soboto, 8. oktobra, 
katere se je udeležil tudi 
župan Franci ROkAVEC.

Za potrebe oskrbe s pitno vodo je bilo zgrajeno vodovodno 
omrežje do naselja Zgornji Log, ki zajema črpališče, tlačni ce-
vovod, nov vodohran in oskrbovalni cevovod za Zgornji Log in 
litijsko Dobravo – visoka cona. izvajalec del je istočasno s pola-
ganjem cevovoda vgradil primarni vod za zemeljski plin. Po vseh 
obsežnih zemeljskih delih je izvajalec uredil novo asfaltno pre-
vleko, tako, da bo cesta, ki povezuje Graško Dobravo z Zgornjim 
Logom primerno urejena in namenjena predvsem kolesarjem in 
sprehajalcem, predvsem pa bo pomembna njena uporabnost v 
primeru izrednih dogodkov, tako na železniškem prehodu kot na 
magistralni cesti Litija – Ljubljana.
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VLADNA STRAN NE SLEDI  
POTENCIALU LITIJSKIH  

PODJETNIKOV
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke (SDS) že drugi mandat vzdržuje dobro 

prakso obiskovanja po posameznih slovenskih regijah. Tako so v pone-
deljek, 10. oktobra, obiskali tudi Litijo 
in šmartno pri Litiji. Po sprejemu pri 
županu občine Litija, so s podžupanom 
Gregorjem Zavrlom obiskali podjetji Tr-
gograd in Omahen Transport, kjer sta 
jih direktorja seznanila z dobrim delo-
vanjem, a hkrati opozorila na ovire s 
katerimi se srečujeta pri svojem delovanju. Delovni obisk so nadalje-
vali pri Čebelarstvu Dremelj v Dragovšku, kjer so si ogledali dolgoletno 
družinsko tradicijo pridobivanja medu. Obisk so sklenili z javno tribuno 

z naslovom »Eu raste, Sloveni-
ja še vedno v krču krize. kje so 
rešitve?«
Poslanci SDS in podžupan Gre-
gor Zavrl so videli ogromno po-
tenciala v ljudeh, ki imajo ideje 
in znanje, a jim birokracija ter 
prezapleteni postopki ovirajo 
podjetniški duh in ambicije. Na 
terenu so prav tako naleteli na 

številne dobre ideje, kako se kar najhitreje izviti iz objema krize, toda 
žal te ideje niso našle sogovornika na vladni strani.  SDS Litija 

ALI BO ZARADI GOSPODARSKE 
IN POLITIČNE KRIZE LITIJA OSTA-
LA BREZ NOVE OSNOVNE ŠOLE?

Časi, ki prihajajo, vsekakor niso optimistični 
predvsem zato, ker je gospodarska kriza globo-

ko zarezala v državni proračun. Zaradi rebalansa oziroma zmanj-
šanja državnega proračuna so ustavljena marsikatera investicij-
ska državna sredstva. In kaj to pomeni za občino Litija?
Vse od pomladi smo se Socialni demokrati Litije in seveda tudi ostale 
stranke partnerstva za razvoj Litije vsak po svojih močeh prizadevali, 
da pripravimo najboljšo dokumentacijo za državni razpis sofinanciranja 
izgradnje Osnove šole Litija. Glede na to, da je minister za šolstvo in 
šport dr. igor Lukšič iz vrst socialnih demokratov, smo na vso moč po-
skušali na ministrstvu razložiti problem litijske osnovne šole in seveda 
odprli kar nekaj vrat. V veliki meri nam je uspelo predstaviti ta problem.  
Na podlagi skupnega truda je bila občina Litija na razpisu Ministr-
stva za šolstvo in šport uspešna in je pridobila 1.9 milijona evrov. 
No, vsekakor se je vztrajnost poplačala in predvideni denar iz razpi-
sa je prižgal zeleno luč za pričetek postopka gradnje osnovne šole. 
S poletjem pa se je začel kazati vpliv gospodarske krize in konec po-
letja je bil sprejet državni rebalans, s katerim je denar razpisa mini-
strstva za šolstvo izpuhtel. Kako je to mogoče? uspeli smo na raz-
pisu, praktično imeli prepotreben denar v žepu, sedaj pa ga ni več. 
V okviru SD Litija smo se ponovno lotili dela in na ministrstvu za šol-
stvo skušali preko našega ministra obdržati denar razpisa, a je bil trud 
zaman. Ostali smo brez obljubljenega denarja, dobro pa je vsaj to, da 
razpis ni bil razveljavljen, kar pomeni, da smo v primeru, da se bo našel 
denar, še zmeraj v igri za sredstva razpisa.
V občinskemu odboru SD Litija se zavedamo, da časi, ki prihajajo ne 
bodo lahki in bo potrebno gledati na sleherni evro v občinskem prora-
čunu. ukinjena sredstva razpisa ministrstva za šolstvo bi lahko resno 
zatreslo izgradnjo šole. Menimo, da je projekt izgradnje nove Osnovne 
šole Litija še vedno realen in nujno potreben. Socialni demokrati Litije 
smo prepričani, da s pravim načinom dela in skupnim sodelovanjem 
lahko izgradimo šolo.
Seveda pa se bo že v oktobru pokazalo, kako resna in odgovorna je ta 
naloga, saj se bo sprejemal rebalans proračuna 2011 in tudi osnutek 
proračuna 2012. Res bo potrebno varčevati, saj so bili prilivi v občinski 
proračun v osmih mesecih pod pričakovanji. Proračun tekočega leta 
ne sme prenašati obveznosti v prihajajoče leto 2012, kar pomeni, da 
bomo lahko letos zapravili le toliko, kolikor bomo imeli proračunskega 
denarja. Drugo leto pa bo moral biti proračun naravnan le na nujno 
potrebne investicije za delovanje občine ter na pravilno gospodarjenje, 
saj v drugem letu še ni pričakovati sredstev državnega proračuna.

SOCiALNi DEMOkRATi
Občinski odbor Litija

NEVARNA POT OTROK V ŠOLO  
V SPODNJEm HOTIČU

Grozljivo je, da morajo otroci na avtobus hočeš nočeš prek 
tako prometne državne ceste kakor se kdo znajde. Takoj je 
potrebno urediti varno prečkanje ceste z urejenim prehodom 
za pešce.
Vsakodnevni grozljiv pogled na otroke, ki se morajo znajti vsak po 
svoje ter tvegati življenje, da prečkajo zelo prometno cesto G2-108 
v Spodnjem Hotiču, me je tako pretresel, da ne smem čakati več 
niti minuto. Da gredo lahko na avtobus in iz njega, ki jih vozi v in iz 
šole morajo vsak dan v boj z jeklenimi bojevniki na bojišču v Hoti-
ču. Prav tako so ogroženi tudi, ko morajo preko mostička, stisnjeni 
med ograjo in mimo drvečih vozil, da lahko pridejo do avtobusne 
postaje pri gasilnem domu.

Zato se kot občinski 
svetnik in občan čutim 
dolžnega storiti vse, da 
se zaščiti najbolj ranlji-
vo kategorijo v prometu 
pešce, posebej otroke 
in starejše. 
Takoj je potrebno na 
glavni cesti v Hotiču na-
praviti prehod za pešce, 
ki bo ustrezno označen 

s prometnimi znaki in osvetljen, da bodo vozniki zmanjšali hitrost 
ter bodo pripravljeni na pešce in se ustavili pred prehodom. Ob 
mostu je potrebno napraviti brvi ali dodatna mostička za pešce ob 
obeh straneh mostu, ki jim bo omogočil varen prehod čez potok. 
Prav tako je nujno potreben prehod za pešce tudi na lokalni cesti za 
Vače na križišču pri avtobusni postaji poleg Mane bara.

POGLED NA GRADBIŠČE 
SOCIALNO VARSTVENEGA 

CENTRA
Takšen je pogled na gradbišče Social-
no varstvenega centra ob Ljubljanski 
cesti v Litiji. izvajalec del je podjetje 
Trgograd d.o.o Litija, ki pospešeno 
izvaja gradbena dela. Gradbišče si je 

ogledala tudi predsednica zveze društev upokojencev Mateja kOžuH.

OB LJUBLJANSKI CESTI RASTE NOV TRGOVSKI CENTER
Pogled na konstrukcijo novogradnje trgo-
vskega centra z gradbenim materialom, 
v katerega se bo preselil Jernej d.o.o. 
iz šmartnega pri Litiji. Slika je nastala 
11.9.2011, danes ima objekt že končno 
podobo - pokrit in obložen s fasadnimi 
ploščami.

ZBIRNI CENTER KOMUNALNIH ODPADKOV
Pogled na zbirni center posebnih odpadkov 
pri »Predilnici Litija ob bajerju« na katerem se 
znajde prav vse. žal je v današnjem času ve-
dno več plastike, papirja, in še več ga bo, ker 
to predpisujejo zakoni in uredbe. Nikjer pa ni 
v predpisih zaslediti, kako zmanjšati odpadke, 

ko pa država predpisuje vedno strožje normative (zavarovanje artiklov, 
mnogokrat z odvečno embalažo, vedno več plastične embalaže, ki iz tr-
govskih polic izpodriva povratno stekleno embalažo). Litija nima zbirne-
ga centra za še uporabne predmete (elektroniko, pohištvo, stavbno pohi-
štvo in drugo še uporabno opremo, pač pa vse to konča na smetišču.

ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Dijaki gimnazije so 1/9-2011 mo rali 
kar nekaj časa počakati predno so se 
odprla vrata v hram učenosti. Med ča-
kajočimi je bilo pravo vzdušje, veselje 
in radosti. Med temi je bilo mnogo dija-
kov in dijakinj, ki so letos vstopili prvič 
čez prag »Gimnazije Litija«.

LITIJSKA TRžNIcA PRED ŠPORTNO DVORANO
Prodajalci litijske tržnice (ki ni tržnica) 
pač pa skušajo zadovoljiti redke kupce, 
čeprav imajo na stojnicah kar zajeten sor-
timan pridelkov. Zato vabijo občane Litije, 
da obiščejo njihove stojnice in kupijo sve-
žo zelenjavo in druge kakovostne izdelke.

PRIKAZ VARNE VOžNJE Z mOTORNImI KOLESI
V nedeljo 25.9-2011 je na parkirišču »Tr-
govine LiDL« potekala zanimiva prireditev. 
»Prikaz varne vožnje z motornimi kolesi.«
Na postavljenem poligonu sta prometni 
policist iz Policijske uprave Ljubljana in 
instruktor varne vožnje iz Vranskega pri-
kazala, kako se morajo ponašati motoristi 
pri vožnji na cesti, posebno v ovinkih, kako 
pravilno zavirati. Člani AMZ Litija pa so za prisotne pripravili izpolnjeva-
nje izpitnih testov iz znanja cestno prometnih predpisov
Prireditve se je udeležilo veliko voznikov motornih koles, ki so tudi sami 
lahko praktično preizkusili v vožnji med postavljenimi stebrički.
kdor je želel je lahko tudi izpolnil teste o znanju cestno prometnih 
predpisov in preveril svoje znanje.

mLADENIČI SODELOVALI PRI VARNOSTI OTROK  
NA ZAČETKU ŠOLE

Spoštovani, tudi letos so mladeniči s 
sedmimi križi priskočili na pomoč po-
licistu policijske postaje Litija v prvih 
šolskih dneh pri varovanju otok na poti 
v šolo in ob povratku iz šole. žal to je 
bil edini viden ukrep za varno pot v šolo 
in še nekaj na novo prepleskanih pre-
hodov. Veseli smo lahko, da so otroci 
pametni in znajo sami poskrbeti za svo-

jo varnost, sicer bi bilo lahko drugače.
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu bi moral odigrati ak-
tivnejšo vlogo v tej preventivi in vzgoji, prav tako pa tudi agencija za 
varnost prometa v Republiki Sloveniji. Dovolj je pisanja in hvalisanja 
kaj je storjenega, če pa ni konkretnih dejanj. število prometnih ne-
sreč s smrtnim izidom se povečuje, kljub visokim kaznim, to se pravi, 
da nekaj ni vredu. Empirična spoznanja dokazujejo, da visoke kazni 
ne morejo preprečiti nesreč. kajti pri tolikem številu motornih vozil na 
cesti se vedno najde nekdo, ki krši predpise, med njimi so tudi mno-
gokrat objestni vozniki kateri mislijo, da so na cesti sami, mnogo pa je 
voznikov, ki precenijo svoje sposobnosti in moč vozila in tega v danih 
nepredvidenih okoliščinah ne morejo več obvladati (predvsem v ovin-
kih le te sekajo in čelno trčijo v nasproti vozeče vozilo, zapeljejo izven 
vozišča v obcestno ograjo, drevo, hišo ali jarek. Posledice so neizogib-
ne, največkrat s smrtnim izidom.

LITIJA NAŠE mESTO LEPO IN ČISTO
V teh oktobrskih dneh lahko vidimo, da 
so nekatere hiše še zelo lepo ocvetličene, 
kot bi to bilo meseca junija. Na sliki sta-
novanjska hiša na Zg. Logu žibret Franca, 
ki ne daje nobenh znakov, da bi bila pred 
vrati zima. Takih ocvetličenih hiš je v me-
stu Litija še mnogo, mnogi pa so cvetje že 
odstranili in se pripravili na zimo.

ODSEV STARE LITIJE V REKI SAVI
V teh jesenskih dneh narava 
dobiva prav poseben čar, še 
posebno, če posije sonce. Tudi 
staro mestno jedro Litije je v 
pravem trenutku obsijalo son-
ce, ki ga prav gotovo v zimskem 
času ne bo na tem kraju, ter se 
zazrcalilo v gladini reke Save.

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
NA OBmOČJU VODOVODA RIBČE IN  

VODOVODA ZGORNJI LOG
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je bilo zgrajeno vodovodno 
omrežje Vodovod Ribče z vsemi objekti, urejenim zajetjem s čr-
pališčem Zapodje ter dograjenima dvema vodohranoma. Vodo-
vod obsega območja naselij Zapodje, Vernek, Jesenje in Ribče. 
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je bilo zgrajeno vodovodno 
omrežje Vodovod Zgornji Log in sicer izdelano je bilo črpališče, 
tlačni cevovod, nov vodohran in oskrbovalni cevovod za Zgornji 
Log in Litijo – visoka cona. 
ker je v navedenih naseljih prišlo do izboljšanja komunalne 
opremljenosti, je Občinski svet Občine Litija na svoji 8. redni 
seji z dne 28. septembra 2011, sprejel Odlok o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod 
Ribče«, za območje naselij Jesenje, Ribče, Vernek in Zapodje 
in Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
opremljanja »Vodovod Zgornji Log«, za območje naselja Zgornji 
Log (v nadaljevanju Odlok o programu opremljanja). 
Odlok o programu opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka, ki ga odmeri občinska uprava po uradni dol-
žnosti. Podatke o lastništvu, površini zemljišč in neto tlorisni 
površini pripadajočega objekta, bo občinska uprava pridobila iz 
uradnih evidenc. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje 
na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost. S plačilom komunalnega 
prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno 
komunalno opremo-vodovod. V navedenih naseljih je priključi-
tev na vodovod obvezna za vse uporabnike.
Na podlagi pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc, bo občin-
ska uprava pričela z obveščanjem zavezancev o načinu izračuna 
komunalnega prispevka. iz obvestila bodo razvidni podatki o la-
stništvu, površini zemljišč in neto tlorisni površini pripadajočega 
objekta, ki se priključuje na komunalno opremo-vodovod. 
V primeru, da so vaši dejanski podatki drugačni, kot so bili ugo-
tovljeni na podlagi uradnih evidenc, vas pozivamo, da v roku 
navedenem na obvestilu, predložite pisna dokazila (projektno 
dokumentacijo, pogodbo,…) o morebitnem drugačnem dejan-
skem stanju. Ti podatki namreč lahko spremenijo višino komu-
nalnega prispevka.
Za vse nadaljnje informacije smo vam v občinski upravi Občine 
Litija na voljo na tel. št. 01 8963 448 -karmen Merela ali na 
e-mail karmen.merela@litija.si.

direktorica občinske uprave  
Tatjana kRžišNik, univ.dipl.prav.

v sliKi in besedi  / ciril Golouh

cIVILNA INIcIATIVA LITIJA - ZDRUžENJE  
ZA BOLJŠO LITIJO

1. Civilna iniciativa Litija (Ci) obvešča Litijanke in Litijane, da je pričela 
delovati naša spletna stran www.civilna-iniciativa-litija.si . Na spletni 
strani bomo objavljali članke o našem delu, pa tudi naše in vaše pre-
dloge, kritike in tudi pohvale v zvezi z dogajanjem v našem mestu. Ob-
javljene članke lahko na spletni strani tudi komentirate.
Hkrati obveščamo vse tiste, ki vam je mar, kaj se v mestu dogaja, in 
želite sodelovati pri izboljšanju življenja v mestu, da nam svoja mnenja 
lahko posredujete tudi na elektronski naslov ci.litija@gmail.com
2. Civilna iniciativa Litija je dne 6. oktobra 2011 z dopisom pozvala g. 
župana, kot prvo odgovorno osebo v občini, naj občanom posreduje 
jasno informacijo o realnosti gradnje nove Oš Litija. V širši javnosti in 
po medijih se namreč pojavljajo različne informacije o sami gradnji. 
Več si lahko preberete na naši spletni strani.
Čas je, da davkoplačevalci nehamo tiščati glavo v pesek in zahtevamo 
od odgovornih na občini jasne odgovore, kako se gospodari z davko-
plačevalskim denarjem. 

CiViLNA iNiCiATiVA - ZDRužENJE ZA BOLJšO LiTiJO
Predsednica: Mateja šTEFERL

POMEMBNO OBVESTILO
uporabniki cest proti Podšentjurju in Ponovičam so nas opozorili, da 
nekateri kolesarji, predvsem pa tekači ne uporabljajo luči in odsevni-
kov. V teh jesenskih večerih so tako za ostale udeležence v prometu 
skoraj NEViDNi.
Člani Civilne iniciative Litija zato naprošamo vse kolesarje, tekače in 
tudi pešce, da zaradi lastne varnosti, kot tudi varnosti ostalih udeležen-
cev v prometu, uporabljajo ustrezna svetlobna telesa.

Nikakor več se ne smemo več igrati z otroškimi življenji. Omogoči-
mo jim čim bolj varen prehod preko ceste, ki se jo je že tako prijelo 
ime »cesta smrti«. Ne dovolimo, da bi to postala tudi na danes še 
zelo nevarnem odseku ceste v idilični vasici Spodnji Hotič.

Boris DOBLEkAR, Občinski svetnik
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vrtnarsKi KotičeK
Franc Grošelj

žVEPLANJE VIN
Vino z žveplanjem zaščitimo, da se ne 
kvari.

žveplamo lahko z žveplenimi tra-
kovi, kalijevim metabisulfidom (vi -
nobranom) ali žveplasto kislino 
H2SO3. Ne zamenjujmo te kisline z 
žvepleno kislino H2SO4, ki je zelo 
nevarna. Vsako izmed opisanih sred-
stev ima slabosti. žvepleni trak lahko 
pri gorenju poceja žveplo v sod, to 
žveplo se kasneje pretvori v žveplo-
vodik. Vinu doda vonj po gnilih jajcih. 
kalijev metabisulfid ali vinobran pu-
šča v vinu trdne ostanke, ti potonejo 
in vinu pobirajo moč. žveplasta kisli-
na ima najmanj slabih lastnosti in se 
za žveplanje vin vse več uporablja. 

Posebna lastnost žveplaste kisline, 
da na zraku razpade na žveplov dio-
ksid So2 in vodo daje kislini to velja-
vo. Ta žveplov dioksid je enaka snov 
kot dim, ki se razvije pri zažiganju 
žveplenih trakov, kar smo počeli nek-
daj. žveplov dioksid se enakomerno 
porazdeli po vinu in nase veže vse or-
ganske snovi v vinu, ki bi povzročile 
razvoj bakterij in kvasovk v vinu. Te 
primesi nato skupaj z žveplom poto-
nejo na dno in vino prečistijo, pravi-

mo, da vino postane bistro. Po 7 do 
10 dneh to vino pretočimo in usedlino 
zavržemo. S tem smo vino prečistili in 
odstranili žveplo, ki smo ga dozirali v 
namen čiščenja.

Če smo vinu dali malo dozo žveplaste 
kisline, potem je celotno dodano žve-
plo skupaj z usedlinami odtranjeno 
iz vina. Vino nadalje ni več zaščiteno 
in ponovno lahko pride do kvarjenja, 
zato se po cca 2 mesecih vino ponov-
no žvepla. Najbolje je če imamo mo-
žnost napraviti analizo vina na vseb-
nost žvepla. Tako ugotovimo prosto 
žveplo v vinu in smiselnost ponovne-
ga dodajanja žvepla v vino. Dodamo 
ga samo toliko, da vino sčistimo in 
žaščitimo pred nadaljno oksidacijo. 
V vinu so namreč še vedno prisotni 
majhni nevidni delci organskih snovi, 
ki bi lahko pokvarili vino. Te prosto 

žveplo vežejo nase ves čas zorenja 
vina in tako nevtralizirajo vse naj-
manjše organske delce. S tem pre-
prečimo oksidacijo. Za zaščito naj bi 
vino vsebovalo od 18 do 22mg SO

2, 
kar je več, ni primerno. Sčasoma se 
to žveplo ponovno usede na dno in 
ponovno lahko opravimo pretok, use-
dline zavržemo. Za rdeča vina velja 
spodnja meja vsebnosti prostega žve-
pla, za bela vina 22 mg. Polsladka in 
sladka vina potrebujejo več prostega 
žvepla, da bi bila zašči-
tena. Nekatera tudi do 
28 mg in več. 
Če imamo možnost op-
ravimo ponovno analizo 
na prosto žveplo. 
Po potrebi vinu dada-
mo manjkajože žveplo, 
da doseže v prejšnjih 
stavkih opisano količi-
no prostega žvepla.
Previsoke količine žve-
pla v vinu povzročajo 
vinu slab okus in vonj. 
Nekatere pa boli glava. 

žveplasto kislino lahko 
uporabimo tudi za su-
šenje sadja, konzervi-
ranje posode (sodov po 
mokrem postopku) in 
ra zkuževanje steklenic. 
Narezano sadje po mo-
či mo v raztopino 1%-ne 

raztopine žveplaste kisline in pustimo, 
da se odcedi. Za desifekcijo steklenic 
nalijemo raztopino v steklenice in jih 
nato spraznimo. Enako postopamo  
za namen konzerviranja lesenih so - 
dov, s to razliko, da kislino pustimo 
v le senih sodih do uporabe posode.  
Veha mora biti zabita. Posodo nato 
temeljito operemo in uporabimo za 
pretok. 
Pri uporabi upoštevajmo navodila 
pro izvajalca.

ProizVodnja in TrgoVina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LiTija

Tel.: 01/8980-181

SPECiaLizirana ProdajaLna  
za ProFESionaLCE, VrTiČKarjE  

in KMETE.

vaš uspeH  
sKupno veselje !

S solidnimi cenami  
naprej!

www.agrolit.si

vse za vaš doM, vrt, njivo 
in vinoGrad

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

Na koncertu 8. oktobra sta 
se najprej predstavili dve novi 
izjemno mladi skupini Arteni-
gma in High Five. Večina čla-
nov je dijakov Gimnazije Litija. 
Skupini obstajata kratek čas 
in sta junaško prestali preizku-
šnjo enega prvih večjih nasto-
pov. Petica, bi verjetno rekli 
gimnazijci in ostali obiskovalci, 
ki so z navijaško vnemo spremljali nastopa. Večer so zaključili Ratowi 
in navdušili ljubitelje trših zvokov in dobre rock glasbe. Obetajoče!!!!

PLES, ŠPORT, PRAVLJIČNA DEžELA NARNIJA IN KRIK
Takšne bodo jesenske počitnice za obiskovalce programov Mladinske-
ga centra Litija. Tečaj orientalskega plesa s Tejo Mahkovic bo potekal 
v dopoldanskih urah. Četrtek je namenjen obisku Atlantisa – prijave 
sprejemamo do srede 2.11. V petek popoldan bo veliki jesenski turnir 
v košarki in nogometu v dvorani Gimnazije Litija. MC Litija bomo spre-
menili v pravljično deželo Narnijo in se ob 16. uri vsak dan dobivali na 
ustvarjalnih delavnicah. 
Prvi pa bo na vrsti kRik – tradicionalna strašljiva postavitev za Noč ča-
rovnic v kleti gradu Bogenšperk. 31. oktobra spet pričakujte pokopali-
šče slavnih, giljotino, Frankenštajna, kuliso za fotografiranje, netopirje, 
okostnjake in seveda kričanje. 
Več o programih preberite v koledarju kulturnih prireditev, na spletni 
strani Mc Litija www.mc-litija.si in na FB-ju.

KLIŠE V OKTOBRU
Med študijskimi počitnicami so aktivisti kliše-ja izkori-
stili čas za različne športne aktivnosti, med drugim je 
22 pohodnikov (5 vodnikov in 17 udeležencev) 3.9.2011 
osvojilo vrh Triglava. Na vrh so se povzpeli po Tomin-
škovi poti, nazaj pa 
so se vsi srečno in 

varno vrnili v dolino Krme. Sedaj pa 
je nastopil čas za nove podvige v 
novem šolskem letu. kliše-jevi ak-
tivisti so uvod v novo šolsko leto 
kronali s sestankom vseh aktivistov 
– starih in novih – ki je potekal v 
četrtek, 8.9.2011, v klubskih pro-
storih. Polni svežih idej in novega 
zagona za nadaljnje delo so razpravljali o vseh novostih, ki jih njihovi 
člani lahko pričakujejo v šolskem letu 2011/2012. Največja novost v 
letošnjem letu je kategorizacija aktivistov v posebne skupine, ki bodo 
skrbele za posamezna področja delovanja kluba. Aktivisti so se tako 
razvrstili v skupine za organizacijo športnih, kulturnih, socialno zdra-
vstvenih in izobraževalnih dogodkov, skupino za organizacijo zabav, 
skupino za promocijske aktivnosti ter dijaško skupino. Ti t.i. teami 
bodo zadolženi za tekoči potek in izpeljavo tako stalnih projektov, kot 
tudi novih dejavnosti. Članom kliše-ja bodo tudi v novem letu omogo-
čene vse dosedanje ugodnosti (brezplačne inštrukcije, ugodno foto-

UČNA POmOČ ZA OSNOVNOŠOLcE 
V Mladinskem centru Litija so dijakinje in dijaki Gim-

nazije Litija ter prostovoljke in prostovoljci MC Litija začeli z izvajanjem 
učne pomoči. učna pomoč je za uporabnike brezplačna in je namenje-
na učencem osnovnih šol. Poteka vsak teden ob ponedeljkih, sredah in 
četrtkih od 16.00 do 17.30 v prostorih Mladinskega centra.
Pomoč pri učenju ponujamo za vse predmete v osnovnih šolah. Do 
sedaj se je učna pomoč izkazala za zelo učinkovito, saj je marsikomu 
pomagala pri težavah, ki so se pojavile pri učenju in razumevanju učne 
snovi. V primeru, če presodite da vaš otrok potrebuje pomoč, ga napo-
tite k nam. Z veseljem mu bomo pomagali. S sabo naj obvezno prinese 
knjige in zvezke predmeta, pri katerem potrebuje pomoč.

LITIJA EVROPSKO MESTO MLADIH
je sestavljanka predstavitev različnih programov mladih Litijank in Liti-
janov. Programom je skupno to, da so financirani s strani Evropske ko-
misije preko programa Mladi v akciji. Asociacije: grafitarske poslikave 
po Litiji in smetarskih kamionih, klubska scena, Gozdna učna pot Svib-
no, Martina in Evropska prostovoljna služba, spletna stran »Litijanka« 
in direktiva za preobrazbo. Trenutno potekata dva projekta – snemanje 
kratkega igranega filma in Evropska prostovoljna služba - v MC Litija 
gostimo Javija iz španije.

Tor 15.11. Javier predstavi evropsko prostovoljno službo in španijo 

Sre 16.11. Evropa financira programe mladih, predstavitev programa 
Mladi v akciji

Čet 17.11. kLišE - Predstavitev kluba litijskih in šmarskih študentov

Pet 18.11. Grafiti in glasba, predstavitev projektov programa Mladi 
v akciji

Večeri so namenjeni vsem, ki bi radi kot prostovoljci sodelovali v pro-
gramih z medkulturno dimenzijo, odšli kot prostovoljci v tujino ali svojo 
idejo o programu preoblikovali v vlogo na razpis programa Mladi v akci-
ji. klub litijskih in šmarskih študentov bo poleg prvih »evropskih« izku-
šenj predstavil vse programe, ki jih izvajajo za svoje člane in ostale.
Vsi programi se bodo začeli ob 18. uri v Mladinskem centru Litija.
 

ROCK KONCERTNA SCENA
je v Litiji dobila nov zagon. Po septembrskih Zarjavelih trobentah sta se 
zgodila kar dva koncerta. Oba pred MC Litija. 
Zadnji dan septembra je »projektna skupina« Nirvana Tribute band 
preigravala komade kultne ameriške grunge zasedbe. 23 Nirvaninih 
skladb je ob 20. obletnici izida albuma Nevermind navdušilo obisko-
valce koncerta.

kopiranje, tiskanje, vezava...), prav tako pa bodo lahko koristili nekaj 
novih storitev in sicer plastificiranje dokumentov ter nakup ugodnih 
študentskih bonov v pekarni ilirija v Litiji. Napovedi za mesec okto-
ber: 22.10. bo v Ljubljani organiziran Paintball, cena za člane je 15 
€, za nečlane pa 25 € - odhod je ob 09.00 izpred športne dvorane v 
Litiji. V prostorih kluba bo 28.10. potekal Tarok turnir, igralo se bo v 
trojicah oz. po sistemu 3+1. Prostora je za 16 udeležencev, za člane 
prijavnine ni. Prva tri mesta čakajo nagrade. Vrača se tudi tradicionalni 
Halloween party, ki je prejšnja leta potekal na gradu Bogenšperk, letos 
pa bo zabava za noč čarovnic izpeljana pod vodstvom nove kliše-jeve 
podskupine PartyPeople, za dobro glasbo pa bo poskrbel DJ Sylvain. 
klub v duhu ustvarjanja in sodelovanja vabi vse mlade, da postanejo 
aktivni člani kliše-ja in se pridružijo aktivistom pri soustvarjanju lokal-
nega mladinskega dogajanja. Vsi zainteresirani naj pošljejo e-mail s 
svojimi podatki (ime in priimek, tel. št.) in krajšo obrazložitvijo, zakaj 
želite postati aktiven član kliše-ja na klub.klise@gmail.com in najbolj 
zagnani bodo povabljeni na motivacijski vikend v Ajdovščino od 4. do 
6.11.2011. Če v mesecu oktobru član pripelje dodatne tri nove člane, 
dobi pri izbranem projektu 20 € popusta in darilo. klub vabi vse dijake 
in študente, da se z originalnim potrdilom o vpisu za tekoče šolsko leto 
vpišejo v kliše, vsak delovni dan od 17. do 20. ure v prostorih kluba. 

Tjaša CVETkOViČ

mLADINSKI SVET OBČINE LITIJA 
NA TRIDNEVNEM IZLETU 

Mladinski svet občine Litija je na tridnevnem 
izletu po Strasbourgu in okolici obiskal tudi 
Evropski parlament, kjer nas je pozdravila 
evropska poslanka Romana Jordan Cizelj.

Mladinski svet, ki deluje kot nosilec mladinskega dela in predstavlja 
osnovo za povezovanje mladih v Litiji, je tokrat povezal 45 mladih iz 
Litije in okolice, ki so se udeležili tridnevnega izleta. Prvi dan izleta smo 
si ogledali koncentracijsko taborišče 
Natzweiler-Struthof, ki nas je opomnil 
na grozote druge svetovne vojne in 
center Strasbourga. Drugi dan izle-
ta smo obiskali Evropski parlament, 
kjer nas je pozdravila Romana Jordan 
Cizelj. Poslanko smo spraševali o ak-
tualnih temah, kot na primer finančna 
in gospodarska politika Eu, proračun Eu in možnosti za varčevanje, 
pogovarjali pa smo se tudi o udejstvovanju mladih v politiki in usklaje-
vanju kariere z zasebnim življenjem žensk. Ravno na tisti dan je pote-

kalo drugo septembrsko plenarno 
zasedanje Evropskega parlamenta, 
zato smo si v sejni dvorani ogledali 
potek glasovanja. Drugi dan smo 
zaključili z ogledom mesteca Col-
mar, ki mu zaradi rečnih kanalov 
pravijo tudi »severne Benetke«. 
Tretji, zadnji dan izleta smo si ogle-
dali mesto karlsruhe in izlet zaklju-
čili s kopanjem v bližnjem bazenu. 
 Matej žONTAR

FOTO: žiga Peterca
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Evropohodniki v Srcu Slovenije
V Srcu Slovenije, na geometričnem središču Slovenije je 1. okto-
bra 2011 potekal zaključek Evropohoda 2011 in srečanje sloven-
skih evropohodnikov, na katerem je bil prisoten tudi predsednik 
Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. 

Osrednje dejanje je bilo skupno zlivanje vode iz različnih slovenskih 
krajev. Vsaka članica komisije za evropske pešpoti (Planinska zveza 
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slo-
venije in Turistična zveza Slovenije) je v preteklih mesecih na različnih 
lokacijah v Sloveniji zajemala vodo s posebnimi lesenimi posodami, kar 
simbolizira gozd in vodo, ki sta življenjsko povezana. Vodo je iz izvira 
Save in Soče ter iz Triglavskih sedmerih jezer prinesel utrama-
ratonec Radovan Skubic Hilarij. Posoda z vodo bo odpotovala v 
Španijo, kjer se bo v vodnjaku na dvorcu Alhambra v Granadi iz 
vseh delov Evrope simbolno združila v eno.

V kulturnem pro-
gramu, ki ga je 
povezova la Blažka 
Müller Po grajc so 
sodelovali Godal-
ni orkester Stru-
nikat, moški pev-
ski zbor KUD Lipa 
Vače – Geoss in 
Družinsko gleda-
lišče Kolenc. Pri 
zaključnem dogod-
ku so poleg organi-
zatorja, komisije za 
evropske pešpoti, 
sodelovali Občina 
Litija, Center za ra-

zvoj Litija, Društvo GEOSS, PGD Vače, Društvo žena in deklet Vače in 
PD Litija. 

Ogled dobrih praks v Avstriji
Srce Slovenije je sredi septembra organiziralo strokovno ekskur-
zijo na avstrijsko Štajersko, ki so se jo udeležili predstavniki ob-
čin, društev, podjetniki in predstavniki centra za razvoj Litija ter 
zadruge Jarina. Regija Vulkanland, ki pod skupno znamko povezu-
je ponudnike območja, ima veliko vzporednic s Srcem Slovenije.

Prvi dan ekskurzije je bil namenjen ogledu primerov dobrih praks izve-
denih projektov v regiji in seznanitvi z razvojem znamke Vulkanland. Za-
nimiv je bil ogled Tehnološkega centra Güssing, kjer so nam predstavili 
Model oskrbe z energijo. V tem mestu so na podlagi raziskav že pred 
tridesetimi leti ugotovili, da večino denarja zapravijo za energijo (ben-
cin, elektrika, plin), zato so se odločili, da bodo sami proizvajali energijo 
in energente dobavljali iz lokalnega okolja (sonce, biomasa, kmetijstvo) 

ni kvalitetna, kar pa ne drži. To je posledica zastarelega mišljenja, 
ko še ni bilo »high-tech« tehnologije, s katero se ukvarjamo mi. Naj 
omenim, da smo edino podjetje v Sloveniji, ki se ukvarja z obnovo 
avtoplaščev za osebne avtomobile.

Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma 
Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti? 
Center za razvoj poznam že vrsto let. imeli smo nekaj sestankov 
glede sodelovanja pri prijavi na razpis, vendar zaradi obsežnosti 
investicije z naše strani do realizacije ni prišlo.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziro-
ma najbolj obogatila?
Najpomembnejša izkušnja, ki sem jo imel, mi je odprla oči, da je 
potrebno biti v poslovnem svetu izjemno prijazen do strank. Slo-
venski trg je v prijaznosti do strank nekje na začetku. Opažam, da 
je napredek, vendar ne v takšni meri, kot je drugje po Evropi. 
Govorim o prijaznosti, ki jo lahko daš, če sam to zares čutiš. Ne go-
vorim o lažni prijaznosti, ki je šla po nekaterih državah, posebno v 
ZDA tako daleč, da praktično ne čutiš razlike med pravim in lažnim 
odnosom. 

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno 
vodilo?
Formula za uspeh je natančnost in odzivnost. Vsa kar delaš moraš 
po mojem mnenju opraviti natančno in vsem, s katerimi posluješ, 
moraš zagotoviti hitro odzivnost.

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Večino časa posvečam kakovosti izdelkov. Poleg tega skrbim, da 
vsako leto trgu ponudim nove produkte, kot so nove dimenzije gum 

in novi profili. Tako povečujem trg in tudi delež kupcev, ki jim eko-
logija v vsakdanjem življenju veliko pomeni. 

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Pomembni so zato, ker ustvarjajo dodano vrednost. ker širijo dob-
robit družbe in ustvarjajo nova delovna mesta, se posebej na pode-
želju, kjer le teh primanjkuje. 

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se ču-
tite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju druž-
bene odgovornosti? 
Povezavo z okoljem čutim predvsem v nudenju delovnih mest lokal-
nim prebivalcem. S tem ohranim ljudi, da ne odidejo iz podeželja, 
posredno pa se s tem ohranjajo bistveni elementi potrebni za življe-
nje, kot so šole, vrtci, pošta, trgovina in javni prevozi.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje 
prve podjetniške korake?
Dobra zamisel oziroma ideja je poglavitna stvar. Potem pa seveda 
finančna injekcija, ki jo sicer ni lahko dobiti, a vendar nič ni nemo-
goče. Potrebno je predvsem veliko poguma.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja 
in rasti?
Poleg obstoječega programa obnove zimskih avtoplaščev, je plan 
usmerjen tudi v obnovo kamionskih gum. Veliko pozornost zadnje 
pol leta posvečamo distribuciji novih letnih gum iz Danske, kjer 
smo pridobili pogodbo o eksluzivnosti prodaje na slovenskem trgu. 
Priložnosti za razvoj vidim predvsem v internetni prodaji, preko ka-
tere imamo vsakoletno povečanje za skoraj sto odstotkov. Računa-
mo tudi na nove zaposlitve v podjetju.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

doMEn VrTaČniK, 
podjetnik 
V podjetniškem intervjuju predstavljamo mladega Domna Vrtačni-
ka, ki je na Dolah pri Litiji pred štirimi leti prevzel vodenje podjetja 
Rotal gume. ukvarjajo se predvsem z obnovo avtoplaščev oziroma 
gum.
 
Domen izhaja iz podjetniške družine in je v posel vpet že od malih 
nog, saj je od otroštva je spremljal očetovo podjetje. Aktivno je 
v podjetju pričel sodelovati takoj po končanem študiju manage-
menta leta 2007. Oče je še danes njegov mentor in aktivno spre-
mlja delovne procese v podjetju. 
Čeprav so Dole od Litije oddaljene 30 kilometrov, večjih težav 
zaradi odmaknjenosti kraja ne vidi, saj pravi, da se nahajajo na  
takšnem območju, od koder lahko v roku ene ure oskrbijo praktič-
no vsa večja mesta po Sloveniji.
Pri proizvodnji uporabljajo surov kavčuk, ki je tehnološko zelo ne-
predvidljiva surovina, zato je velikega pomena konstantno optimi-
ziranje delovnega procesa. inovativnsot se po njegovem mnenju 
kaže predvsem v tehničnih izboljšavah obnove gum. Stroji so dan-
danes izredno napredovali, procesi so vodeni računalniško, kar 
zahteva tako obširno znanje na področju elektro-inženiringa kot 
široko kemijsko poznavanje.
V podjetju je trenutno zaposelnih 7 ljudi, ki izhajajo iz lokalnega 
okolja, sodelujejo tudi z zunanjimi delavci, v prihodnosti pa name-
ravajo zaposlovati še dodatne sodelavce. 
Domnu smo zastavili vprašanja o njegovih izkušnjah v poslovnem 
svetu. 

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Navdih je v mojem primeru dokaj preprost, saj nadaljujem družin-
sko podjetje. Dejavnost me izredno veseli, gre za zelo dinamičen 
posel, poln turbolenc, saj je trg gum ne samo v Sloveniji, pač pa po 
celi Evropi izjemno natrpan.
Ob nedavnem obisku sejma v Bologni sem spoznal, kako Evropa 
poudarja ponovno uporabo že izrabljenih gum. Pri nas pa se obna-
šamo skrajno razsipniško, ker ljudje menijo, da obnovljena guma 

p r e d s tav l ja M o   u s p e š n e   l i t i j s K e   p o dj e t n i K e

in s tem omogočili, da denar 
ostaja v regiji. Njihov cilj je, 
da postanejo neodvisni od fo-
silnih goriv, kar bo regiji dalo 
dodatno vrednost. 

Udeleženci strokovne ek-
skurzije so bili mnenja, da 
lahko mnoge dobre prakse 
s področja turizma, razvoja 
podeželja in koriščenja ob-
novljivih virov prenesemo 
v Srce Slovenije in s tem 
območju prinesemo doda-
tno kakovost bivanja.

Priložnosti za nova podjetniška znanja
Za potencialne podjetnike in rastoča podjetja bomo v okviru točk VEM 
(»Vse na enem mestu«), ki jih Center za razvoj Litija upravlja v Litiji, 
Domžalah in v Grosupljem, izvedli več brezplačnih delavnic za podje-
tnike. Objavljamo termine delavnic, več informacij pa lahko dobite po 
telefonu na 083 892 418 in 01 89 62 714 ali e-mail naslovih domzale@
razvoj.si in info@razvoj.si.

»Kako registriram svoje podjetje?«
Termini delavnice: 

Torek, 25. oktober 2011 ob 16. uri, Sejna soba Občine Litija
Sreda, 26. oktober 2011 ob 17. uri, Obrtna zbornica Grosuplje
Četrtek, 27. oktobra 2011 ob 17. uri, Domžalski dom, Domžale 
Torek, 22. november 2011 ob 16. uri, Sejna soba Občine Litija
Sreda, 23. november 2011 ob 17. uri, Domžalski dom, Domžale 
Sreda, 23. november 2011 ob 17. uri, Obrtna zbornica Grosuplje 

»E-poslovanje podjetij«
Termin delavnice: 

Četrtek, 20. oktober 2011 ob 8. uri, Obrtna zbornica Grosuplje

»Gradniki uspešnega posla«
Termini delavnice: 

1. del: Torek, 25. oktober 2011 ob 15. uri, Stara knjižnica Mengeš  
2. del: Sreda, 26. oktober 2011 ob 15. uri, Stara knjižnica Mengeš

»Kako se internacionalizirati in kam?«
Termini delavnice: 

Četrtek, 10. november 2011 ob 14. uri, Domžalski dom, Domžale
Četrtek, 10. november 2011 ob 17. uri, Obrtna zbornica Grosuplje 

»Zaključni računi za s.p. in d.o.o.«
Termini delavnice: 

Četrtek, 24. november 2011 ob 10. uri, Stara knjižnica Mengeš
Četrtek, 24. november 2011 ob 13. uri, Sejna soba Občine, ivančna 
Gorica

KAM Z VIŠKI PRIDELKOV NA KMETIJAH?
Pridelovalce lokalnih proizvodov, ki svojih kmetijskih viškov sami 
ne morejo spraviti na tržišče, zadruga za razvoj podeželja Jarina 
vabi, da se vključijo v mrežo njenih ponudnikov. Za vstop v mrežo 
so pogoj kvalitetni domači proizvodi, katerih kvaliteto prideloval-
ci garantirajo s pridobljenimi certifikati integrirane in ekološke 
pridelave.

Lastna oskrba z domačo hrano postaja vedno bolj pomembna tema. 
Jarina z lokalnimi pridelki in izdelki že več let oskrbuje različne ustanove 
kot so šole, vrtci in domovi za ostarele. Pridelke odkupuje od manjših in 
srednje velikih kmetov iz območja Srce Slovenije. V mreži je povezanih 
že preko 50 kmetov. Delovanje Jarine po pristopu »iz regije za regijo« 
zagotavlja oskrbo potrošnikov s kakovostnimi lokalnimi kmetijskimi pri-
delki in izdelki, ki imajo kratko transportno pot od njive do mize.

Sredstva za nadgradnjo programa lokalne samooskrbe je Jarina pridobi-
la v okviru LAS Srce Slovenije. V letu 2011 in 2012 bo nadaljevala z aktiv-
nostmi pospeševanja kakovosti kmetijske proizvodnje in širitvi prodajnih 
poti na območju preko širitve mreže lokalne samooskrbe s hrano. 

Jarinini kupci v večji meri odkupujejo pridelke integrirane in ekološke 
pridelave, zato spodbujajo kmete, da se odločijo za takšen pristop in 
s tem dodajo vrednost svojim pridelkom in povečajo možnost prodaje. 
Do konca tega leta se lahko zglasijo v najbližji izpostavi kmetijske sve-
tovalne službe, če želijo, da se v naslednjem letu pri njih opravi kontro-
la nad pridelavo integriranih in ekoloških kmetijskih pridelkov.

Vabljeni vsi zainteresirani pridelovalci in institucionalni odjemal-
ci lokalnih proizvodov, da se povežete v mrežo zadruge Jarina (te-
lefon: 01/89 72 104 ali e-mail: natasa@jarina.si).

Na zaključku Evropohoda 2011 na Geossu je bil 
prisoten tudi predsednik Republike Slovenije, dr. 
Danilo Türk (foto: STA)

V Avstriji so se predstavniki občin, 
društev in podjetniki iz Srca Slovenije 
seznanili z dobrimi praksami razvoja 
regije Vulkanland
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HALLOwEEN PARTy Z DJ SyLVAIN-OM
Party People Litija…

Pred približno dvema letoma je bila ustanovljena neformalna skupina 
Party People Litija. Cilj članov in ustanoviteljev je predvsem prebuditi 
mrtvo nočno in zabavno dogajanje v Litiji in njeni okolici. Pravih zabav, 
ki ti ne bi izpraznile bančnega računa, v Litiji ali okolici do prihoda 
naših zabav ni bilo. Z vsako, novo organizacijo zabave (teh je do zdaj 
bilo že kar 6.), smo se naučili novih stvari in na vsaki zabavi ponudili 
več. Zadnja zabava SuMMER PARTY se je odvijala 4.6.2011 v športni 

dvorani Pungrt – šmar-
tno pri Litiji.
Poceni zabava + veliko 
obiskovalcev (ne samo 
iz Litije in šmartnega!) 
je bila formula za ne-
pozabno doživetje. Do-
dali smo še nekaj več! 
Program in nagrade. že 
tako  visoko temperatu-
ro v dvorani je dvignila 
udeleženka slovenskega 

Big Brotherja striptizeta Pia, žensko občinstvo pa je občudovalo plesal-
ce plesne “street dance show” animacije. Naši sponzorji, katerim se 
na tem mestu najlepše zahvaljujemo, so bili radodarni tudi z nagrada-
mi katere smo razdelili med obiskovalce, med najboljše plesalce, med 
najbolj aktivne in drzne obiskovalce.
in ker smo se z vsako zabavo nekaj naučili, tokrat pripravljamo nekaj še 
večjega, še bolj ekskluzivnega in glamuroznega. Tokrat organiziramo 
skupaj s klišejem tradicionalni Halloween party. Češnja na vrhu bo-
gatega programa bo vsekakor svetovno poznani DJ Sylvain, iz Grških 
maturantskih in absolventskih žurov se bo vrnil Jupitrov MC DJ Berny, 
ne bo pa izostal tudi sočni plesni spektakel in privlačne nagrade 
naših zvestih pokroviteljev.
Zabavo SuMMER PARTY in HALLOWEEN PARTY so podprli;
Generalni pokrovitelji: KLIŠE (Klub litijskih in šmarskih študentov), 
MJM Maruša Brinovec s.p., 
Večji Sponzorji: Mladinski svet občine Litija, TEAL d.o.o., Looxis, 
MC Litija, Frizeraj Saška, Avtoservis KASTELIC Litija
Ostali sponzorji: Miha Trotovšek, PortalStoritev.si, Kava Bar 3M, 
Hiša nepremičnine, Art & Caffe, Studio Paž, Gostilna in pizzerija 
Trio Cvet, Optika Manja, Tatjana bar, Flamingo bar, Zavarovalno 
zastopanje Makler, Mane Bar, Gostilna Krznar, Žeja Bar, Avtouslu-
ga Toni Soklič s.p., Frizerski salon Majda Boldin, Dnevni bar Lap, 
Mona Lisa, Mustang Bar, Avtocenter Litija, Taxy Hari, Modna Ulica, 
Mihoya, Portal nepremičnin, Hipermarket Spar, Ambient d.o.o., Ro-
bert Hauptman s.p.,
privlačne nagrade so prispevali: Kozmetični salon Gabi, Urarstvo Big 
Ben, Frizerski salon Barbara, Frizerstvo & Make Up Renata, Frizerski stu-
dio Trend, Marino d.o.o., Frizerski salon Silva, Frizerski salon Vaš frizer, 
Remy bar, Studio Simona, Pizzerija Sonček, Servis koles Vidic France, 
Trgovina “Gaj”, Foto Format, Optika Cestnik, Tiskarna Aco, Mesnica  
Frtica, Bob Bowling
Torej vsi najlepše vabljeni 29.10.2011 ob 21:00 uri v športno dvora-
no Pungrt v Šmartnem pri Litiji, kjer se bo do jutranjih ur odvijala 
najbolj nora zabava kar jih naša okolica premore.
Vas zanima kdaj bo naslednja zabava? Spremljajte naš profil na Fa-
cebooku (PARTY PEOPLE LiTiJA), kjer bodo pravi čas objavljene vse 
aktualne novice, po zabavah pa sveže in sočne fotke.            

Party People Litija kolektiv

OGLARSKA DEžELA  
V ARBORETUMU  
VOLČJI POTOK

Oglarstvo je pomemben element 
naše kulturne dediščine. Je ena 

redkih dejavnosti, ki še ohranja prvinski stik človeka z gozdom. Ob 
Mednarodnem letu gozdov, se je Arboretum Volčji Potok obrnil na 
športno društvom Dole pri Litiji z željo, da bi v Arboretumu pokazali 
edinstvena doživetja dediščine oglarjenja. Arboretum je v Oglarski de-
želi prepoznal potencial močne zgodbe in nas povabil, da s skupnimi 
močmi popestrimo ponudbo za njihove obiskovalce. Zasnovan je bil 
program na treh točkah, in sicer na oglarstvu, tesanju in kulinarično-tu-
ristični ponudbi Oglarske dežele. Tako se je v soboto, 1. oktobra 2011, 
predstavila skupina Dolskih oglarjev iz oglarskih domačij Brinovec, 
Medved in Oblak ter prikazala tradicionalni način postavljanja oglar-
ske kope in izgradnje oglarske koče. V nedeljo, 2. oktobra 2011, pa so 
Dolski tesači prikazali še tesanje železniških pragov - »švelarjev« in obi-
skovalce podrobno seznanili s 
to izumrlo obrtjo. Oba dneva 
smo popestrili s predstavitvi-
jo območja Oglarske dežele 
v sodelovanju s članicami in 
člani šD Dole pri Litiji, tradici-
onalno oglarsko kulinariko pa 
s pomočjo kmečkega turizma 
»Pr`krjan« iz Dobovice. Obe-
nem smo izkoristili priložnost 
in predstavili aktivnosti, ki 
smo jih izvajali v okviru Eu projekta »Listen to the voice of villages«, ki 
ga pri nas vodi Center za razvoj Litija.
Tako smo obiskovalce seznanili z eno danes že skoraj izginulih starih 
obrti – oglarstvom, ki je preživela in še živi v Oglarski deželi. 
www.dole.si

Nina kOTAR, športno društvo Dole pri Litiji

NEBO JE TEMNO,
da se na njem vidijo zvezde. »kaj pa podnevi?« vpraša obupani. »Pod-
nevi se vidijo druge stvari,« sem odgovoril. 

Ste kdaj videli modri mak na temnem 
ozadju (sl. 1)?
Prav na sredini modre teme je BiSTVO, ki 
žari. To so spolovila – tu se materializira 
ljubezen. V pestičih nastane seme; prav na 
sredini. 
Sliko sem kupil pri Miranu Mirtiču – sli-
karju, ki živi nad trgovino na Vačah in jo 
podaril svoji nadvse 
ljubljeni ženi za njen 
praznik. Če sliko želite 

videti v pravih barvah, pridite! 
kako zelo preprosto in kako zelo naravno. kot po-
gled pod krilo dekleta (sl. 2), ali na GEOSS sredi 

Slovenije (sl. 3)! 
GEOSS bo prvega 
novembra moč-
neje žarel – na 
njem bom prižgal 
svečo v spomin na njegovega očeta 
Petra Svetika. 
Tu lahko preberete čudovite govore iz-

govorjene na njegovem pogrebu v kostelu: http://www.vace.si/svetik 
Tu se lahko prepričate o slikarju Miranu Mirtiču: http://www.vace.si/
mirtic%20miran.htm
Tu pa najdete bistvo GEOSSa: http://www.vace.si/duhovgeo.htm
Nič se ni spremenilo! še vedno nas imam neskončno rad!

Zvonček Norček

VLAK žIVLJENJA
življenje je kot potovanje z vlakom. Ljudje vstopajo in izstopajo. Pri 
ustavljanju se znajo zgoditi prijetna in neprijetna presenečenja. Človek 
doživlja srečne trenutke, ampak tudi nezgode, nesrečo, žalost. ko se 
rodimo in zakorakamo v vlak, se srečujemo z ljudmi za katere mislimo, 
da nas bodo spremljali med vsem našim potovanjem. Na primer, naši 
starši… Na žalost resnica je povsem drugačna. Slej ko prej bodo oni 
izstopili z vlaka in nas zapustili brez svoje ljubezni, svoje naklonjenosti, 
nežnosti, brez svojega prijateljstva in svoje družbe. Na vlaku so bili naši 
prijatelji Nace Zavrl, Franc Valenčič, Bruno utenkar, Vrtačnik Mirko, 
Majcen Jože, Godec ivan, Jože Mirtič, Martin Arhenaver, Martin Perme, 
ivan Boh, Martin Brilej, špes Valentin, Groboljšek Lado, Tončka Roz-
man, Gabršek Vinko in drugi, ki so nas kot potniki na vlaku brez slovesa 
zapustili. Na vlak bodo vstopile druge osebe, ki nam bodo zelo važne, 
to so naši bratje, sestre, naši prijatelji in ljudje katere srečujemo in jih 
imamo radi v svojem življenju. Mnoge osebe katere vstopajo gledajo 
na potovanje kot na kratek sprehod, drugi pač na svoji vožnji čez življe-
nje najdejo samo žalost. Ampak so tudi taki, ki so za čas vožnje vedno 
pri roki in pripravljeni pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč. Mnogi po 
svojem izhodu iz vlaka puščajo za seboj trajno hrepenenje, mnogi nas 
postavljajo v globoko neprijetnost. Mnogi vstopajo in izstopajo ne da 
bi jih sploh opazili. Čudi nas, ker so mnogi potniki, ki so nam najdražji, 
nekje v enem drugem vagonu in nas puščajo same v tem delu našega 
potovanja.
Seveda nam to ne preprečuje prevzeti na sebe tegobe potovanja in 
samot, jih poiskati in se poskušati namestiti v njihov vagon. Toda na 
našo žalost se ne moremo usesti zraven. Mesto poleg njih je zavzel že 
nekdo drug. in takšno je življenje. Polno izzivov, sanj, načrtov, upanja, 
prepolno sestankov in razhajanj, brez ponovnega srečanja. in nikoli se 
ti trenutki ne bodo vrnili. Poskušajmo od svojega potovanja čez življe-
nje narediti najbolje kar je možno. Poskušajmo z vsemi na vlaku biti v 
miru, v vsakem med njimi videti tisto najboljše kar je v njih. Spomnimo 
se tega, da na vsakem delu naše življenjske poti, lahko nekdo od so-
potnikov zdrsne, ko potrebuje naše razumevanje in simpatije. Tudi mi 
bomo lahko zdrsnili s poti in verjamemo, da se bo našel nekdo, ki nas 
bo razumel in nam pomagal.
in največji misterij življenja je, da ne poznamo skrivnosti potovanja in 
ne vemo kdaj bomo končno izstopili z vlaka. Ne vemo niti tega, kdaj 
bodo izstopili naši sopotniki, pa tudi tisti, ki sedijo poleg nas. Zelo 
bomo žalostni, ko bomo morali za vedno izstopiti z vlaka. Verjamemo, 
da bo zelo bolelo slovo z nekaterimi prijatelji, katere smo srečali za čas 
potovanja in so nam postali dragi.
Tudi mi vsi smo ob samoosvojitvi kot potniki stopili na vlak, misleč, 
da nas bo popeljal v lepšo prihodnost, žal je stal vlak na napačnem 
tiru, s strojevodjem, vlakovodjem in kondukterji, ki so nas odpeljali v 
napačno smer. Ali lahko kdo predvidi kdaj bomo stopili z tega vlaka, 
tega prav zagotovo nihče ne ve, ali bo vlak zapeljal v drugo smer, če 
bo ista posadka na vlaku prav gotovo ne. Mnogi potniki tega ne bodo 
dočakali, izstopiti bodo morali, mnogi bodo primorani ostati na vlaku in 
se še naprej voziti v neznano s posadko, ki je nas že do sedaj pripeljala 
do tunela kjer gori rdeča luč.
Zato tisti, ki smo ostali še na vlaku zberimo novo posadko, posadko, ki 
bo vlak odpeljala v pravo smer v lepšo bodočnost.

ciril GOLOuH

LITIJSKI SADJARJU V POSAVJU
V soboto 8/10-2011 je Sadjarsko društvo Litija v okviru strokovnega iz-
obraževanja organiziralo strokovno ekskurzijo v sadjarsko in vinorodno 
Posavje. že sama pot je bila zanimiva ob reki Savi do Hrastnika, preko 
Marnega do Rimskih Toplic, Zidanega mosta in nato ob krajih ob reki 
Savi in verigi savskih elektrarn do krškega. Pokrajina ima od Radeč do 
krškega prav poseben čar zaradi akumulacijskih jezer hidroelektrarn 
Vrhovo, Blanca, Boštanj, medtem ko je akumulacijsko jezero pri HE 
krško še v delu.
V krškem smo si ogledali enega največjih pridelovalcev sadja Evrosad 
krško, kjer nas je sprejel direktor gospod kozole. Ob sprejemu je v uvo-
du najprej orisal zgodovinski razvoj Evrosada, kaj vse pridelujejo, kje 
imajo sadovnjake in površino teh ter prodajno mrežo kamor prodajajo 
sadje. Poudaril je, da so s sadjem prisotni tako na domačem trgu kot 
na trgih zahodne Evrope, bivših jugoslovanskih republik, Bližnji vzhod, 
Rusija in celo Afrika. V« Evrosadu« smo si nato ogledali najsodobnejšo 
opremo za pripravo sadja za skladiščenje v hladilne komore ter najso-
dobnejšo sortirnico in pakirnico.

iz Evrosada nas je pot vodila V »Darsad d.o.o. Zg. Pohance 4, /Sad-
jarstvo kROšELJ, kjer se ukvarjajo s pridelavo (jagod, paprike, malin, 
paradižnika in drugo). Posebna panoga pa jim je pridelava namiznega 
grozdja, seveda tudi ostalega ter jablan in hrušk. 
Lastnik tega družinskega podjetja gospod kROšELJ je posebno obra-
zložil pridelavo namiznega grozdja (vinograd pokrit s posebno ponjavo, 
umetno namakanje, brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev in druga 
posebna nega, kar je pogoj za dosego lepih zdravih grozdov.
Od tu nas je pot vodila preko krško brežiškega polja do »Slovenskih 
Benetk« kostanjevice na krki«. POSEBNOST kostanjevice na krki je 
kostanjeviška jama katera je bila odkrita 1937 leta po neurju. in prav 
v to jamo smo se z vodičem spustili v prečudoviti podzemni svet te 
znamenitosti kraškega sveta.
Čas je tekel kar prehitro, zato je bil čas za krajši postanek in kosilo v 
kostanjevici na krki, nato pa smo pot nadaljevali v nasad hrušk, bre-
skev v Leskovcu pri krškem, kjer nam je Andreja BRENCE, strokov-
njakinja iz sadjarstva (domačinka), obrazložila in praktično prikazala, 
kaj lahko sedaj še naredimo pri vzgoji breskev, hrušk (obrezovanje, 
gnojenje, škropljenje). ker je bila tudi vodička te ekskurzije nas je nato 
popeljala preko čudovitih krajev (naselij) do Velikega trna, vinorodnega 
kraja, kjer ni pašnikov, ni ovc, koz in krav, pač pa je vse obdelano in 
posajeno z vinsko trto. 
iz tega območja je lep razgled na Gorjance, na krško Brežiško polje, 
pokrito z nešteti tuneli, kjer ljudje pridelujejo zelenjadarstvo, med nji-
mi sta brata Jarkovič, pridelovalca jagod, trsov, cvička in drugega ter 
podlag za trse.

in končno nas je pot pripeljala do PiRC Alojza, Ravni 3, zasebnega pri-
delovalca grozdja, ki nam je pripravil topel sprejem, nato pa razkazal 
postrojenje, za pripravo grozdja do fermentacije, (zaradi toplote je bilo 
potrebno cisterne hladiti z vodo) skratka cel proizvodni proces do kleti 
in polnilnice. Po ogledu nas je lastnik povabil v poseben prostor na po-
kušino žlahtne kapljice, ki sicer ni bila letošnja, pač pa iz prejšnjih let. 
V poznih večernih urah smo vsi zadovoljni zapustili to prečudovito Po-
savje, to sadjarsko in vinorodno deželo. Videli smo mnogo sadovnja-
kov, vinogradov, nekateri pokriti, nekateri nepokriti s protitočno mrežo. 
Mnogo je bilo še neobranih vinogradov, po vsej verjetnosti čakajo na 
zimsko trgatev, prav tako pa neobranih jablan.
Ekskurzije se je udeležilo 60 sadjarjev iz Litije in šmartnega pri Litiji 
in tudi predsednik Vojko Bizjak. Lepa zahvala tajnici Vesni in vodički 
Andreji Brence za izredno dobro izbrano pot ogledov.
              ciril GOLOuH

mOTORISTI mED STOžcI TUDI V LITIJI
Litijsko AMD društvo je skupaj z AMZS, Prometno policijo Ljubljana, 
litijskimi gasilci in z reševalci Reševalne postaje Ljubljana organiziralo 
v nedeljo, 25. septembra 2011 dobro obiskano preventivno prireditev 
na parkirišču pred Lidlom v Litiji. Prireditev je bila namenjena pred-
vsem motoristom, pa tudi drugim udeležencem v prometu. Na poligonu 
sta prometni policist Roman šmejc in inštruktor varne vožnje iz AMZS 

centra varne vožnje Vransko, 
Vojko Safran, demonstrirala 
spretnostno vožnjo med stož-
ci, prikazala zaviranje v sili z 
uporabo ABS in brez njega ter 
pobiranje ležečega motorja. 
Reševalec je s pomočjo gasil-
cev demonstriral prvo pomoč 
motoristu in pokazal snema-
nje čelade poškodovanemu 
motoristu. Po demonstraciji 

so dobili priložnost uporabiti poligon tudi prisotni motoristi, ki so to 
s pridom izkoristili. Obiskovalci so lahko tudi preverili svoje znanje ce-
stno prometnih predpisov na izpitnih polah, preizkusili so lahko simula-
tor vožnje motorja in ugotovili kako vidi in hodi voznik, ki je pod vplivom 
alkohola. Litijski gasilci so predstavili svoje vozilo s specialno opremo 
za reševanje v primeru prometnih nezgod. Prireditev je obiskalo oko-
li 300 udeležencev, predvsem iz Litije in šmartnega, nekaj pa je bilo 
tudi obiskovalcev iz drugih krajev Zasavja. Večina motoristov je bilo 
navdušenih nad prireditvijo in kot je rekel eden od udeležencev, so jo 
v Litiji že dolgo pogrešali. Za 
boljše počutje udeležencev 
je poskrbel tudi trgovec Lidl, 
ki je dovolil brezplačno upo-
rabo parkirišča, na ta dan iz-
jemoma odprl vrata trgovine 
za obiskovalce, prisotnim pa 
je tudi brezplačno delil sla-
doled. 
Prireditev, ki je potekala med 
9. in 13. uro je bila ob prele-
pem sončnem dnevu zelo dobro obiskana, manjkali so le predstavniki 
občine Litija in šmartno in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Posebna zahvala pa gre pobudniku te akcije, prometnem po-
licistu Romanu iz šmartnega in vsem članom AMD Litija, ki so skrbeli 
za organizacijo dogodka.  Bojan LEPiČNik

PRIPRAVA JABOLK ZA SKLADIŠČENJE
Takole se pripravljajo jabolka 
za skladiščenje v«EVROSADU« 
Krško.
Vsa jabolka robot iz posebnih 
plastičnih kontejnerjev strese 
v vodo, ki se nato operejo in 
nato po velikosti sortirajo v po-
samezne kanale, nato pa zopet 
zložijo v posebne kontejnerje 
in vskladiščijo v hladilne komo-
re.  
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SRCE JE NAJPOMEMBNEJŠE
»Videz je pomemben, pamet je pomembnejša, srce 
je najpomembnejše«
                                         (dr. Miro Cerar)

OKTOBRSKA »PRIBLIžEVANJA«
V četrtek, 6. oktobra, smo v sklopu večernih 
srečanj Približevanja gostili dva eminentna 
gosta, slovensko športno legendo Mira Ce-
rarja st. in prof. dr. Mira Cerarja ml., prav-
nika in predavatelja na Pravni fakulteti ter 
pronicljivega opazovalca in kritika družbe-
nih razmer v Sloveniji. Gosta sta popolnoma 
upravičila svoj sloves in s svojim priljudnim 
nastopom ter skromnostjo navdušila poslu-
šalce. Pogovor je vodil Vladimir Jakopič, ki 
se je z gostoma zapletel v razglabljanje o 
padcu etičnih in moralnih kriterijev, o zlora-
bi prava, o poštenem delu, ki je v naši družbi postalo predmet posmeha 
namesto cenjene vrline, o domovinski vzgoji, ki jo hudo primanjkuje, 
o tem, da smo v dvajsetih letih lastne države sproducirali več resnic, 
kot pač komu bolj ustreza, in nenazadnje, da nismo več zmožni iskrene 
pohvale, ne da bi se pri tem počutili ogroženi. Pogovor je bil izjemno za-
nimiv in poučen, predvsem pa sta izredna sogovornika napolnila večer 
s pozitivno energijo, ki jo v teh časih tako pogrešamo. Skratka, »večer 
za bogove«, kot se je ob koncu izrazila ena od poslušalk.

RAZSTAVA »PROJEKT BOGENŠPERK«
V avli Občine Litija si lahko še do 28.10.2011 ogledate razstavo – Pred-
stavitev načrta celostne vsebinske in programske prenove gradu z 
vzpostavitvijo Valvasorjevega središča na Bogenšperku. 

LITIJSKA ŠTEVILKA »KRONIKE«
KRONIKA – časopis za slovensko krajevno zgodovino primarno po-
kriva slovensko krajevno zgodovino in poskuša z izborom člankov popu-
larizirati zgodovino in jo približati širšemu krogu bralcev. kronika izhaja 
redno, trikrat na leto – februarja, junija in oktobra. Vsaki dve leti izide 
tudi tematska številka, ki je posvečena eni sami izbrani temi. Letos so 
jo posvetili zgodovini Litije in njene okolice. Prvič v zgodovini je v zelo 
zajetni publikaciji zbrana vrsta različnih prispevkov iz litijske zgodovine 
in nedvomno bo revija nadvse zanimivo branje za vse, ki jih ta tematika 
zanima, zlasti pa bo dobrodošel pripomoček učiteljem na šolah.
Revijo bomo predstavili v ponedeljek, 7. novembra, ob 19. uri, v Kul-
turnem centru. Ob tej priložnosti bo revijo po promocijski ceni 8 € 
možno tudi kupiti.

SLIKARSKA RAZSTAVA 
V začetku novembra bo v avli Občine Litija svoje slike razstavljala sli-
karka Metka kolenc. Otvoritev razstave bo v sredo, 2. novembra 2011, 
ob 19. uri. Vabljeni! 

ZA NAŠE OTROČIČKE   
V novembru prihaja v goste Lutkovno gledališče kranj 
s predstavo kRALJiČNA NA ZRNu GRAHA, v soboto 
5.11., ob 10. uri.
19. novembra (ob 10. uri) pa ste vabljeni na predstavo 
z naslovom PRAVLJiČNA uRA BABiCE, ki jo bo izvedlo 
Gledališče unikat.

ABONENTI – 2. abonmajska predstava bo na sporedu v četrtek, 10. 
novembra 2011, ob 19.30 uri! V goste prihaja Boom teater s predstavo 
SVETOVALNiCA! Vabila prispejo po pošti! 

KONCERT OKTETA VALVASOR
Po dolgem času bomo v litijskem kulturnem centru ponovno imeli pri-
ložnost poslušati Oktet Valvasor. V petek, 18. novembra, ob 19.00, 
bodo pripravili letni koncert z gosti. 
Prisrčno vabljeni vsi ljubitelji lepega petja!

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA

POVABILO
Jeseni se začne na novo; šolsko, študijsko leto ali naša druženja, od 
oktobra do junija … Poglejte naš program, ki je na voljo v knjižnici 
Litija in šmartno. 
upamo, da v njem najdete kaj, kar bi Vas veselilo in zanimalo do take 
mere, da se nam pridružite in da nekaj prostega časa preživite v uče-
či družbi. Vendar izobraževanje ni na prvem mestu, ampak druženje, 
izmenjava mnenj, prijateljevanje. 
Morda ste pripravljeni z nami deliti tudi Vaše znanje ali spretnosti? 
»Tisti, ki znanje ima, ga preda drugemu. ko ga ta prejme, ga preda 
naslednjemu, ki ga še nima…« (Dušana Findeisen)
S starostjo in upokojitvijo se ne nehamo »učiti«, poiščemo si le nove 
skupine ljudi in nove življenjske vsebine.
O nas
Delujemo že tretje leto in v svojih vrstah združujemo ljudi v tretjem 
življenjskem obdobju. Dve leti smo bili pod okriljem knjižnice Litija, 
letos poleti pa smo se registrirali kot Društvo univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Litija in šmartno. 
Naše dejavnosti potekajo v knjižnici Litija in v šmartnem, v Javnem 
zavodu za kulturo, kulturni center Litija, na Stavbah, na terenu ali na 
ekskurzijah. Gostujemo tudi po osnovnih šolah (zdrava prehrana in 
kuharstvo), obiščemo predavalnico Zdravstvenega doma, ko se po-
govarjamo o zdravi starosti …
Če smo v Vas prebudili zanimanje, povejte to še prijateljici, znancu, 
sosedi in pridite. Veseli bomo Vaše družbe.

Člani upravnega odbora

knjižnica litija
SLIKA IN PESEM

Za oktobrsko prireditev v knjižnici šmar-
tno smo povezali sliko in pesem. V go-
ste prihajata Daša Fajfar in Matija Puž. 
Daša Fajfar je diplomirala na Pedagoški 

akademiji Maribor iz smeri likovna pedagogika, študij 
nadaljuje na visokošolskem programu na Pedagoški fa-
kulteti v Ljubljani. ustvarja v različnih tehnikah in ma-

terialih, od risane človeške 
figure do barvitih slik z akrilom, ki so ji tudi 
najljubše. Motivi so polni živih barv, s kateri-
mi izraža svoj temperament. Od leta 2009 je 
članica kulturnega društva Svoboda kisovec 
in Likovne skupine Liki. Doslej je imela dve 
samostojni razstavi in več skupinskih. 

Matija Puž, šansonjer in igralec se je predstavil v oddaji Slovenija ima 
talent. že prej je deloval v gledališču, odkar je bolj znanima številne na-
stope in gostovanja, tudi v tujini. Prepeva tudi popevke zlate dobe (Sepe, 
Deržaj…), snema pa že lastne skladbe. Temperamentne slike Daše Fajfar 
bo pobožal s španskimi melodijami. Večer, ki ga ne smete zamuditi bo 
27. 10. ob 19. uri v Knjižnici Šmartno.

60-LETNICA SMRTI SKLADATELJA PETRA JEREBA
3. oktobra je minilo 60 let od smrti Petra Jereba. Pevovodja zbora Lipa, 
skladatelj in kulturni delavec je napisal okrog 200 skladb za moški, žen-
ski ali mešani pevski zbor. Rodil se je 1. julija 1867 v Cerknem, umrl pa 
3. oktobra 1951 v Litiji. V knjižnici Litija smo se obletnice spomnili s 
priložnostno razstavo fotografij in osebnih predmetov Petra Jereba. 

PRVA SAMOSTOJNA RAZSTAVA DARJE BERNIK IN 
PREDSTAVITEV PTICE V KLETKI

V galeriji knjižnice Litija si lahko ogledate prvo 
samostojno razstavo Darje Bernik. Predstavlja 
se z olji na temo krogotok življenja in akrili. Sli-
ke dopolnjujejo pe-
smi Laure Horvat, 
iz njene prve pesni-

ške zbirke Ptica v kletki. Obe umetnici sta 
se oktobra predstavili na literarno likovnem 
večeru. V kulturnem programu je sodelovala 
Lea Bernik, flavta in Moški pevski zbor Pol-
šnik. Laurine pesmi so brale Laurine sodelavke; Marinka, Helena in Anja 
ter žiga Tori in Laurina hči Anja. 

ŠPINERBAL KONČNO V LITIJI
špinerbal, ki so ga po letu 1945 preimenovali v ples predilcev, je spadal 
med elitnejše dogodke v mestu Litija. Njegovi začetki segajo verjetno v 
30. leta prejšnjega stoletja, s podobno elitno noto pa se je ponašal še 
dve desetletji po drugi svetovni vojni. S projektom, ki obsega več aktiv-
nosti (iskanje virov in raziskava na terenu, izdelava večernih kostumov, 
priprava glasbenih priredb in koreografije plesov, sestava primerno za-
sedenega ansambla, izdaja promocijskih tiskanih gradiv, obnova garde-
robnega prostora), so to bogato etnološko dediščino oživili pri folklorni 
skupini Javorje in jo z odrsko postavitvijo približali vsem, ki je iz lastnega 
izkustva nikoli ne bi mogli spoznati.(vir: http://www.razvoj.si/las)
Prireditev je bila v maju letos v šmartnem, v jesenskem času pa bodo 
špinerbal na dveh prireditvah spoznali tudi Litijani. Literarni večer z avto-
rico knjige špinerbal, ido Dolšek, bo v knjižnici Litija, v torek, 8. novem-
bra 2011 ob 19. uri. knjiga vas popelje v obdobje in čas, ko je v mesto 
prišlo pravo vznemirjenje, dogodek je spravil na noge trgovce, šivilje, 
krojače, krznarje, čevljarje, frizerje in druge.

20. NOVEmBER, DAN SPLOŠNIH KNJIžNIc
V novembru praznujejo splošne knjižnice. S prireditvami se bomo prazno-
vanju pridružili tudi litijski knjižničarji. V tednu pred praznikom bodo pote-
kala srečanja s sedmošolci, v projektu Rastem s knjigo. Letošnja gostja bo 
direktorica JZ Bogenšperk, Joži Vovk, ki bo predstavila Valvasorja. Letos 
mineva 370 let od njegovega rojstva, v jesenskem času pa bo izšla tretja 

prevedena knjiga Slave Vojvodine 
Kranjske. Sedmošolci bodo ob sre-
čanju prejeli tudi knjigo Dese Muck, 
Blazno resno o šoli. Projekt je na-
menjen spodbujanju bralne kulture. 
Tudi prvi letniki srednjih šol sodelu-
jejo v projektu Rastem s knjigo. Ob 
koncu srečanja z gostom bodo litij-
ski gimnazijci prejeli knjigo Andreja 
Rozmana Roze, izbrane Rozine v ak-
ciji. Gre za zbirko »pesmi za odrasle 
od 13. leta naprej«. 
knjižnica Litija bo 21. 11. sodelovala 
tudi na posvetovanju Poti do knjige 
v žalcu, kjer bomo predstavili sode-
lovanje z Domom Tisje, gre za pro-
jekt Bralne urice. V popoldanskem 
času, ob 17. uri pa bo v knjižnici Liti-
ja čajanka s članicami bralne znač-
ke pri Du Litija, ki bodo ob zaključku 
branja predstavile svoje vtise o pre-
branih knjigah. 

FOTOGRAFSKA  
DELAVNICA Z MANCO 

JUVAN HESSABI
knjižnica Litija bo v sodelovanju s 
priznano fotografinjo organizirala 
fotografsko delavnico v novembru. 
Delavnica, ki povezuje pismenost 
in fotografijo, je prvenstveno na-
menjena otrokom med osmim in 
dvanajstim letom (oziroma do kon-
ca devetletke), ki se navdušujejo 
nad fotografijo. Na delavnici se 
bodo pogovarjali o fotografijah, nji-
hovi sporočilnosti, fotografije bodo 
načrtovali, o njih pisali ter celoten 
proces zaključili z razstavo nastalih 
del (»Moja skupnost«). 
Pogoji za udeležbo na delavnici: 
zanimanje za fotografiranje, digi-
talni fotoaparat, starost nad 9 let. 
Delavnica bo potekala ob sobotah 
dopoldne, med 29. 10. in 3. 12. , 
med 10. in 12. uro. 

Prijave zbiramo v knjižnici Litija, dodatne informacije dobite na elektron-
skem naslovu mancajuvan@gmail.com.
Delavnica je brezplačna, možen je prispevek za organizacijo zaključne 
razstave, za razvijanje fotografij večjega formata. Vabljeni!

NOVA SPLETNA STRAN KNJIžNIcE LITIJA
Če spremljate delovanje knjižnice preko spleta, ste najbrž opazili, da vas 
nagovarjamo preko nove podobe: www.knjiznica-litija.si. Upamo, da vam 
je blizu. 

PROŠNJA IN POVABILO K SODELOVANJU
knjižnica Litija bo sodelovala v projektu 100 – letnica začetka 1. svetov-
ne vojne.
V okviru tega projekta bo zbirala gradivo (fotografije, predmete, zgod-
be,...). - Zbrano gradivo bo predstavljeno kot digitalna zbirka objavljena 
na portalu kamra. 
S tem projektom se bomo vključili v spomin na 100-letnico začetka  
1. svetovne vojne, ki bo leta 2014.

Andreja šTuHEC, 
knjižnica Litija, direktorica

Kulturni Koledar
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

SOB 22.10.
10.00 Otroška matineja: ČEBELiCA DEBELiCA – Gledališče ku-kuc kulturni center Litija
16.00 Poljubnoznanstveni eksperimenti Mc Litija
19.00 Letni koncert Moške vokalne skupine Lipa Litija kulturni center Litija

PoN 24.10. 19.00 klubska scena z gosti s Slovenske gimnazije v Celovcu Gimnazija Litija
TOR 25.10. 18.00 Ura pravljic knjižnica Litija

ČET 27.10.
18.00 Ura pravljic knjižnica šmartno
19.00 Likovna razstava likovne pedagoginje Daše Fajfar, članice Liki iz kisovca knjižnica šmartno

SOB 29.10.
16.00 Rekviziti za noč čarovnic - ustvarjalna delavnica Mc Litija
18.00 5. ART FiLM FEST kulturni center Litija

PoN 31.10. 15.00 – 19.00 kRik Grad Bogenšperk

SRE 2.11.
10.00 – 12.00 orientalski plesi - delavnica Mc Litija

16.00 Zgodbe iz Narnije – ustvarjalna delavnica Mc Litija
19.00 Otvoritev slikarske razstave Metke kolenc Avla Občine Litija

ČET 3.11.
10.00 – 12.00 orientalski plesi - delavnica Mc Litija

16.00 Zgodbe iz Narnije – ustvarjalna delavnica Mc Litija

PET 4.11.
10.00 – 12.00 orientalski plesi - delavnica Mc Litija

16.00 Zgodbe iz Narnije – ustvarjalna delavnica Mc Litija
SOB 5.11. 10.00 Otroška matineja: Princesa na zrnu graha, Lutkovno gledališče kranj kulturni center Litija

PoN 7.11.
18.00 – 19.00 informativno-svetovalna pisarna Društva uP - društva za pomoč zasvojencem  

in njihovim svojcem Mc Litija

19.00 Predstavitev izida tematske številke kronike: »iz zgodovine Litije in njene okolice« kulturni center Litija

TOR 8.11.
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
19.00 Literarni večer z ido Dolšek, predstavitev knjige špinerbal knjižnica Litija

ČET 10.11.
18.00 Ura pravljic knjižnica šmartno
18.00 Zgodba Frankie Wilde-a in Maje – ob svetovnem dnevu boja proti odvisnosti Mc Litija
19.30 Abonma: SVETOVALNiCA, Boom teater kulturni center Litija

PET 11.11.
17.00 Razstava šmarskih vezilj ob občinskem prazniku knjižnica šmartno

19.00
Fotostrip »Parousia« – otvoritev razstave Anžeta Grma Mc Litija

kONCERT PESEM 7 GENERACiJ cerkev LMB Na Polšniku
PoN 14.11. 19.00 PRiBLižEVANJA z dr. Mojco Senčar, predsednico Europa Donna kulturni center Litija
TOR 15.11. 19.00 Potopis: Na tekaških smučeh čez Finsko – Manca Čujež knjižnica Litija

PET 18.11.
18.00 Grafiti in glasba, predstavitev projektov programa Mladi v akciji Mc Litija
20.00 koncert Okteta Valvasor z gosti kulturni center Litija

SOB 19.11.
8.00 – 11.30 Stojnica »Vse zastonj« - obleke za vse generacije in igrače za otroke podarimo ali 

zamenjamo Tržnica Litija

10.00 Otroška matineja: PRAVLJiČNA uRA BABiCE, Gledališče unikat kulturni center Litija
19.00 špinerbal – kuD FS Javorje šmartno Gimnazija Litija

PoN 21.11. 17.00 Ob dnevu splošnih knjižnic -20. novembru - Čajanka z udeleženkami bralne značke pri
 DU Litija knjižnica Litija

TOR 22.11. 18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
SRE 23.11. 18.00 SAFARi HuRGADA – potopis z Arminom Grošićem Mc Litija

ČET 24.11.
18.00 Ura pravljic knjižnica šmartno 
20.00 kino: SFiNGA – film s planinsko tematiko (PD Litija) kulturni center Litija

SOB 26.11. 16.00 Poljubnoznanstveni eksperimenti - delavnica Mc Litija
Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

ŠMARSKE VEZILJE SE PREDSTAVIJO
Večmesečno delo šmarskih vezilj, ki se dvakrat 
mesečno srečujejo v knjižnici šmartno, bo na 
ogled že na 
tradicionalni 
razstavi ob 

občinskem prazniku šmartnega pri 
Litiji. Najbolj so ponosne na oltarni 
prt, ki je trud dela in prizadevnosti 
cele skupine. S ponosom vam ga 
bodo predstavile na razstavi v petek, 
11. 11. ob 17. uri, v knjižnici šmartno. 
V kulturnem programu bodo sodelo-
vali šmarski pevci in glasbeniki. Predstavila se vam bo tudi ustvarjalnost 
šmarskih keramičark, njihove izdelke, kot tudi drobne vezenine boste na 
prireditvi lahko tudi kupili.

ZAČETEK NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA 
V novembru se bodo pričela redna izobraževanja: ob torkih in sredah 
dopoldne se v Litiji srečujejo slušatelji angleščine, vsak ponedeljek od 
10. do 12. ure v šmarski knjižnici ustvarjajo ljubiteljice unikatne kerami-
ke. Prvi uvodni sestanek za kulturno dediščino bo 20. 10. ob 10. uri v 
knjižnici Litija, ekskurzija pa teden pozneje, to je 27. 10., udeleženci se 
bodo podali v okolico Mirne in šentruperta. kuharstvo se pričenja 19. 
10. ob 17. uri na Oš Gradec. Vezilje se sestajajo po ustaljenem urniku, 
vsak prvi in tretji torek ob 17. uri, v krajevni knjižnici šmartno. Druge 
ustvarjalne delavnice bodo potekale v predprazničnih dneh, o datumu 
vas bomo obvestili. Prvo srečanje bo konec oktobra.
                    Aleksandra MAVRETiČ 

mESEc OKTOBER, mESEc ROžNATE PENTLJE 
Rak dojke je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in pri nas. Zbole-
vanje narašča, v Sloveniji letno zboli okoli 1.000 žensk, približujemo se 
pojavnosti v razvitem svetu (100 na 100.000 žensk). Po napovedih naj bi 
v prihodnosti zbolela vsaka osma ženska. Najpogosteje zbolevajo med 
50. in 70. letom. kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zara-
di te bolezni v razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano 
iskanje raka pri najbolj ogroženih ženskah, t.i. presejanje in uvajanje no-
vih učinkovitejših načinov zdravljenja. Petletna preživetja brez ponovitve 
bolezni, katera lahko skoraj enačimo z deležem ozdravitev, znašajo glede 
na podatke EuROCARE3 raziskave v Evropi od 60 % - 85 %, v Sloveniji pa 
65 %. (vir: //www.onkologija.org/sl/domov/o_raku/rak_dojke/)
Mesec oktober je posvečen raku dojke in informiranju o tej bolezni. Prav 
zato vas 26.10. ob 10. uri vabimo v Zdravstveni dom Litija, na predavanje 
in ultrazvočni pregled dojk, ki ga bosta opravili dr. Jožefa kežar in me-
dicinska sestra Romana Jerele. Predavanje je namenjeno slušateljicam 
u3, ki se zanimajo za preventivne zdravstvene programe. 

Aleksandra MAVRETiČ
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osnovna šola Litija
TEDEN OTROKA V 3. RAZREDU

V ponedeljek, 3. 10. 2011, smo obiskali knjižnico Litija. 
V njej so nam predstavili pomen ilustracij v različnih 
knjigah. Predstavili so nam tudi prenovljene in nove 
knjige. Ob koncu smo si v spodnjih prostorih ogledali 
razstavo originalnih ilustracij znanega ilustratorja. 
Ker je bil teden otroka letos pospremljen s temo: Poj-

diva s knjigo v svet, so učenci kasneje v razredu predstavili vsak svojo 
najljubšo knjigo. Zanjo so ustvarili tudi platnico. 
V torek, 4.10.2011, smo 
izvedli športni dan-po-
hod na Svibno. Ob 8. 
uri smo se izpred šole 
napotili proti Svibnem. 
Pred vzponom smo ob-
novili pravila lepega ob-
našanja v gozdu. Med 
vzponom na Svibno smo 
opazovali naravo, poslu-
šali ptičje petje ter si močno želeli, da bi opazili kakšno manjšo gozdno 
žival. Med potjo nas je spremljala megla, ki jo je na vrhu veselo že 
preganjalo sonce. učenci so se v šolo vrnili prijetno utrujeni.
V petek, 7. 10. 2011, smo dan namenili pošti. Zjutraj smo se z učen-
ci spomnili zgodovine pošte. kasneje sta dve skupini učencev naredili 
plakat na temo pošte, ostali učenci pa so ustvarjali svojo znamko in 
narisali poštarja Pavlija. Po malici smo obiskali pošto v Litiji. Tam nas 
je sprejela upravnica pošte, ga. Renata Rupnik Jeraj. Prijazno nam je 
predstavila delo na pošti, nam pokazala prostor, kjer poštarji zjutraj 
sortirajo pošto in odgovarjala na vprašanja. Priložnost smo imeli govo-
riti tudi s poštarjem. Ob koncu obiska so nas na pošti prijetno razvese-
lili z darilcem, mi pa smo se jim zahvalili z risbicami.

Mojca žuGiČ PERić

TEDEN OTROKA NA OSNOVNI ŠOLI LITIJA
V prvem tednu oktobra so se na Osnovni šoli Litija že tradicionalno 
posvetili aktivnostim, povezanim s Tednom otroka. Letošnja tema Te-
dna otroka je bila »Pojdiva s knjigo v svet«, torej so se ukvarjali z raz-
mislekom o dobri knjigi ter o pomenu branja v obdobju odraščanja in 
življenju posameznika. 
Na šoli so izvedli številne aktivnosti, bolj ali manj povezane z geslom. 
učenci od 2. do 5. razreda so obiskali Splošno knjižnico Litija, udele-
žili so se tudi uric v šolski knjižnici. učenci posameznih razredov so v 
okviru športnih dni odšli na bližnje in bolj oddaljene hribe: na Svibno, 
Sitarjevec, Čatež, Vače, štango, Višnjo Goro,… izvedli smo naravoslov-
ne, tehniške in kulturne dneve. 
V Tednu otroka vedno izvedemo tudi prvi sestanek šolske skupnosti. 
Namen sestanka je preleteti aktivnosti, ki se bodo dogajale skozi šol-
sko leto, izvoliti predstavnike posameznih razredov za šolski parlament 
ter predvsem dati učencem možnost, da spregovorijo o stvareh, ki jih 
zanimajo, tarejo…
Teden otroka nam je vsem spet minil prehitro, vendar nam je dal moči, 
da se bomo uspešneje kosali z izzivi, ki prihajajo.

Blanka ERJAVEC, univ. dipl. ped.

žUSTERNA 2011
Spoznavni večer, vožnja z ladjico v izolo, prepoznavanje sredozemske-
ga rastja, nočni pohod v koper, opazovanje nočnega neba s telesko-

pom, predvsem pa ve-
liko plavanja, to je žu-
sterna, kakršno pozna-
jo petošolci osnovne 
šole Litija. Na zaključni 
prireditvi so prejeli za 
plavanje delfinčke. Dva 
sta bila zlata. Sledili sta 
modna revija in zabava 
na terasi hotela. Lepo 
vreme, kakršno je bilo 

vseh pet dni, jih je spremljajo tudi na poti domov, kamor so se vrnili 
polni novih dogodivščin.

vrtec Litija
JESENSKI DAN V JURČKU

V našem vrtcu smo se letos odločili za projekt »Spo-
znavanje letnih časov preko gibalnih aktivnosti v na-
ravi«. Cilji projekta se nanašajo na spoznavanje zako-
nitosti narave v različnih letnih časih, gibanje v naravi 
in utrjevanjem ekoloških vsebin. želimo si, da naši 

otroci uživajo v naravi, spoznavajo in prisluhnejo naravi ter so čim več 
na svežem zraku, kar pripomore tudi k zdravju. Zato smo se v sredo, 5. 
10. 2011, vse skupine podale v gozd, kjer smo vzgojiteljice organizirale 
dejavnosti skozi celo dopoldne.
Medvedki smo poleg utrjevanja hoje opazovali še podrast, plezali po de-
blih, plesali, tekali po travniku in tu pa tam pobrali kakšen kostanjček v 
našo košarico. Na svoji poti smo opazili tudi ogromno mravljišče, ki je 

pritegnilo našo pozornost.
Tudi skupina muc se je v gozd odpravila s svoji-
mi košaricami, ki so bile na koncu kar napolnje-
ne do vrha. Na svoji poti so poleg ostalih stvari 
našli tudi lovsko opazovalnico, na koncu svojega 
izleta pa so se okrepčali in odžejali kar v gozdu.
Jurčki, naši najstarejši otroci, pa so v gozdu spo-

znavali drevesa, otipavali njihovo lubje, primerjali debelino debel, opazo-
vali in spoznavali podrast, poleg vsega tega pa so tudi oni v vrtec prinesli 
polne košare gozdnih dobrot.
V gozdu smo vsi zelo uživali, zlasti najmlajši, za katere je bilo to nekaj 
novega in posebnega.  iris MOHAR, dipl. vzgojiteljica

SPOZNAVALI SmO ČEBELE
Čebelarsko društvo Litija je slavilo 90 letnico delovanja. Ob njihovem 
visokem jubileju imamo tudi v vrtcu dejavnosti v zvezi s čebelami in če-
belarjenjem. ker so predšolski otroci zelo radovedni in radi raziskujejo, 
smo se odločili, da ugotovimo kaj delajo čebele. Vsi jih namreč hvalijo 
kako so pridne in marljive delavke.
Otroci zbirajo informacije o njih, v vrtcu si ugotovi-
tve zapisujemo. Obiskali smo tudi knjižnico v Litiji, 
kjer smo si izposodili literaturo na to temo.
Največ pa smo izvedeli, ko smo obiskali čebelar-
sko stojnico in nam je g. Grošelj povedal veliko 
zanimivega. Najbolj je bilo otrokom všeč, ko so iz-
delovali svečke iz čebeljega voska, ki so jih potem 
odnesli domov. Tudi sladkim medenjakom se seveda niso odrekli.
ko smo se vračali v vrtec, so se med seboj pogovarjali, kako je bilo lepo: 
»Danes je bil pa zelo zanimiv čebelji dan.«
V vrtcu imamo večkrat na jedilniku med. še posebej pa se veselimo tra-
dicionalnega slovenskega zajtrka, saj bodo takrat z nami tudi čebelarji. 
Mmmm, kako bo slastno.  Slavi HOSTNik, dipl. vzgojiteljica

JESEN NA »GRIČKU«
Na sončno popoldne prvega jesenskega dne, sva s pomočnico starše 
in otroke povabili pod kozolček na našem igrišču. Tam nas je s svojim 
obiskom presenetila teta Jesen. Prinesla nam je košaro polno jesenskih 
plodov in hlebec domačega kruha. Na slikarski paleti pa je imela jesen-
ske barve, s katerimi smo pobarvali jesenske listke. Teti Jeseni smo se 
zahvalili s pesmico o Marmeladi in deklamacijo o Rdečem jabolku.
kruh smo razrezali in nanj namazali mešano marmelado, ki je po receptu 
ježka, veverice in miške nastala v naši igralnici. 

Posladkali pa smo se tudi z domačim jabolč-
nim sokom, pridelanim istega dopoldneva. Pri 
sosedovih, Francu in Marinki Borišek, smo 
opazovali celoten postopek: pranje jabolk, 
mletje v mlinu in stiskanje v preši. Pri vrtenju 
preše smo tudi preizkusili naše moči. uf, je 
bilo težko! iztisnjen sok smo seveda tudi takoj 

poskusili in ugotovili, da je zelo dober in tudi zdrav.
ko smo se okrepčali s kruhom, marmelado, sokom in sadjem, so starši 
skupaj z otroci izdelali različne figure iz gozdnih plodov in se še poigrali 
na igrišču.
V košari je bila poleg sadja in gozdnih plodov tudi zelenjava. V torek smo 
to zelenjavo dobro oprali, narezali, malo začinili in si skuhali pravo zdravo 
in okusno zelenjavno juho. Z veseljem smo jo pojedli. 

Polona šiNkOVEC, dipl. vzgojiteljica

TEDEN OTROKA V VRTCU MEDVEDEK
»kdor bere, seže dlje, kot seže njegova roka, vidi bolje kot s prostim oče-
som, sliši več, kot gre v njegova ušesa, in ima daljši korak, kot zmorejo 
njegove noge,« je v poslanici ob letošnjem Tednu otroka napisal pisatelj 
Slavko Pregl. Teden otroka praznujemo v 
Sloveniji že skoraj 60 let in geslo letošnjega 
je »Pojdiva s knjigo v svet«.
knjiga, kot vir znanja, informacij, pravljič-
nosti smo v vrtcu Medvedek vpletli v dejav-
nost, ki so potekale ves teden. igrana pred-
stava vzgojiteljic »Tinko Polovinko« nam je 
sporočila, da moramo začeto delo dokonča-
ti. upokojene vzgojiteljice vrtca so nas popeljale v svet pravljic. Na spre-
hodu smo iskali nagajivega škrata in nabirali plodove jesenske narave. 
Petek pa je bil poseben dan. igrali smo se na preurejenem igrišču. Zapeli 
smo himno vrtca, prerezali slavnostni trak in uživali v igri. Ta pridobitev 
pomeni pestrejšo, raznoliko in predvsem varnejšo igro na novih in preu-
rejenih igralih.  Milena BRATkOViČ, vodja enote

BARVE
Mesec september naznanja konec poletja in začetek jeseni, ki je zaradi 
svojih barvastih odtenkov eden najlepših letnih časov.
Z barvami pa smo se poigrali tudi v enoti Sonček. ker se mavrica na 

vrhu začenja z rdečo barvo, smo z njo začeli 
tudi mi. Tako smo osem dni pred prihodom 
jeseni prišli otroci in vzgojiteljice oblečeni v 
rdeča oblačila ter prinesli predmete rdeče 
barve, rože ter vse kar smo našli rdečega. 
V likovnem kotičku smo ta dan ustvarjali le 
z rdečo barvo. V igralnici Muc pa je na eni 
izmed sten začela nastajati velika mavrica.

Osem dni, osem barv, vsak dan druga, od rdeče, oranžne, modre, rume-
ne, zelene, bele, rjave do vijolične, smo iskali oblačila, predmete, rože, 
buče ter druge jesenske pridelke, mavrica v igralnici pa je z vsakim no-
vim dnem postajala lepša in bolj barvita. Osem dni so otroci ustvarjali z 
barvami, vsak dan z drugo barvo in v drugi likovni tehniki. V avli vrtca pa 
je z vsakim dnem nastal nov barvni kotiček iz prinešenih predmetov.
V petek, na prvi jesenski dan, ko teta jesen praznuje rojstni dan, smo se 
odpravili v gozd, da jo tam poiščemo in ji ponudimo pomoč pri barvanju 
listkov. Teto jesen smo res našli s pomočjo buč, ki jih je izgubljala po 
poti, ki je vodila do gozdne jase. Tam smo ji pomagali pri barvanju listkov 
in v zahvalo za pomoč nam je pustila polno košaro hrušk in sliv.

Zdenka JuVAN NAGODE, pom. vzgojiteljice

PRIZNANJE ZA  
NAJKVALITETNEJŠE GLASILO

Našemu šolskemu glasilu je Društvo specialnih in reha-
bilitacijskih pedagogov Slovenije letos podelilo prizna-
nje za najkvalitetnejše 

otroško oziroma mladinsko glasilo 
zavodov za usposabljanje Republike 
Slovenije za leto 2011. Priznanje sta 
dobili obe glasili, ki sta na Podružnici 
s prilagojenim programom izšli v letu 
2011, in sicer kotliček dobrih del in 
klemenov mini kotliček. 
Podelitev priznanj je bilo na srečanju specialnih in rehabilitacijskih pe-
dagogov Slovenije v petek, 30. 9. 2011, v Baročni dvorani Radovljiške 
graščine. Srečanje je tokrat organiziral Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Matevža Langusa iz Radovljice.
Priznanje sta prevzela bivši učenec in avtor enega od glasil klemen 
Zidar in njegova mentorica ter urednica glasila Jana švagan.

Jana šVAGAN

OGLED POSTOJNSKE JAME
Pouk se je komaj dobro začel, pa so učenci Podružnice s prilagojenim 
programom iz Osnovne šole Litija odšli že na drugi dan dejavnosti. To-
krat je bil na vrsti naravoslovni dan in sicer ogled Postojnske jame. V 
sredo, 28. septembra, so se tako vsi učenci posebnega programa vzgo-
je in izobraževanja in mlajši učenci nižjega izobrazbenega standarda z 

avtobusom in kombijem odpravili 
proti Primorski. Ko so prispeli v 
kotlino reke Pivke, so sledili ozna-
kam za najbolj obiskano turistično 
znamenitost Slovenije – Postojn-
sko jamo. Pred vhodom so se vsi 
oblekli v topla oblačila, saj ima 
jama stalno temperaturo med 8 in 
10° Celzija. Jama jih je očarala v 

trenutku, saj gre za eno izmed najpomembnejših turističnih jam na 
svetu. Skozi jamo, ki ima kar 21 kilometrov podzemnih rovov, je učence 
in učitelje popeljal podzemni vlakec, del poti pa so prehodili skupaj z 
vodičem. Navdušeni so bili nad igro narave, ki jo je ustvarila reka Pivka. 
Ogledali so si neštete kapnike, stebre, »špagetke«, zavese in prelepe 
dvorane. V koncertni dvorani so učenci celo preizkusili, če je glede na 
ime akustika primerna. Spoznali so tudi najbolj znamenito prebivalko 
jame, človeško ribico. Po vrnitvi v nadzemni svet so se pogreli na to-
plem soncu v parku in se polni nepozabnih vtisov vrnili domov. 
učenci in učitelji bi se še posebej radi zahvalili Rotary clubu Ljubljana 
za podarjene vstopnice, saj so jim tako omogočili čudovito izkušnjo. 
Hvala! katarina LENiČ

RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE UČENcEV 
V sredo, 28. 9. 2011, je v Podružnici s prilagojenim programom pote-
kal 1. roditeljski sestanek. Za prijeten uvod je poskrbel učitelj Andrej 
Guček na klavirju. Starše so seznanili z letnim delovnim načrtom in z 
glavnimi dejavnostmi, ki bodo potekale v letošnjem šolskem letu. Po-
licistka iz Policijske postaje Litija je povedala nekaj o varnosti otrok v 
prometu in apelirala na starše, naj bodo vzgled otrokom s svojim vede-
njem v prometu. Starši so se aktivno vključevali in ji postavili kar nekaj 
vprašanj, predvsem glede novega zakona. Po končanem skupnem delu 
sestanka so sledili razgovori in predstavitve dela v oddelkih, ki so jih 
pripravili razredniki.  Nataša ZuPAN CVETEžAR 

PLANINSKI KROžEK
kljub temu, da smo že pošteno zakorakali v jesen, je vreme še kar pole-
tno. Zato so se učenci iz Podružnice s prilagojenim programom skupaj 
z mentoricama Renato Dimnik in katarino Lenič odločili, da sončno 
soboto v začetku oktobra izkoristijo za 
planinski pohod. Zraven so povabili tudi 
vodnika in predsednika Planinskega dru-
štva Litija, Romana Ponebška. ker so se 
mišice od poletnega poležavanja nekoliko 
polenile, so se tokrat odločili za nekoliko 
manj zahtevno pot in sicer so za svoj prvi 
cilj izbrali Toško čelo. Gre za 590 metrov 
visok hrib nad istoimensko vasjo. A najprej je bilo potrebno priti do 
vznožja hriba. Do tja jih je sprva popeljal vlak, nato pa še mestni av-
tobus. Pot jih je vodila skozi čudovit jesenski gozd, kjer so se nadihali 
svežega zraka in nabrali okusnega kostanja. Po nekaj strmejših vzpo-
nih so že pošteno lačni in žejni prispeli do planinske koče, kjer so se 
okrepčali in si privoščili zaslužen počitek. Vodnik Roman je učencem 
pokazal obvezno opremo za prave planince in jih opozoril še na planin-
ski bonton. Tisti, ki so se planinskega krožka udeležili prvič, so na vrhu 
doživeli še čisto pravi planinski krst. Pred vrnitvijo v dolino je sledil 
še vzpon na sam vrh, od koder se odpre lep razgled na Ljubljano in 
okoliško hribovje, nato pa spust, ki so ga planinci popestrili s pesmijo. 
Brez poškodb, a prijetno utrujeni in z lepimi spomini, so se vrnili v Litijo. 
 Katarina LENiČ

Podružnica s prilagojenim programom

JAZZ DELAVNICA
Glasbena šola Litija-šmartno bo v so-
boto, 12. novembra 2011, v svojih 
prostorih v mansardi poslovne stavbe 

Predilnice Litija, kidričeva c. 1, organizirala prvo jazz delavnico. 
Na delavnici bodo sodelovali naslednji mentorji: ANA ŠIMENC, solistič-
ni instrumenti; DRAGO IVANUŠA, harmonski instrumenti; ENOS KU-
GLER, ritem; LEA BARTHA, vokal.
urnik delavnice: 10.00 – 13.00, uvod, delo v skupinah; 13.00 – 14.00 
odmor za kosilo (v lastni režiji); 14.00 – 18.00, skupno delo; 19.00 – za-
ključni nastop udeležencev delavnice.
Prijavijo se lahko učenci glasbenih šol od 3. razreda dalje, učitelji in dru-
gi, ki jih ta zvrst glasbe zanima. 
kotizacija znaša *20,00 EUR na udeleženca, znesek nakažite na podra-
čun Glasbene šole Litija-šmartno št. SI56 0126 0600 0000 622, sklic 
na št.: 00 76014-121111, s pripisom: kotizacija za jazz delavnico, 
najkasneje do vključno petka, 4. novembra 2011. Plačana kotizacija je 
obenem tudi prijava na jazz delavnico.

Glasbena šola litija - Šmartno
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osnovna šola Gradec Osnovna šola Gabrovka-Dole

SREČANJE PODRUžNIČNIH ŠOL NA PŠ PODKUm
Ob mednarodnem letu gozdov smo podružnične šole Dole, Podkum, 
Polšnik in Svibno v mesecu juniju zaključile projekt z osrednjo pri-

reditvijo na Pš Svibno »Kjer 
so si gozd, voda in človek 
podali roko«. 
Vodje podružničnih šol so ob 
prvem srečanju v Svibnem 
podpisale posebno resolu-
cijo o podružničnih šolah, 
ki nas zavezuje, da podobne 
projekte vodimo tudi naprej. 
Tako nas je 6. 10. 2011 Pš 
Podkum povabila na drugo 
srečanje podružničnih šol v 

obliki športnega dneva z naslovom: Pohod in igre na jasi. 
V sončnem jutru smo se podali na pot do šole na Podkumu. Mlajši učen-
ci so prehodili del poti, starejši so jo prehodili v celoti. Zbirali smo se na 
šolskem športnem igrišču.
Med čakanjem, da se zberejo 
vsi učenci podružnic, smo si 
krajšali čas z različnimi skupin-
skimi igrami. Po okusni malici 
smo prejeli medalje, ki pa niso 
bile samo spomin na srečanje, 
ampak so nas z znaki, zadaj na 
medalji, tudi nevsiljivo razdelile 
v skupine. Nestrpno smo čakali, 
da pridemo do iger na jasi. 
Polni pričakovanj smo krenili po naravoslovni poti »Čopova hosta«. Med 
potjo smo spoznavali označene drevesne vrste. ko smo prispeli na jaso, 
so nas čakale postaje z različnimi športnimi igrami. 
Otroci so se preko iger spoznavali, si med seboj pomagali in neizmerno 
uživali. Sklepala so se nova prijateljstva in vsem nam je bilo toplo pri 
srcu. Spoznali smo, da se s takšnim druženjem poglablja vez med po-
družnicami, in veseli smo, da se naslednje šolsko leto spet srečamo na 
drugi podružnici.  Marjeta MRHAR 

20 LETNICA SLOVENIJE  
– PRAZNOVANJE V OŠ GRADEC

Meseca junija letos je Slovenija praznovala svojih prvih 
20 let. Zaradi zaključka šolskega leta, smo obeležitev 
praznika prestavili na mesec oktober. Tako smo 5. ok-

tobra pripravili kulturni dan za celotno šolo z naslovom Osamosvojitev 
Slovenije.
učenci so na različne načine spoznavali 
preteklost Slovencev, pot do osamo-
svojitve in značilnosti Slovenije. Mlajši 
učenci so risali slovenske simbole, po-
slušali zgodbe o zaslužnih Slovencih, 
nekateri so celo kuhali tradicionalne 
slovenske jedi.
Cilj kulturnega dne je bil poudari-
ti domoljubje, narodno in kulturno zavest učencev kot tudi razmi-
šljanje o prihodnosti države in naroda. Večina učencev je v svo-
jih željah za prihodnost zapisala, da Sloveniji želijo veliko služb, 
manj kreganja, veliko športnih zmag in veliko turistov. Nekaj želja 
se je dotaknilo tudi mesta Litije. Svojemu kraju učenci želijo ure-
jene športne površine in šole kot tudi več razumevanja za mlade. 
Ob zaključku kulturnega dne so učenci na vseh podružničnih šolah, kot 
tudi na matični šoli posadili lipo. učenci so ob tem pripravili kratek kul-
turni program z upanjem v boljše prihodnje čase. 

Pomočnica ravnateljice Anita MiRJANić

TEDEN OTROKA V POŠ JEVNICA
V tednu otroka se je na POš Jevnica veliko dogajalo. Na kulturnem dne-
vu smo v čast 20. obletnice samostojne Slovenije spoznavali slovenske 

ljudske pesmi, plese ter pravljice, 
na šolskem dvorišču pa smo posa-
dili lipo. Lepo vreme smo izkoristili 
za naravoslovni dan, saj smo se peš 
odpravili do Zgornje Jevnice, kjer 
smo si ogledali skoraj 200 let star, 
še delujoč, Policov mlin. Med potjo 
po gozdu so učenci veselo nabirali 
kostanj, saj so se v oddelkih podalj-
šanega bivanja pripravljali na kosta-

njev piknik. OPB – jevci so počeli še marsikaj zabavnega, med drugim 
so izdelovali tudi kokosove kroglice, teden pa so zaključili s »petkovim 
žurom«.  Vodja POš Jevnica Darja RAJšEk

POŠ Kresnice
OBELEžILI SmO 20 LETNIcO SAmOSTOJNE  

SLOVENIJE
imeli smo kulturni dan. Vsebina je imela poudarek na našo domovino 
Slovenijo. učenci že vedo, da ima naša država simbole, kot so himna, 
zastava, grb. Znajo že zapeti himno in razložiti pomen barv na slovenski 
zastavi. Poznajo risbe na grbu.
V goste smo povabili g. Leopolda 
žnideršiča in g. Ludvika Jamška. 
učencem sta pripovedovala o 
zgodovini Slovenije in o osebnih 
izkušnjah o tem. Nato smo si 
ogledali film o Sloveniji. učenci 
so spoznavali lepote Slovenije: 
Lipico, Postojnsko jamo, Bled, 
Prekmurje, Triglav, morje, reke... 
Na šolskem vrtu smo posadili lipo. Vsak učenec je vsaj trikrat za-
kopal z orodjem. Nato smo jo zalili. Lipa nam bo dajala senco in cve-
tje za čaj. To ni naša prva lipa. Dve lipi je že pred leti posadila naša 
upokojena kuharica Dragica šinkovec. Mladi lipi nam že dajeta senco. 
Pravijo, da je lipa Slovensko drevo življenja. Naši predniki so že v an-
tičnih časih sadili lipe, na krajih, kjer so se zbirali. V njeni senci so 
zborovali, se posvetovali in razsojali, rajali...Bila je središče vaškega 
družabnega življenja. Lipa doseže starost do 1000 let. V Sloveniji ra-
ste kar nekaj lip, ki so bile posajene v času turških vpadov. Najevska 
lipa je mati vseh slovenskih lip. Stara naj bil bila kar 770 let. Tudi 
krajevna imena so povezana z lipo. Npr.: Lipica, Lipnica, Lipoglav, 
Lipe, Lipce, Lipni Dol... Lipo spoštujejo tudi v večini slovanskih dežel. 
upam, da se bodo učenci še dolgo spominjali tega dne in čuvali lipo, ki je 
njihova. želim jim, da bi znali spoštovati našo domovino, ki je tako lepa v 
svoji naravni raznolikosti. Domovina je le ena. Naša je Slovenija.

Vodja POš kresnice Angelca kOPRiVNikAR

POŠ Vače
TEKMOVANJE IZ LOGIKE

šolsko tekmovanje iz logike je bilo tako kot vsako leto že v mesecu 
septembru (22.9.). Letos so poleg učencev od 6. do 9. razreda prvič 
tekmovali tudi učenci 4. in 5. razreda. Prav ti so bili najbolj »zagnani« 
na celotnih pripravah ter samem tekmovanju. Tekmovanje je sicer po-
tekalo skupaj z matično šolo in ostalimi podružnicami, a so kljub veliki 
konkurenci naši učenci osvojili 8 bronastih priznanj (od skupno 12 tek-
movalcev). Priznanje prejme prva tretjina sodelujočih oz. tisti, ki doseže 
66 procentov možnih točk. kar v dveh kategorijah (4. in 8. razred) smo 
zasedli prvo mesto, to sta bili učenki Eva Maurič, 4. r. ter Maruša keren-
čič, 8. r., katera se je tudi uvrstila na državno tekmovanje, ki bo potekalo 
v soboto, 22.10.2011, v Trbovljah. Maruši želimo čim boljšo uvrstitev, 
ostalim tekmovalcem pa čestitamo za dosežen uspeh.

Mentorica Katarina MuRN

SLOVENIJA – mOJA DEžELA
Dvajseto obletnico osamosvojitve Slovenije smo obeležili s kulturnim 
dnevom, ki je bil izveden 5.10.2011. učenci so pod vodstvom mentor-

jev ustvarjali v petih delavnicah: 
geografska, statistična, jezikovno-
zgodovinska, kulinarična in športna. 
Cilj je bil, da se učenci na drugačen 
način poglobljeno seznanijo s poj-
mom slovenstva, ki se je oblikoval 
– od karantanije, preko »Trubarje-
vega srednjega veka« in vseh vojn 
– v zavest: JAZ SEM SLOVENEC, 
MOJA DOMOViNA JE SLOVENiJA.  

Rezultat našega prizadevanja je bilo zadovoljstvo ob pripravljanju razsta-
ve, slavnostni občutki ob posaditvi lipe na šolski zelenici ter pogostitev 
vseh učencev z buhteljni in šarkljem. 
Vsemu navkljub pa učitelji opažamo pomanjkljivo zavest in znanje o svoji 
domovini, saj mnogo učencev Slovenijo – mojo deželo – slabo pozna in 
se ne zaveda njenih lepot.  učitelji POš Vače

OB TEDNU OTROKA V SKUPINI  
PIKAPOLONIC

V tednu otroka so vse aktivnosti usmerjene v otroka, 
v otrokove pravice ter velikemu pomenu za otrokov 
vsestranski razvoj in pozitivno vzgojo otrok. Seveda 
imajo za pozitiven ter 
zdrav razvoj otroka 
pomembno vlogo tudi 
otrokove dolžnosti na 

katere smo opozorili otroke.
V  našem vrtcu smo poskušali velik del 
aktivnosti izvesti s skupnim druženjem 
vseh skupin (Metuljčkov, želvic, Pikapo-
lonic in Zmajčkov z Dol). kajti ena od pravic otrok je, da ima možnosti 
se družiti in igrati z vrstniki. V tem kontekstu smo organizirali »Otroško 
olimpijado«, kjer so se odvijale športne igre s predstavitvijo vseh štirih 
skupin. Otroci so prejeli kolajne in prisluhnili Slovenski himni. Obiskala 
nas je »Botra jesen« z veliko jesenskih plodov, sadežev, sadja, s katerim 
smo se posladkali. Vzgojiteljice smo na prostem otrokom vseh skupin 
odigrale igrico »O zajcu in velikanskem korenju«. Skupaj smo spekli in 
pojedli zelenjavno pico. Obiskala nas je dramska igralka Nevenka Vran-
čič z animacijsko predstavo »kdo bo z nami šel v gozdiček?« 

V skupini Pikapolonic pa smo ob 
zaključku tedna otroka pripravili 
srečelov plišastih igrač. Otrokom je 
ta dejavnost prinesla veliko vzne-
mirjenja in veselja. Najprej smo si 
skupaj ogledali vse plišaste igrače 
označene z znaki, nato pa izžrebali 
srečke ter iskali par znaku na sreč-
ki in igrači. Najmlajši so potrebovali 
malo pomoči. Razen dveh otrok so 

se igrač zelo razveselili. V teh dveh primerih sta se javila prijatelja, ki sta 
bila pripravljena zamenjati igrači. Tako je bilo veselje obojestransko in 
še večje. izkazalo se je, kako znajo biti že najmlajši sočutni in solidarni. 
Nagradili smo ju z velikim aplavzom. Čeprav je bil to samo aplavz, pa je 
otrokoma veliko pomenil. 
igrače so otroci lahko odnesli domov, o tem so imeli veliko povedati. Za 
njih so imele poseben pomen.  Marinka LENART

TEDEN OTROKA V VRTCU NA DOLAH
V vrtcu skušamo otrokom v tednu otroka ponuditi nekaj, kar bi jim ostalo 
dolgo v spominu oziroma, da bi na njih pustilo nekakšen pečat. Zato 
vzgojiteljice priskrbimo, da je ta teden še nekaj posebnega.
ker je letošnji moto tedena otroka: »Pojdiva s knjigo v svet«, smo z otroci 
obiskali knjižnico na šoli. Ogledali smo si police s knjigami in prebra-
li zgodbico: »Mia in knjiga«. knjiga je zelo poučna saj otroke obenem 
uči pravilne uporabe knjige. S tem smo naredili uvod v začetek bralne 
značke.
V tednu otroka smo veliko gleda-
li knjige in se ob njih pogovarjali. 
Pripravile smo jim tudi pravljično 
urico s pravljico: »Ježek išče pri-
jatelja«. Pravljica nam je bila iz-
hodišče še za druge dejavnosti. 
izdelovali smo ježke iz semen ter 
oblikovali čokoladne ježke, ki so 
bili še posebej slastni. Nato so 
otroci nazadnje še priredili dramatizacijo izmišljene pravljice.
V tednu otroka smo imeli tudi popoldansko druženje s starši. Pripravili 
smo jim krajši nastop z dramatizacijo pravljice: »Razbita buča«. Po na-
stopu smo otroke in starše povabili, da so likovno ustvarjali s semeni. 
Nastale so prečudovite slike. Naši očki pa so skrbeli, da je kostanj dišal 
in bil dobro pečen.   Vzgojiteljici: Doroteja in Anica

OTROŠKA OLIMPIJADA S PRIJATELJI IZ GABROVKE
V tednu otroka je v vrtcu »Čebelica« potekala že tradicionalna 3. otroška 
olipijada. Tako kot vsako leto smo se srečali oddelki iz Gabrovke in iz 

Dol.
kot se za vse športne prire-
ditve spodobi, smo tudi mi 
pred začetkom iger poslušali 
slovensko himno in dvignili 
slovensko zastavo. Nato smo 
se vse skupine predstavile s 
svojo točko. in igre so se lah-
ko pričele.
Otroci so sodelovali v treh 
različnih igrah, kjer so morali 
pokazati spretnost, iznajdlji-

vost in hitrost. V prvi igri smo luščili fižol in tekmovali, kdo bo hitrejši.
Pri drugi igri so otroci morali kotaliti bučo okoli stožca in nazaj. Vsaka 
skupina je imela seveda svojo bučo primerno starosti.
V tretji igri so otroci v kupih listja iskali skrite bučke in storže. To je bilo 
zanimivo, ko je listje frčalo po zraku in po igrišču. ko so našli vse skrite 
plodove, pa je bila naloga še, da listje čim prej pospravijo nazaj v vreče. 
Po končanih igrah je sledila osvežitev in zaslužena podelitev medalj. 
Otroci so s ponosom nosili medalje in jih pokazali staršem, kaj so si 
prislužili na olimpijskih igrah.  Vzgojiteljici: Doroteja in Anica

PONOVNO V ŠOLSKE KLOPI
Dole, 1. 9. 2011

Znova je napočil čas, ko so učenci Pš Dole pri Litiji stopili v šolske pro-
store, po več kot dvomesečnem počitku. So na začetku šolskega leta 

2011/2012, ki bo učencem 
prineslo novo znanje in nove 
in stare prijatelje. Ponovno 
so sedli v šolske klopi z na-
menom, da bi v tekočem letu 
pridobili čim več znanja in ve-
ščin, ki jih bodo potrebovali 
za življenje. Prvošolčki z ru-
menimi ruticami so nekoliko 
nestrpno in radovedno pre-
stopili prag šole in spoznavali 
drug drugega, samo trije so 

letos pri nas. Začetek šolanja je velika prelomnica v življenju otroka, s 
šestim letom pa še posebej. Za naš prostor to ni ravno novost. Nekje 
sem prebrala, da je Marija 
Terezija predpisala tak za-
četek šolanja že leta 1774. 
Delo 1. in 2. razreda bo 
spremljala učiteljica Marjet-
ka Mrhar. kar nekaj novih 
kadrov prinaša novo šol-
sko leto na naši podružnici. 
Ostali že utečeni učenci pa 
so s skupino vrstnikov na-
daljevali pot pri iskanju učenosti. Da bi bilo šolsko leto kar se da uspe-
šno in prijetno, se bomo potrudili vsi trije glavni dejavniki, učenci, starši 

in učitelji.
Letos našo podružnico obiskuje 43 
učencev in 19 cicibanov vrtca, to je 
skupaj 62 otrok. Padajoči trend se ne-
koliko umirja in vsi si želimo, da bi bilo 
res tako. 
Da je bil prvi šolski dan za otroke in star-

še čim lepši in doživet, so poskrbeli Aleš s svojo harmoniko, recitacije in 
plesni nastopi učencev in vzpod-
budne besede vodje šole. 
Tudi na varnost v cestnem pro-
metu nismo pozabili, še posebej v 
teh prvih dneh, ko so na cesti naj-
mlajši. Na cestah pri nas bomo 
pogosteje kot med počitnicami 
srečevali otroke, med njimi se 
jih bo nekaj podalo v šolo prvič. 

Skrb za tiste, ki še ne poznajo ne-
varnosti, je izredno pomembna. Ob 
tem pa seveda ne smemo pozabiti 
na učence, ki se po dolgih počitni-
cah vračajo v šolo in so še razigrani. 
Mnogi so nepredvidljivi, prometne 
predpise pogosto spregledajo ali 
si jih razlagajo po svoje, hkrati ne 
zmorejo pravilno oceniti hitrosti in 
oddaljenosti bližajočega se vozila. 

Prve štiri dni so jih spremljali pro-
stovoljci društva upokojencev, ki 
so jim bili v pomoč in oporo. Hvala 
jim. Obiskala pa sta nas tudi ko-
njenika, ki sta tudi povedala nekaj 
besed o vedenju na cesti in to sko-
zi celo leto. Srečno v novo šolsko 
leto!   

Jožica VRTAČNik



bob boWlinG litija  
vas razvaja s 

posebniMi aKcijaMi:
•  VSAK TOREK – BOwLING TOREK: 1h bowlinga samo 2,00 eur + najem 

čevljev (akcija velja do preklica)
•  ZAKLJUČENE DRUžBE (obletnice, valete, rojstni dnevi) : 25% popust za najem bowling 

stez (akcija velja do konca novembra 2011). Rezervacije na tel. 059 711 473. Sprejemamo že 
rezervacije za decembrske zaključne zabave in srečanja!

odlična ponudba Malic od ponedeljaK do petKa  
s posebniMi aKcijaMi:

•  VSAKA 12. MALICA GRATIS (priskrbite si kupončke pri naših natakarjih)
• VSAK DAN GRATIS JUHA (samopostrežno)
• OB SREDAH ŠE GRATIS SLADICA
In vse to že od 4,00 eur dalje! Splača se na malico na BOB BOWLING v Litiji ! 

****************** novo ! novo ! novo ! ******************
Novost, ki prihaja v začetku novembra, bo razveselila predvsem najmlajše in njihove starše. 
uredili bomo namreč veliko NOTRANJE OTROŠKO IGRIŠČE. 

***********************************************************
VEDNO JE ZA VAS NA 
VOLJO HALO BOB – DO-
STAVA PIZZ , MALIC IN 
OSTALE PONUDBE. Če 
Vam čas ne dopušča, la-
kota pa ne popušča – ne 
oklevajte, pokličite HALO 
BOB na 059 711 473, 
vsak dan od 10. do 23. 
ure, nedelja do 22.ure. Za 
vsakih 10 zbranih kupo-
nov z škatelj naših pizz pa 
Vam podarimo pizzo mar-
gerito ali uro bowlinga! 
Več o ostali naši ponudbi 
na www.bob-bowling.si.

60 let Mesta litija

Novo leto se bliža ...
STENSKI KOLEDAR ZA 2011

Koledar je od petka, 
21. oktobra 2011 že v prodaji 

v Tiskarni ACO,  
KGZ-TC MARKET (nasproti 

OMV bencinske črpalke) ter  
v vseh trgovinah KGZ.

Informacije in  
naročila:  

Tiskarna ACO, CDK 39, 1270 Litija 
• Tel.: 01/ 8983 843  

• tiskarna.aco@siol.net

Cena 3,29 EUR + DDV

koledar je zaradi 
svoje vsebine nadvse 

primerno darilo 
poslovnim partnerjem in 
vsakomur, ki ceni našo 
skupno preteklost in 
ohranjeno dediščino. 



SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA -  OBČINSKI ODBOR LITIJA Oktober 2011

Spoštovane občanke in občani!
Tri leta so minila, odkar ste Slovenski ljudski stranki in 
meni zaupali, da zastopam naš litijsko-šmarski okoliš v 
Državnem zboru RS. Ta mandat sovpada v čas največje 
finančno – gospodarske krize po zlomu newyorške borze 
1929. leta. kljub temu, da se je po propadu ameriške 
banke Lehman Brothers pričakovalo, da se lahko kriza 
pojavi tudi v Evropi in Sloveniji, smo bili pri nas popol-
noma nepripravljeni in to tako v politiki oz. izvršilni obla-
sti kot tudi v gospodarstvu. Z gotovostjo lahko trdim, da 
smo za takšno stanje v največji meri krivi sami.

Naš način privatizacije in delovanje največjih slovenskih 
bank sta pripeljala do tega, da so se v vodstvih največjih 
podjetjih predvsem ukvarjali s tem, kako bodo takraten 
dober položaj in dobro vrednost prenesli v svoj žep. kot 
dobri in sposobni podjetniki, vsaj tako so mislili o sebi, bi 
morali predvidevati tudi takšen scenarij, kot se je zgodil. 
Stanje v naši državi bi lahko bilo še težje, če ne bi 
imeli kopice podjetij, ki so zdravo rasla, se prestruk-
turirala in stalno prilagajala novim in spremenjenim 
okoliščinam v Evropi in svetu.

V PS SLS smo takoj predlagali niz ukrepov za preb-
roditev krize in tudi podpirali tiste ukrepe vlade, za 
katere smo bili prepričani, da lahko pomagajo pre-
magati krizo.

že ko smo se odločili, da bomo v tem mandatu v opozici-
ji, smo, zavedajoč se situacije, napovedali konstruktivno 
držo, izogibali smo se ideoloških tem in delitev zato, da ne 
bi v tem resnem času obremenjevali naših ljudi in vlade.

Moje razprave, pobude in poslanska vprašanja so bila 
konstruktivna, z namenom in željo po učinkovitem delu v 
dobro nas vseh. Postavil sem enainštirideset poslanskih 
vprašanj s poudarkom na razreševanju problematike in 
potreb našega okolja.

V času sprejemanja pokojninske reforme smo z našimi 
predlogi in spremembami omilili prvotno besedilo zako-
na in pogoje upokojevanja in na koncu podprli reformo, 
zavedajoč se, da nam to »politično« ne koristi. Vendar 
smo se kot odgovorna in resna stranka odločili v dobro 
države ter stabilnega in sigurnega zagotavljanja iz-
plačil pokojnin; zavrnitev te reforme pa že čutimo z zdr-
som na vseh bonitetnih lestvicah.

Treba bo varčevati, najprej pri državi, toda v SLS smo 
trdno odločeni, da bodo morali za svoja dejanja od-
govarjati ljudje, ki so za takšno stanje najbolj odgo-
vorni.

Zato sem tudi podprl ustanovitev preiskovalne komisije 
za preiskavo politične odgovornosti nosilcev javnih funk-
cij pri projektih visokih gradenj in preiskovalne komisije 

za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vplete-
nosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in 
pomanjkljive prevzemne zakonodaje. V slednji sem tudi 
sodeloval kot podpredsednik. Z delom smo zaključili z ugo-
tovitvijo, da smo svoje delo opravili korektno in strokovno, 
ki pa smo ga zaradi konca mandata in tudi izogibanja prič 
končali še pred začetkom preiskave najbolj razvpitih pri-
merov. S samimi menedžerskimi prevzemi v osnovi ni nič 
narobe, to je le ena od oblik prevzemov. Je pa sporno to, 
kar se je dogajalo v Sloveniji, ko so bili menedžerski pre-
vzemi izvedeni netransparentno in z neustreznim financi-
ranjem s strani največjih slovenskih bank.

Torej, nesprejemljivo je, da 
bi se varčevalo samo na ra-
čun upokojencev, delavcev, 
kmetov, študentov, mladih 
ljudi in poštenih podjetni-
kov z visoko moralno držo.

V času krize mora država po-
trošnjo usmeriti v javne in-
vesticije in javna dela. Zato 
mora biti pripravljena tako s 
projekti kot financami. V Slo-
veniji smo zaključili z investi-

cijami v cestno infrastrukturo, v t. i. cestni križ. V načrtu 
imamo izgradnjo in posodobitev železniške infrastrukture 
in izgradnjo tretje razvojne osi. Toda to je še vedno tako, 
kot je bilo pred tremi leti.
Nimamo projektov, nimamo umestitve v prostor ipd.

Imamo pa gradbena dovoljenja širom po državi na lo-
kalni ravni. Potrebujemo finančna sredstva za investicije, 
za izgradnjo novih šol in domov za ostarele, npr. v Litiji za 
izgradnjo in modernizacijo manjših delov državnih cest,  
zaključek modernizacije državne ceste Velika Preska - So-
pota - Radeče, 

izgradnjo obvoznice v šmartnem pri Litiji, izgradnjo skup-
ne čistilne naprave šmartno - Litija, sanacijo odlagališča 
Rakovnik v šmartnem pri Litiji, nadaljevanje investiranja 
v vodovodno omrežje na celotnem območju občin Litija 
in šmartno pri Litiji in investiranja v športne in kulturne 
objekte na našem območju.

Občina Litija pod vodstvom župana iz vrst SLS Francija 
Rokavca bi lahko bila primer dobrega investiranja tudi za 
državno raven. 

V Litiji smo v tem kriznem času investirali v vodovode, 
(slika: vodovod Ribče)

zaključili z izgradnjo POš Polšnik z vrtcem Polhek

in POš Vače z vrtcem Sonček, 

Pričeli smo z izgradnjo SVC-ja. 

zaključili s prvo fazo posodobitve ceste na Velikem Vrhu. 

Po problemih z državnim proračunom nam je z velikimi 
težavami uspelo zaključiti tudi s sanacijo plazenja na dr-
žavni cesti Sp. Hotič – Vače.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izbran je izvajalec, 
uspešni smo bili na razpisu Mšš-ja za pridobitev držav-
nih sredstev in dolgoletne želje o novi Oš Litija bodo po-
stale resničnost. 

  sls je zmerna stranka

  sls je za sodelovanje in  
medsebojno spoštovanje

  sls je za razvoj, odprto  
in pravično družbo

Ne samo, da je bilo na ta način ohranjenih veliko de-
lovnih mest, pač pa smo s tem investirali v delo, in ne v 
nedelo.

Tako delamo v Slovenski ljudski stranki - v sodelova-
nju z vsemi strankami - in tako bomo delali še naprej 
– z vašo pomočjo.

Gvido kRES, mag. posl. ved
poslanec v DZ RS
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MEDNARODNA KONFERENCA V ROMUNIJI
Z današnjim hitrim tempom življenja se počasi zgublja pomen osebne-
ga stika, ki je pomemben dejavnik pri izbiri partnerja za mednarodno 
sodelovanje. Zato je Društvo Geoss v okviru projekta Twinfos, ki je so-
financiran v okviru programa Evropa za državljane s strani Evropske 
unije, organiziralo mednarodno konferenco v Romuniji.
Na tridnevno potovanje v Romunijo se je odpravilo deset predstavnikov 
nevladnih organizacij in občin z namenom, da se osebno spoznamo s 
predstavniki romunskih organizacij in občin, navežemo stike in posta-
vimo temelje za bodoča sodelovanja. Mednarodna konferenca se je 
odvijala v ponedeljek 3.10 2011 v Hotelu Premier, v mestu Cluj-Napoci, 
ki se ponaša z nazivom prestolnica Transilvanije.

Odziv romunskih in slovenskih udeležencev je bil zelo dober in kon-
ferenca je potekala v sproščenem vzdušju. Vsi udeleženci so izkori-
stili odlično priložnost, da predstavijo svoje občine in organizacije in 
področja na katerih želijo sodelovati. interesi so bili zelo različni prav 
tako kot sodelujoči udeleženci, od županov in predstavnikov občin do 
predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, 
izobraževanja, ekologije, turizma in varnosti na cesti. izraženi so bili 
interesi za sodelovanje pri kulturnih izmenjavah, sodelovanje pri evrop-
skih projektih kot so pobratenje mest v okviru programa Evropa za 
državljane in izmenjave dobrih praks.
Naša dolga pot do Romunije ni bila zaman, saj smo spoznali prijetne 
ljudi, odprtega duha, ki si želijo prekoračiti meje svoje države in prispe-
vati k občutku, da smo vsi državljani Evrope. 

Barbara MOžiNA

ZDRAVILNA ZELIŠČA ZA 
KVALITETNEJŠE  

IN ZDRAVO žIVLJENJE
V Društvu žena in deklet Vače svojo skrb, ob-
čudovanje in izobraževanje posvečajo tako kul-

turni kot naravni dediščini. Zato se pod vodstvom ge. Stanke Pečarič 
še naprej izobražujejo na področju vzgoje in uporabe zdravilnih zelišč. 
Tokrat jih je pot vodila na izobraževalno srečanje z naslovom »Darovi 
narave«, ki ga je izvedla ga. Jožica Bajc – Pivec, ki živi in dela na doma-
čiji Pivec v Vratih.
kar 27 članic in članov Dru-
štva žena in deklet se je 8. 
oktobra 2011 odpravilo na 
domačijo Pivec v Vratih, 
kjer so imele v novo pripra-
vljenih prostorih domačije 
Pivec 1. zeliščarsko delavni-
co. Ga. Jožica je članicam iz 
svojih bogatih izkušenj (ne-
kaj teh je dobila tudi s so-
delovanjem z go. Stanko Pečarič) pripravila odlično predavanje o zdra-
vilnih zeliščih, ki se je nanašalo tako na naš splošni odnos do narave in 
zdravilnih rastlin - kot na nabiranje, sušenje in shranjevanje le-teh. 
Glavna tema predavanja je bila domača zeliščna lekarna, kakršno naj 
bi imelo vsako gospodinjstvo, ki naj bi vsebovala najrazličnejše priprav-
ke iz zdravilnih zelišč in sicer od čajev, tinktur, zeliščnih oljnih izvlečkov, 
svežih sokov, sirupov, obkladkov, inhalacij do najrazličnejših zeliščnih 
mazil. Na koncu so bile udeleženke seznanjene tudi z dobrimi starimi 
recepti. Vse predstavljeno znanje je ga. Bajc tudi praktično pokazala, 
ob pomoči ge. Stanke Pečarič in drugih avtorjev pa tudi opisala v ob-
sežni skripti, ki jo je vsaka od udeleženk dobila kot delovno gradivo 
delavnice. 
Nekaj zdravilnih in domačih dobrot je bilo na voljo tudi za pokušino: 
domači aperitiv, nesladkan domači čajček, domači grozdni sok in do-
mačo zdravilno šmarnico.
Ga. Bajc je predavanje obogatila z ogledom prostorov za shranjevanje 
zelišč, vinske kleti in zanimive sušilnice za zelišča nad kmečko pečjo. 
Za kosilo je bil golaž z domačim kruhom, potem pa je zapela harmoni-
ka, ob kateri se je izkazal predavateljičin tehnični sodelavec in soprog 
Nejc, ki je udeleženke delavnice vzpodbudil, da so ob njem zaigrale 
tudi z domačimi instrumenti: perilnikom, bobni, grabljami, klepavnikom 
…. zraven pa tudi zapele in zaplesale. Pa ne samo to: v veselem vzdušju 
je z igranjem na harmoniko navdušil tudi g. ivan Blažič, ki je delavnico 
obiskal skupaj s članicami Društva žena in deklet Vače, in ki tudi sicer 
velikokrat preseneča z obvladovanjem znanj in veščin, za katere večina 
misli, da so predvsem ženske.
Okoli 14. ure je bila izobraževalna delavnica Darovi narave z vedrim 
zaključkom končana, članice in člani Društva žena in deklet Vače pa so 
si bili edini, da je bila nepozabna. Zahvalili so se ge. Stanki Pečarič za 
odlično idejo in bili soglasni: Srečanje na kmetiji Pivec bo najbrž kdaj 
treba še nujno nadaljevati!  Anka KoLENc

Člani društva LiLA so preživeli zelo delovno 
poletje in začetek jeseni. Med šolskimi po-
čitnicami so se kar vrstile njihove razstave. 
V juliju je bila na litijski občini najprej posta-
vljena razstava EX TEMPORE VODiCE 2011, 
ki je bila posvečena prazniku občine Litija. 

V avgustu je razstavljala fotografska sekcija, v septembru pa MALA 
LILA.
V juliju so sodelovali na 1. SLOVENSkEM TABORu LJuBiTELJSkiH SLi-
kARJEV iN FOTOGRAFOV SLOVENiJE na gradu BOGENšPERk in tudi 
razstavljali.
Septembra so se udeležili treh slikarskih srečanj: Ex tempore Trbovlje, 
Ex tempore Gamberk pri Zagorju in Ex tempore Sladka istra v kopru. 
Ogledali so si tudi več razstav: V škofji Loki so pogledali razstavo por-
tretov ivana Groharja, Moč pogledov, obenem so obiskali še atelje ak. 
slikarja Janeza Hafnerja. V Trbovljah so videli razstavo Majski salon, 
kjer razstavlja več kot 120 slovenskih akademskih slikarjev, obiskali pa 
so tudi območno razstavo Tekst v podobi.
Člani so tudi letos sodelovali v projektu Zlata paleta. Certifikat kakovo-
sti sta prejeli Gabrijela Hauptman in Sonja Perme.
Septembra je imela v litijski gimnaziji tudi svojo prvo samostojno raz-
stavo Urška Tičar, v začetku oktobra pa v litijski knjižnici še Darja 
Bernik.
JSkD iO Litija pa je sredi septembra za vse ljubiteljske likovnike izvedla 
seminar na temo Tekst v podobi. Razstava prispelih del bo v oktobru v 
Megličevem ateljeju
V tednu otroka je bila izvedena 2. LIKOVNA USTVARJALNICA. Ude-
leženi mladi likovniki iz EPP, Oš Litija, Gradec, šmartno ter dijaki Gi-
mnazije Litija so na temo tedna otroka: POJDiVA S kNJiGO V SVET. 
Vsak je naredil naslovnico za knjigo, ki jo 
bo napisal v prihodnosti.
Delovni sta tudi FOTO in VIDEO SEKCI-
JA.
V LiLi vedno radi sprejmejo nove člane. in-
teresenti naj se oglasijo kar v Megličevem 
ateljeju ali pokličejo na 041 443 555. 
Redna tedenska srečanja se začenjajo v 
MEGLiČEVEM ATELJEJu oktobra v vseh 
štirih likovnih skupinah, dveh za odrasle in 
dveh za otroke.
LILA 1, ki jo vodi ak. kipar Zoran Poznič 
dela vsak ponedeljek ob 18. uri. Do novega 
leta bo delo potekalo individualno – glede 
na interes vsakega posameznika ali pa po 
projektu Figura v prostoru (tehnike: risba, 
olje, akril, modeliranje v glini).
LILA 2, ki jo vodi likovni pedagog Pavel 
Smolej, se bo sestajala vsak torek ob 17. 
uri. utrjevali bodo risbo in delali v akva-
relu.

MALA LILA, ki jo vodi univ. dipl. arhitektka maja Šuštaršič, bo jese-
ni razdeljena na dve skupini: v prvi bodo otroci od 10. do 12. leta, v 
drugi pa otroci od 13. do 15. leta. Prijavite se lahko v megličevem 
ateljeju ali na telefon 041 443 555. Informacije imajo tudi likov-
ni pedagogi na OŠ. Srečanja bodo predvidoma ob četrtkih.

Predsednica: Joža ocEPEK 

IZJEMEN USPEH PGD GABROVKA
Dne 17. Septembra 2011 smo se z dvema ekipama ude-
ležili državnega gasilskega tekmovanja v orientaciji. Z 
obema ekipama smo dosegli izjemen uspeh:

•  Ekipa mladincev je zasedla 1. mesto in s tem postala državni prvak 
(člani ekipe: klemen Ciglar, Matej kastelic, Primož kotar);

•  Ekipa starejših pionirk je zasedla 3. mesto (članice ekipe; ingrid že-
leznik, klara Dim, katja Požun).

To je do sedaj največji dosežek PGD Gabrovka na gasilskih tekmova-
njih. Priprave na tekmovanje smo izvajali mentorji: Gregor Resnik, kle-
men Perko, Dušan Pavli. 
V vsaki kategoriji je sodelovalo 30 ekip. Za boljšo predstavo o uspehu, 
in da dosežku damo še večjo težo, pa še nekaj dejstev:
Od 18 dobitnikov pokalov je le PGD Gabrovka s tekmovanja odneslo 
dva pokala. Enako je bila na tekmovanju izmed vseh najuspešnejša 
Gasilska zveza Litija, saj je skupno odnesla tri pokale – uspeh GZ Litija 
so s tretjim mestom dopolnili starejši pionirji iz Tihaboja (dva pokala je 
dobila Gasilska zveza škofja Loka, ostale Gasilske zveze pa po enega). 
S takim rezultatom pridobi na prepoznavnosti in ugledu tako Gasilska 
zveza Litija, kakor tudi občina Litija.

Mladina v Gasilski zvezi Litija izvede svoj letni program dela z bistve-
no manjšimi finančnimi sredstvi kot nekatere druge Gasilske zveze. Za 
primerjavo naj navedem, da imajo nekatere Gasilske zveze po številu 
tri krat manj društev in hkrati enkrat večji proračun, na drugi strani pa 
poznamo Gasilske zveze s podobnim številom društev in enkrat večjim 
proračunom. upam, da se bo na podlagi takih rezultatov v bodoče pro-
račun za delovanje gasilstva povečal, kakor je bilo tudi obljubljeno s 
strani pristojnih.
Na tem mestu bi se »zahvalil« vsem, kateri menijo, da se je rezultat 
odlično »posrečil«. Ti se verjetno ne zavedajo, da je tak dosežek plod 
večletnega intenzivnega in načrtovanega dela. O vloženih prostovoljnih 
in brezplačnih urah dela raje ne bi pisal. kdor meni, da je tak dosežek 
naključje, naj raje pogleda rezultate minulega dela.
Čestitam tekmovalcem za dosežen uspeh in se jim zahvaljujem za ves 
trud, ki so ga vložili v priprave in tekmovanje. Čestitke, pohvala in za-
hvala tudi vsem, ki so pomagali na pripravah, članom društva, ki so pri-
pravili prelep sprejem ob vrnitvi s tekmovanja in sponzorju tekmovanja 
PAAN - PAAN d.o.o. NA POMOČ!

Dušan PAVLi, Predsednik PGD Gabrovka

DELOVNA AKCIJA NA BREGU 
IN V TENETIŠAH

»Združimo prijetno s koristnim«, je bil stavek, ki 
nas je popeljal po vabilu za delovno akcijo, ki 
smo jo imeli v soboto, 17. septembra 2011.
kaj je za nas koristno in prijetno? Sprehoditi se 
po naši vasi, urejeni in čisti? Zadovoljni poklepe-
tati s prijatelji in znanci? Naša vas dobiva lepo 
podobo, z novim igriščem, pločnikom, urejeno-
stjo hiš, cest…vse to prispevamo vsi krajani po 

svojih najbolj-
ših močeh. To je za vse koristno. Jav-
ne poti so se očistile, lepo in hvalevre-
dno dejanje za vse, ki smo se udeležili 
delovne akcije (manjkal ni niti foto-
graf!). kdor je sodeloval, je občutil ve-
selje ob »zagnanosti« vseh prisotnih. 
Po uspešni delovni akciji smo malce 
posedeli ob pikniku, poklepetali in se 
družili. Časa za druženje je vse manj! 
Menim, da razni očitki in pripombe 
mimoidočih niso bile prav na mestu. 
Naslednjič raje pridite in sodelujte! 

M.A.

SREČANJE IZGNANcEV NA 
POLŠNIKU

Letos mineva 70 let, odkar so se Polšničani iz izgnanstva 
vrnili v domačo vas. Ob tej priložnosti smo v dvorani na 
Polšniku priredili srečanje, na katerem so se predstavile 

različne generacije. Vodilna nit vsem nastopajočim je bilo razmišljanje 
o domu. kako pomemben je, vedo predvsem tisti, ki so ga izgubili. 
Zato sta nam predstavnika Društva izgnancev, gospa Amalija Razpotnik 
in gospod Jože Pograjec, povedala 
zgodbi tistega časa. Predsednik kS 
Polšnik Tomaž Vozelj nas je v uvo-
du pozdravil, najmlajši so se nato 
predstavili s plesom Pike Nogavič-
ke in z deklamacijo o kamenčku, 
ki je iskal svoj dom in ga končno 
našel v tolmunu med sebi enaki-
mi. šolarji so prepevali pesmice, 
deklamirali in se predstavili z dra-
matizacijo Mali medo. ker je jesen čas, ko se začnemo pogosteje za-
drževati v toplih domovih, nam je Laura Horvat prebrala svojo pesem z 
naslovom Jesen. Z ubranim petjem so se predstavili tudi pevci MPZ Pol-
šnik. Predstavnica občine Litija, gospa Lijana Lovše, nam je na koncu 
izrekla še nekaj vzpodbudnih besed za nadaljnje delo. Razšli smo se s 

polnimi usti dobrot, ki jih 
je za nas pripravila kra-
jevna skupnost Polšnik. 
Najmlajši so se hitro vr-
nili v svoje domove, tisti, 
malo starejši, pa so lahko 
še malo poklepetali in se 
pozabavali. Vsem nam pa 
bo ostal prijeten spomin 
na naše druženje. 

Melita ROZiNA
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BRAVO, PLESALEC IN PLESALKE NLP
Hip-hop formacija Little Monster, je osvojila 3. mesto na Svetovnem 
pokalu, ki se je odvijalo v Ljubljani od 29.9-2.10.2011 v disciplini hip-
hop mladinskih formacij. S tem nastopom smo zaključili letošnjo fan-
tastično plesno sezono. 

Če se nam želite pridružiti v novi plesni sezoni, za katero smo prepri-
čani, da bo še bolj razburljiva in polna plesa, se oglasite na eni izmed 
lokacij:
kRESNiCE
šPORTNA DVORANA PoNEDELJEK 16.45-17.45 najmlajši 3-5 let

SREDA 16.45-17.45 najmlajši 3-5 let novi
PoNEDELJEK
iN SREDA 17.45-19.00 starejši (šolarji)

LITIJA
šPORTNA DVORANA TOREk 16.30-17.30 najmlajši 3-5 let

TOREk
iN ČETRTEk

17.30-18.45
16.30-17.45 otroci 6-10 let

TOREk 
iN ČETRTEk

18.45-20.15
17.45-19.15 tekmovalci 11- 15 let

GiMNAZiJA LiTiJA PoNEDELJEK 
iN SREDA

18.00-19.00
18.00-19.30 začetni 11-15 let

šPORTNA DVORANA 
LITIJA

TOREk iN 
ČETRTEk

20.30-21.30
19.15-20.15 starejši 16 dalje

Za dodatne informacije smo Vam na voljo: mail: psd.nlp@gmail.com 
oz. GSM 040244842. PRiPLEši! Vabi Vas PšD NLP

Nataša LOVšE PEPELNAk in Tadej PREMk

POGOVOR Z OSKRBNIKOM  
PLANINSKEGA DOMA NA 

JANČAH TONETOm SELKOm
V juliju preteklega leta je na Jančah z delom pričel 
nov oskrbnik Tone Selko. Dobrih 14 mesecev je do-

volj dolga doba, da smo se v Planinskem 
društvu Litija lahko prepričali, da smo to-
krat izbrali pravega moža za pravo mesto. 
V tem času je Tone poskrbel za številne 
novosti, ki jih lahko opazi vsak, ki pride na 
Janče (nadstrešek, nov šank, nove klopi in 
mize, razširitev kuhinje, boljša gostinska 
ponudba), bistveno pa je to, da so se v 
dom pričeli vračati gostje: planinci in do-
mačini.
S Tonetom sem se pogovarjal na predve-
čer tretje kostanjeve nedelje. Dom je bil 
poln domačinov, ki so že pričeli postavljati 
stojnice, Tone pa je urejal še zadnje podrobnosti pred jutrišnjim dne-
vom. Razumljivo je, da sva pogovor začela s to temo.
Kako sta uspeli prvi dve kostanjevi nedelji?
Na prvi kostanjevi nedelji smo imeli okoli 5000 obiskovalcev. To je ogro-
mno. Če bi jih bilo več, jih ne bi zmogli postreči. Tudi na drugi je bil obisk 
zelo dober. Veliko je pripomoglo vreme, ki je bilo krasno, poskrbeli pa 
smo tudi za reklamo.
Kako si se sploh odločil, da prevzameš oskrbništvo na Jančah?
Pravzaprav sem že dlje časa iskal primere planinski dom, kjer bi delal 
kot oskrbnik. Pred tem sem že bil oskrbnik na Črnuškem domu na Veliki 
planini. Videl sem, da mi to delo leži, saj zelo rad kuham, rad imam 
tudi hribe, všeč pa mi je tudi pristno planinsko vzdušje v kočah. žena 
Zdenka dela v kliničnem centru, zato sem iskal nekaj, kar bi bilo bližje 
Ljubljani. Tako smo prišli skupaj z vodstvom PD Litija, ki je iskalo novega 
oskrbnika. Hitro smo se dogovorili in ni mi žal, da sem se odločil, da 
pridem na Janče.
Kakšne pa so sicer tvoje izkušnje?
kuhar sem bil več kot 20 let, čeprav to ni moj osnovni poklic. Sem inže-
nir elektrotehnike, v iskri sem se ukvarjal s telefonskimi centralami, ko 
pa je firma propadla, sem se zaposlil kot kuhar. To delo sem opravljal 
z velikim veseljem. Verjetno imam to v krvi, saj je bil tudi moj oče zelo 
dober kuhar.
Opazil sem tudi, da imaš zelo rad glasbo.
Res je, glasba je moja velika ljubezen. že od 14. let sem bil član god-
be, udarjal sem na boben. Sicer pa igram tudi benjo, kitaro, bariton, 
večkrat vzamem v roke piščalko. Vse te inštrumente imam v mali sobi 
in če je prava družba ter mi delo to dopušča, se s kakšnim pridružim 
tudi gostom. Na Jančah so v tem času na moje povabilo nastopili Bene-
ški fantje, kamniška godba, Slovenski muzikanti, Mengeška veteranska 
godba. Nekaj posebnega je tudi sodelovanje z Odštekanimi harmonika-
mi iz Jevnice. Gre za skupino 10 do 15 harmonikarjev iz Jevnice, ki jih 
vodi Matic Lemut. Nudil sem jim prostor za vaje, sedaj pa na Jančah 
običajno nastopajo ob nedeljah in s tem lepo popestrijo dan nedeljskim 
obiskovalcem.
Slišim, da rad poprimeš tudi za mizarsko delo. Kaj vse si v tem 
času že ustvaril na Jančah?
kmalu po prihodu sem opazil, da bi nam prav prišel dodaten pokrit pro-
stor na dvorišču, zato smo po mojih načrtih postavili nadstrešek, kjer 
se gostje zelo radi zadržujejo. Po lastni zamisli sem izdelal šank iz ma-
cesnovega lesa in macesen uporabil tudi za mizico v kotu ter za klopi 
in sedeže. izdelal sem nove klopi in mize. Običajno sem to delal med 
tednom, ko je manj obiska, vendar je te dni sezona kostanja in gob, ko 
je tudi ob delavnikih veliko obiskovalcev. Zato je to delo sedaj nekoliko 
zastalo in komaj čakam, da se ga znova lotim. 
Kdo so glavni obiskovalci doma, je več tistih, ki pridejo z avtomo-
bilom, ali tistih, ki pridejo peš?
Zelo veliko obiskovalcev se na Janče pripelje z avtomobilom in potem 
dela krajše ali daljše sprehode po okolici. Veliko je tudi kolesarjev, pla-
ninci pa v glavnem prihajajo iz Jevnice ali z Velike štange. Prihajajo tudi 
pohodniki po evropski pešpoti E6, običajno v manjših skupinah z največ 
5 udeleženci. Pohodniki po Evropski pešpoti so večina Slovenci, precej 
je tudi Avstrijcev, zadnjič pa je prišla celo ena Nemka s psom. Prihajajo s 
Trojan in tukaj prespijo, naslednjega dne pa nadaljujejo proti Grosuplje-
mu. Poleti smo imeli skupino planincev iz Zasavja, ki so se iz Hrastnika 
peš odpravili na Triglav. Trudimo se, da bi vse goste lepo sprejeli.
Slišal sem, da ste na Jančah že imeli prvo uradno poroko. Kako je 
bilo s tem?
Na Mestni občini Ljubljana sem uspel doseči, da se sedaj poroke pred 
matičarjem lahko sklepajo tudi na Jančah. Prva se je pri nas tako poro-
čila Topolovčarjeva irena, pri nas je bila tudi ohcet, cerkvena poroka pa 
v 50 m oddaljeni cerkvi Sv. Nikolaja.
Kaj pa načrti za naprej?
Na južni steni bi rad postavil plezalno steno. Znova bom organiziral sil-
vestrovanje na prostem, saj so bile lanskoletne izkušnje zelo dobre. Ne 
bo nobenih rezervacij in tudi ne silvestrskega menija, kljub temu pa bo 
vsak lahko dobil kaj za pod zob, imeli bomo glasbo v živo ter ognjemet. 
V prihodnjem letu bom skušal zagotoviti, da bo več šolskih izletov na 
Janče. Do sedaj so bili tukaj le litijski otroci in šola iz Most, čeprav so 
Janče zelo primerne za šolske izlete, saj se od tukaj vidi pol Slovenije.
Hvala za pogovor in veliko uspeh tudi vnaprej.

Borut VukOViČ

NA ZALOGI TUDI: Opel Vectra Elegance 2.2 DTI, let nik 2003, cena 5.440,00 
EUR; Renault Megane Air 1.6 16V, let nik 2002, cena 2.640,00 EUR; Seat Cordoba 
Stella 1.4 16V Frio, letnik 2004, cena 4.480,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Daewoo Lanos 1.5 SE servo 
Letnik: 1998, veljavnost nalepke: /, prev. 
152603 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1498 ccm, 63 kW, roč-
ni menjalnik (5 pr.)  

680,00 EUr

Opel Corsa Club 1.0 12V EURO 3 
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 05/2011, 
prev. 105250 km, rdeča barva, bencinski 
motor, 973 ccm, 43 kW, ročni menjalnik 
(5 pr.)

2.480,00 EUr

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 01/2012, 
prev. 90000 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW, ročni men-
jalnik (6 pr.), KLIMA

7.350,00 EUr

Opel Astra Caravan Club 1.7 DTI 
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 02/2012, 
prev. 251000 km, bela barva, diesel mo-
tor, 1686 ccm, 55 kW, ročni menjalnik  
(5 pr.), KLIMA

3.200,00 EUr

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy  
Letnik: 2007, veljavnost nalepke: 09/2011, 
prev. 94300 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel motor, 1686 ccm, 74 kW, ročni men-
jalnik (5 pr.), KLIMA, Slovensko vozilo 

7.490,00 EUr

Peugeot 405 GR LUX  
Letnik: 1994, veljavnost nalepke: 07/2012, 
prev. 222000 km, srebrna barva (kovin-
ska), bencinski motor, 1762 ccm, 74 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.) 

680,00 EUr

dober 
ulov

Litijski ribič Sead 
kišić je ulovil ka-
pitalno ščuko, ki 
je merila v dolžino 
112 cm, težka pa 
je bila 13,15 kg. 

Za res neverjetni 
ulov mu čestitamo 
tudi iz uredništva 
časopisa Občan. 

Tel.: 01/8985-223, gsm: 040/386-408 
(kontaktna oseba rok)

Kemična čistilnica
Brodar Matjaž s.p.

Vse to s 15% popust samo v mesecu novembru!

GlobinsKo čiščenje:  iTiSonoV,  
TaPiSonoV, oBLazinjEnEga PohišTVa 

(enosedi, dvosedi, stoli ...), SEdEžnih 
garniTUr TEr noTranjoSTi Vaših 

jEKLEnih KonjiČKoV. TUdi na doMU! 
(razen avtomobilov)

Kemična čistilnica broDar Litija
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

SREČANJE UPOKOJENcEV LITIJSKE IN 
ŠmARSKE OBČINE

V soboto, 17. septembra, se je pri Ribiškem domu v 
Litiji zbralo okrog 230 upokojencev iz Dol, Gabrov-
ke, šmartnega, Jevnice in Litije, na tradicionalnem 
letnem srečanju Zveze društev upokojencev Litija-

šmartno, ki ga je letos organiziralo Društvo upokojencev Litija. 
Na prireditvi so bili podeljeni pokali 
za dosežke na športnih tekmovanjih 
v letu 2011, na katerih so sodelovala 
vsa društva, komisija za šport te Zve-
ze pa je razglasila rezultate. V ženski 
konkurenci je bil pokal za prvo mesto 
podeljen tekmovalkam DU Litija, prav 
tako so tekmovalci DU Litija prejeli 
pokal v moški konkurenci. iskrene 
čestitke!
V sklopu srečanja pa je župan Franci Rokavec pripravil ogled gradbišča 
Socialno varstvenega centra, katerega smo se udeležili predsedniki 
društev upokojencev, predsednica Zveze Litija – šmartno in predsedni-
ca ZDuS dr. Mateja kožuh Novak ter poslanca Državnega zbora Joško 
Godec in Gvido kres, ki so se udeležili tudi srečanja. župan je vse pri-
sotne na ogledu seznanil s potekom gradnje in sistemom financiranja.

Janez kRES

NAŠ MEŠANI PEVSKI ZBOR NA ODRU LINHARTOVE 
DVORANE

Za nami je Festival za tretje življenjsko obdobje, ki je med 27. in 
29. septembrom že enajsto leto zapovrstjo popestril dogajanje v 
prestolnici.
Festival, moto katerega je solidarnost med generacijami in aktivno pre-
življanje starosti, se je odvijal v Cankarjevem domu in je postregel z 
zanimivim programom, kjer je prav vsak našel nekaj zase. in teh ni bilo 
malo. kar 15.000 obiskovalcev se je sprehodilo skozi bogato založene 
razstavne parke, se naučilo kaj novega v odprtih delavnicah, prisluh-
nilo zanimivim predavanjem in uživalo ob kulturnih prireditvah. Na eni 
izmed njih, na Srečanju zborov društev upokojencev Slovenije, je sode-
loval tudi naš Mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija.
koncert, pod naslovom POJEM TEBi DOMOViNA, je potekal v Linhar-
tovi dvorani v sredo, 28. septembra. Sodelovalo je 16 upokojenskih 
pevskih zborov iz vse Slovenije in prav lepo mi je bilo pri srcu, ko so 
na oder prišle naše pevke in pevci. Zapeli so kot vsi ostali zbori dve 
pesmi. Peli so s srcem, samozavestno in ubrano in polna dvorana jim 
je namenila dolg aplavz, ki so si ga zares zaslužili. Vsi mi, Litijani, ki 
smo spremljali njihov nastop, smo bili nanje ponosni in veseli, da so 
bili všeč tudi številnim poslušalcem iz vse Slovenije.
Hvala vsem pevkam in pevcem, zborovodkinji Marjani kolar, harmoni-
karju Dušanu kotarju in kitaristu Petru Pircu. Pojte tudi v prihodnje, saj 
pesem razveseljuje vaša in naša srca. 
      Iva SLABE

OGLED RAZSTAVE BUČ V mOZIRSKEm GAJU  
IN OGLED MUZEJA GOZDARSTVA IN LESARSTVA  

V NAZARJAH
Zadnji četrtek v septembru smo se izletniki Du Litija z malim avtobu-
som odpeljali v Zgornjo Savinjsko dolino. Dan je bil sončen in prijetno 
topel, ravno pravšnji za sprehod po Mozirskem gaju, kjer je bila tradici-
onalna jesenska razstava buč. Najprej smo šli do zbirke največjih buč. 
Najtežjo bučo so pripeljali iz Trebnjega in je tehtala 457,4 kg. Aranž-
maji z bučami raznih vrst in oblik so bili nameščeni vzdolž sprehajalnih 
poti ob lepo urejenih nasadih cvetlic in grmičevja. 

Skrbni urejevalci parka zaslužijo vse priznanje za lepo ureditev parka. 
Nato smo se zapeljali še v Nazarje, kjer je v gradu Vrbovec muzej goz-
darstva in lesarstva. Prijazna vodnica nam je najprej predstavila razvoj 
gozdov, njihovo vlogo in pomen, nato pa nas je popeljala skozi muzej in 
nam podrobno predstavila težko življenje in delo nekdanjih gozdnih in 
lesnih delavcev Zgornje Savinjske doline, stari način sekanja in spravila 
lesa do žag in transport lesa v daljne kraje s splavi. Ogledali smo si tudi 
orodje tesarjev, mizarjev in kolarjev.
izlet smo zaključili v prijetnem kramljanju ob toplem obroku v gostišču 
v gradu Vrbovec. 

Alojz kAVČiČ

SPOŠTOVANI LJUBITELJI DOBRE KNJIGE
Poletje počasi jemlje slovo, večeri postajajo daljši in vse primernejši, 
da del njih preživimo s knjigo v roki. Za ta predlog imamo seveda še 
poseben razlog. V Društvu upokojencev Litija bomo jeseni prvič pode-
lili BRALNE ZNAČKE ! 
Značko si lahko pridobi vsak, ki je član Du Litija in je prebral vsaj 3 knji-
ge. Ni pomembno, da do sedaj niste bili član naše literarne skupine, ki 

je v petek, 7. oktobra, pričela s svojimi mesečnimi srečanji. Pomembno 
je, da je knjiga vaša prijateljica in da si želite pogovorov o tem, kar be-
rete in seveda dobre družbe. Zato vabljeni na naša srečanja.

Iva SLABE

R A Z P I S  za prijavo na prednostno listo 
za leto 2012

Nepremičninski sklad PiZ ima v Litiji deset stanovanj, osem na Jere-
bovi ulici 3 in dve na Rozmanovem trgu, ki jih oddaja v najem osebam 
starejšim od 65 let.
Sklad oddaja izpraznjena stanovanja v sodelovanju z Društvom upoko-
jencev, ki zbira prijave vse leto, oblikuje prednostno listo in pripravlja 
predloge za dodelitev stanovanja v najem. interesenti za stanovanja 
se lahko prijavijo za uvrstitev na prednostno listo, ki bo veljala za leto 
2012. Prijavijo se s prošnjo, z natančnim opisom sedanjih stanovanj-
skih razmer. izpolniti je potrebno tudi vlogo, ki jo dobijo v pisarni dru-
štva, priložiti ji je treba fotokopijo osebne izkaznice, potrdilo o stalnem 
prebivališču, dokazila o višini mesečnih prejemkov, mnenje osebnega 
zdravnika, da je prosilec/ka sposoben samostojnega bivanja v stano-
vanju, ter dokazilo o sorodstveni zvezi za morebitnega sostanovalca. 
Rok za prijave je 30. 11. 2011.

Martina kRALJ

DRžAVNE ŠPORTNE IGRE UPOKOJENcEV SLOVENIJE 
2011 V KEGLJANJU

Društvo upokojencev Litija je dne 5. in 6. 10. 2011 organiziralo državne 
športne igre upokojencev Slovenije 2011 v kegljanju. Tekmovalo je 8 
ženskih ekip in 14 moških ekip iz celotne Slovenije. Tekmovanje se 
je odvijalo v prostorih kk Litija. Med ženskami ekipami je 1. mesto 
zasedla ekipa Du Tržič, 2. mesto Du Moste Polje in 3. mesto Du Ruše. 
V moški konkurenci je 1. mesto osvojila ekipa Du Postojna, 2. mesto 
Du Ravne na koroškem in 3. mesto Du Slovenske konjice. Med ekipa-

mi je bilo čutiti pravo športno 
vzdušje, saj so nastopili tudi 
upokojeni kegljači, ki so bili 
državni prvaki in igralci, ki 
so nastopali v samem vrhu 
državnih tekmovanj. Tudi 
litijski ekipi je potrebno po-
hvaliti, saj so se kljub močni 
konkurenci uspešno predsta-
vile. Tekmovalne dneve pa je 
popestril mešani pevski zbor 

Du Litija, nad katerim so bile športnice zelo navdušene.
Organizator Du Litija je organizacijo tekmovanja izvedel brezhibno in 
prejel številne pohvale. Ponovno smo dokazali pestro dejavnost našega 
društva, zato ponovno pozivam vse upokojence, naj se nam pridružijo.  

Dušan JOVANOViČ

žIVETI Z DEmENcO
kaj pa sploh je demenca? kako jo sploh prepoznamo, če jo prepozna-
mo? koga prizadene demenca? Ali lahko demenco preprečimo? Stiske 
svojcev oseb z demenco. Zdravstvena nega in oskrba osebe z demenco 
doma in v domu. Oblike pomoči za svojce, sprejem v dom, skupina za 
samopomoč za svojce obolelih in še bi lahko naštevali. Na vsa ta vpra-
šanja smo dobili odgovore, 
6. oktobra 2011 v sejni sobi 
občine Litija, na predavanju 
živeti z demenco.
Predavale so strokovne de-
lavke Doma Tisje: Vida Lu-
kač-dipl.m.s.-direktorica 
doma, irena špela Cvetežar-
dipl.m.s. in Leonida Razpo-
tnik, dipl.del.terapevtka, univ.
dipl.soc.delavka. 
Po statističnih podatkih je za to boleznijo v Sloveniji obolelih že preko 
25.000 ljudi in število strmo raste. Večinoma zbolijo odrasli po 65. letu, 
torej je demenca bolezen starosti. Zopet se lahko vprašamo: Ali smo 
pripravljeni na vse to?
V procesu pomoči so za osebe z demenco pomembni tudi njihovi so-
rodniki, ki se na tej poti lahko tudi sami soočijo z različnimi stiskami in 
težavami, zato jim podpora in pomoč še kako prav pride. Ena iz med 
teh oblik je »Skupina za samopomoč«. Ta skupina v Domu Tisje že de-
luje, vendar je obisk skromen. Zato je gospa Lukačeva predlagala, da bi 
to skupino za samopomoč prestavili v Litijo v Du ali Društvo invalidov 
in diabetikov. Druga pa je iNFO TOČkA - kot prva socialna pomoč za 
svojce.
Vsekakor bi bilo vredno razmisliti o zgoraj navedenih predlogih.
Obisk predavanja je bil zelo dober, to pomeni, da je zanimanje za tovr-
stno tematiko velik.

Ana PONEBšEk

NAPOVEDNIK:
-  v četrtek, 3. novembra 2011 ob 11.00 uri, bo srečanje starejših članov 

Du od 80 let v gostišču kovač,
-  v soboto, 5. novembra 2011 ob 6.00 uri- avtobus, pohod na špilk- 

Trojane,
-  v četrtek, 10. novembra 2011 ob 15.00 uri, bo martinovanje v Stari 

gori, v zidanici »Opara« nad Treb-
njem, 
-  v soboto, 12. novembra 2011 ob 

6.00 uri- avtobus, pohod od Litije 
do Čateža in 

-  v soboto, 19. novembra 2011 ob 
6.00 uri- avtobus, pohod na Do-
brovlje- Čreta,

-  v mesecu novembru 2011 bo pri-
četek izvajanja ustvarjalnih de-
lavnic (več na oglasni deski).

kotiček ureja: karlo LEMUT

VABILO NA PLESNO  
PRIREDITEV »ŠPINERBAL –  
LITIJSKI PLES PREDILcEV«

Folklorna skupina Javorje, iz Šmartnega pri Li-
tiji, ki dela že 31 let, je pred dvema letoma pri-
čela s projektom oživitve etnološke dediščine 
v mestu Litija – litijski ples predilcev, imeno-
van tudi Špinerbal. 
Začetki elitnega plesa segajo v konec 20. let prej-
šnjega stoletja in nekateri meščani se ga še s po-

nosom spominjajo. uvrščamo ga med najelitnejše dogodke v mestu Li-
tija in je imel posebno mesto med družabnimi dogodki v Litiji še dolgo 
časa po drugi svetovni vojni.
Folklorna skupina Javorje s ponosom ohranja minulo plesno izročilo in 
vedno želi prikazati pretekle dogodke na izviren način. S tako imenova-
nim špinerbalom je svoj program razširila in obogatila še z dogodkom, 
ki sega izven kmečkega življenja. 
ideja o oživitvi omenjene bogate etnološke dediščine je zorela vrsto 
let, folklorna skupina pa jo je lahko uresničila šele s finančno pomočjo 
evropskih sredstev za 
razvoj podeželja. 
Plesna predstava nas 
je s pomočjo temelji-
te raziskave, ki jo je 
izvedla ida Dolšek po-
peljala v tisti čas. Naj-
starejši se spominjajo, 
kako je ples vznemiril 
celo mesto in spravil 
na noge trgovce, ši-
vilje, krojače, frizerje, 
krznarje, čevljarje in druge. Tisti, ki se dogodka spominjajo, se bodo 
na začetku predstave v mislih lahko ponovno oblekli v večerne toalete 
in uživali v modni reviji, kasneje zaplesali v elitnem angleškem valč-
ku, razigranem fokstrotu, očarljivemu tangu, živahni polki in mazurki, 
sloviti rumbi in boogie-woogiju, seveda ni smela manjkati četvorka in 
uživali ob zvokih glasbe tistega časa. Mlajšim, ki lastne izkušnje niso 
imeli, pa je predstava približala elitno noto in utrinek življenja njihovih 
prednikov.
Projekt v katerega je bilo vloženo ogromno truda in prostega časa smo 
s ponosom zaključili in upamo, da smo z oživitvijo elitnega dogodka 
prispevali k še večji prepoznavnosti našega območja. 
Prvič je folklorna skupina uprizorila plesno predstavo letos maja v 
šmartnem pri Litiji, tokrat bomo celotno zgodbo z veseljem ponovno 
predstavili v rojstnem mestu plesa predilcev, 

v soboto 19. novembra 2011 ob 19 uri, v Športni dvorani  
Gimnazije Litija. Gost večera: Glasbena šola Litija-Šmartno.

Po izsledkih raziskave smo izdali knjigo z naslovom »špinerbal – litijski 
ples predilcev«, ki bo v mesecu novembru predstavljena v prostorih 
litijske knjižnice. knjiga bo na voljo na dan prireditve pred predstavo. 
že sedaj pa jo lahko dobite pri založniku BiROSERViS Mlakar Gorazd, 
ustje 7, šmartno pri Litiji, v trgovini Simobil Dolšek & Dolšek, Zasavska 
c. 3, Litija in pri članih folklorne skupine. Cena: 15€.
Vstopnice bodo na voljo eno uro pred predstavo in pri članih folklorne 
skupine. Cena: 8€. VABLJENi!

Irena ZiDAR

ČEBELARSKO DRUŠTVO LITIJA JE  
PRAZNOVALO 90-LETNICO

Takrat leta 1921 so komaj utihnili topovi na fronti. 
Topilnica je bruhala strupeni dim v zrak, čebele so 
umirale. Hrib Sitarjevec nad Litijo pa je bil gol in brez 

zelenja. V nekaj letih bi ostala samo zemlja, ki bi jo spiral dež v Savo. 
Ostale bi samo gole skale. Takrat so se zganili čebelarji, stopili skupaj 
in v hudem pravdnem boju zmagali. Topilnica je ugasnila peči. življenje 
se je Litijanom spremenilo na bolje in hrib je lepo ozelenel. Tega se 
Litijani ne zavedajo. 
V spomin na te dogodke je dru-
štvo praznovalo v obliki medenih 
dni od 27.9.2011 do 30.09. 2011 
s čebelarsko razstavo, medeno 
tržnico, predavanji o medeni kuli-
nariki in zdravljenju z medom. Na 
vseh prireditvah so bile tudi degu-
stacije raznih medenih izdelkov. 
izdalo pa je tudi knjigo ČEBELAR-
SkA PRAVDA z zajetno vsebino, 
ki odstira takratne zelo zanimive 
in neznane ter resnične dogod-
ke. Predstavitev knjige je bila v 
knjižnici Litija s kulturnim pro-
gramom in sodelovanjem avtorja 
knjige Franca Grošlja, dramskega 
igralca Jožeta Mraza, ki je izrazno 
predstavil takratne dogodke ob 
spremljavi mladega harmonikaša 
Dremlja. Prostor je bil premajhen 
za vse obiskovalce. knjigo je mo-
žno kupiti v knjižnici v Litiji, njenih 
izpostavah in prodajalni Agrolit na ljubljanski cesti po zmerni ceni. To 
knjigo bi moral imeti na polici vsak Litijan, ki kaj nase da, saj je zgodo-
vina mesta še kako pomembna za življenje v jutrišnjem dnevu. izkupi-
ček knjige gre v namen pospeševanja čebelarstva.
Zaključek je bil v petek s slavnostno akademijo in lepim kulturnim pro-
gramom, ki je bil nekako drugačen od že poznanih. Osnova pa je bila 
dramska uprizoritev na podlagi knjige Čebelarska pravda v izvedbi sku-
pine Vajkard in razvitje novega prapora, ki simbolizira delovanje dru-
štva v občinah Litija in šmartno ter ju povezuje namesto razdvaja. Dvo-
rana kulturnega centra je bila v presenečenje vseh polna. Obiskovalci 
pa so uživali v izvedbah Citrarskega društva Slovenije, Zasavskih rogi-
stov, Lipe in žPZ društva upokojencev in mladih harmonikarjev Aleša in 
Janje. Po slavnostni akademiji je bila za vse obiskovalce organizirana 
brezplačna degustacija medenih kulinaričnih izdelkov, ki so jo pripravi-
le čebelarske žene in aktiv kmečkih žena iz Litije ter Gabrovke.
Vsem ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi programa se čebelarji is-
kreno zahvaljujemo, zlasti pa knjižnici Litija, kulturnemu centru Litija, 
nastopajočim skupinam in vsem ostalim.

FG

Nov prapor združuje čebelarje 
Litije in Šmartna
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mEDOBČINSKO DRUŠTVO 
INVALIDOV OBČIN LITIJA IN 

ŠMARTNO PRI LITIJI
Občani, ki spremljajo gradnjo doma invalidov, se za-
dnje čase sprašujejo zakaj je gradnja obstala. Ob 
začetku gradnje objekta je bila dana pobuda, da bi 

bilo smotrno objekt povečati za 1. etažo in jo izkoristiti za stanovanjske 
prostore. Takšna sprememba projekta pa prinaša cel sklop vprašanj 
s pravnega, gradbenega in premoženjskega vidika. To pa terja veliko 
časa in energije. Občina Litija, kot financer objekta je na seji sveta dne 
28.9.2011 sklenila pristopiti k opisani spremembi. Po preučitvi pozi-
tivnih in negativnih posledic je prevladalo mnenje, da je dobrih učin-
kov več (vključitev zasebnega kapitala, racionalnosti pri vzdrževanju in 
obratovanju objekta…). 
Vse našteto je zavleklo dinamiko gradnje, ki se bo nadaljevala po prav-
nomočnemu gradbenemu dovoljenju za spremembo novega doma. 
Navedeno velja le v primeru, da bo tako spremenjen objekt dovoljeno 
umestiti v ta prostor.

Predsednik: Bogomir ViDiC

AKTIV DELOVNIH INVALIDOV 
Z mesecem oktobrom smo uspešno zaključili projekt »Z edukacijo za 
ohranjanje socialne vključenosti v življenje«. Projekt je bil namenjen iz-
obraževanju, nudenju pravno – informativne ter psihosocialne pomoči 
delavcem invalidom. Nudena je bila tudi opora in pomoč pri iskanju ozi-
roma izgubi zaposlitve in pomoč pri iskanju in uveljavljanju svojih pra-
vic. V 18. mesecih izvajanja projekta so se odvile številne aktivnosti v 
obliki delavnic in predavanj (na temo: Načrtovanje delovnega razvoja in 
življenja invalidov, Stres-sprejemanje invalidnosti, »učenje za življenje«, 
Seznanjanje s pravicami in zakonodajo na invalidskem področju…), 
seminarji in tečaji (računalniški in angleški tečaj) ter usposabljanj za 
aktivno življenje in delo. Poleg teh aktivnosti je bila organizirana tudi 
strokovna ekskurzija (ogled invalidskega podjetja HTZ Velenje). 
kot zaključek projekta je 6. oktobra potekal posvet »Aktivni delovni 
invalidi«, katerega namen je bil skozi prispevke predstavnikov deloda-
jalcev, delovnih invalidov, institucij oziroma strokovnjakov s področja 
zaposlovanja ter invalidskega varstva, osvetliti »problematiko« zaposlo-
vanja invalidov. Z informiranjem delodajalcev, predstavitvijo primerov 
dobrih praks, smo želeli prispevati k novim oziroma boljšim možnostim 
in priložnostim za izboljšanje, ohranjanje socialne vključenosti ter za-
posljivosti ranljivejših skupin na trgu dela. 

Skozi prispevke strokovnjakov (univ. dipl. prav. Zaviršek Mira, dr. An-
drejka Fatur-Videtič, Drago Novak, univ. dipl. prav. Damijana Peterlin, 
Nataša Vrhovec, podžupanja Lijana Lovše, Mojca Vetršek, dr. irena 
Manfredo in univ. dipl. prav. Sanja Jeblanovič) s področja invalidskega 
varstva smo podrobneje spoznali delovanje Aktivov delovnih invalidov 
(uresničevanje skupnih interesov ter ohranitev varstva pravic delovnih 
invalidov), zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo ter finančne spodbu-
de po ZPiZ-1 pri zaposlovanju oz. premestitvah delovnih invalidov itd. 
Predstavniki delodajalcev so predstavili primere dobrih praks (zaposlo-
vanje in prilagoditve delovnega mesta invalidom ter skrb za zaposlene 
delavce). Navzoči so se seznanili tudi z obsegom pravic in varstva de-
lavcev invalidov ter postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Poleg aktivnosti, katere so bile organizirane, so redno potekala tudi 
srečanja oz. sestanki, na katerih so bili udeleženci seznanjeni o poteku 
in vsebini aktivnosti. Na srečanjih so imeli udeleženci tako možnost 
soustvarjati in sodelovati pri oblikovanju aktivnosti in dejavnosti pro-
jekta. 
kot zelo uspešno se je izkazalo individualno delo – svetovanje, katero 
je (bilo) na voljo celo leto. Predvsem so se invalidi obračali po pomoč 
in informacije s področja zaposlovanja ter socialnih storitev. Da je bila 
pomoč uspešna, kaže tudi to, da sta dva udeleženca naših aktivnosti v 
tem času uspela najti zaposlitev.

Glede na evalvacijo oz. mnenja udeležencev izobraževanja ter ostalih 
članov društva bi želeli takšen način dela nadaljevati tudi v prihodnje, 
zato ostaja naš glavni namen in cilj, da bi tudi v letu 2012 nadaljevali z 
aktivnostmi izobraževanja kot redno dejavnostjo društva, ob tem da bi 
te aktivnosti za invalide lahko omogočili brezplačno oz. cenovno dosto-
pne glede na njihov socialni položaj.
Da je naš projekt uspel, gre zahvala tudi vodstvu lokalne skupnosti; 
občini Litija, katera nas je moralno in materialno podprla pri uresniče-
vanju našega projekta.

Vabimo vas na Martinovanje v Belo krajino.

 Odhod iz Litije 10.11.2011 ob 8:00 uri izpred Društva invalidov. 
Dopoldan si bomo ogledali Belo krajino in njene značilnosti. Obiskali 
vinsko klet Prus ter poskusili njihove dobrote. Ob 14:00 prihod na kme-
tijo Simonič v Drašičih, kjer nas bo čakalo Martinovo kosilo. Po kosilu 
sledi glasba in zabava. Domov se vračamo v večernih urah. Prispevek 
za člane je 29  EUR za nečlane 34 EUR  in se plača ob prijavi! V ceno je 
všteto: prevoz, hladna malica, degustacija, Martinovo kosilo z vso pijačo.    
Pridružite se nam, saj Sv. Martin goduje samo enkrat na leto!
V mesecu oktobru nadaljujemo z Fiziofit vadbo. Prostih je še nekaj 
mest. Prijavite se lahko v društvu ali po telefonu 01/ 8981 – 284 in 
GSM: 031- 676 -768! 

Mojca BAJC in Tina CiRAR

DEJAVNOSTI DRUŠTVA V JESENSKIH  
MESECIH 

V avgustu smo uspešno izvedli izlet na avstrijsko 
koroško, kjer smo si ogledali Minimundus, ro-
marsko cerkev Gospe Svete in vojvodski prestol, 
ter grad Visoka Ojstrica, kjer je slika tudi nastala. 

Vabimo v našo družbo; verjamemo, da se za vsakega nekaj najde.

OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH
Sedemdnevno okrevanje, ki bo potekalo od 6 - 13. 11. 2011 na temo 
»Znanje za zdravje«, vključuje bogat program zdravstvenih predavanj, 
vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v 
bazenu in v telovadnici, pohode, družabna srečanja, pet obrokov dnev-
no ipd. 
Prijave za okrevanje zbiramo do 28. 10. 2011. Avtobusni prevoz je or-
ganiziran v obe smeri in je brezplačen. Prijavite se lahko v društveni 
pisarni ali preko društvenega telefona.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo, 7. 9. in 5. 10. od 8.00 do 10.00 ure.

TELOVADBA
Telovadba je vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvora-
ni Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni. 

JOGA
Vaje bo vodila vaditeljica joge Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbiramo v 
društveni pisarni.

PLESNE VAJE 
Plesne vaje se pričnejo v soboto, 1. oktobra ob 17 h, in nato vsako 
nadaljnjo soboto ob 17.00 uri v OŠ Šmartno (začetniška skupina, 
nadaljevalni tečaj). Za dodatne informacije ali prijavo nas lahko pokli-
čete v društveno pisarno.

USTVARJALNE DELAVNICE
Z njimi ponovno začnemo v torek, 4. oktobra ob 17.00 uri, in nato 
vsak nadaljnji torek do konca decembra. izdelke izdelujemo iz na-
ravnih materialov, slikanje na steklo iz naravnih materialov, vizitke in si 
krajšamo pozne popoldanske ure ob čaju, kavici in prijetnem klepetu. 
Tako lahko svojo kreativnost delite z nami in preživite četrtkove večere 
koristno in ustvarjalno. 

POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljnji okolici. Zbor 
je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vre-
me tudi prilagajali. Hodite na lastno  odgovornost v primerni obutvi in 
opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni 
pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma do dneva navede-
nega po programu!!! 
Naslednji prvi pohod:  vodi:
27.10. Mošenik, z vlakom, do Save   ivan Lamovšek

Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko dobite na na-
šem elektronskem naslovu: Drustvo.dia.litija@siol.net ali v društveni 
pisarni.   
   Mojca MAToZ

 

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE – 
SERVIS ZA DRUŠTVA

Kdo so NVO?
Nevladne oraganizacije, s 
kratico NVO, so neprofitne, 
večinoma prostovoljne in prav 

vse morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so to društva, 
ustanove in zasebni zavodi.

Enostavno do spletne strani za društva
V okviru projekta Srce me povezuje smo v letih 2009 in 2010 
društvom pomagali do brezplačne spletne strani. Zaradi do-
datnega zanimanja še naprej omogočamo, da z manjšo lastno 
udeležbo društva pridobijo svojo spletno stran na enostaven in 
hiter način. 
Brez večjih stroškov društvom omogočamo, da se umestijo na sve-
tovni splet s svojo spletno stranjo in so tako na voljo številnim upo-
rabnikom spleta. S spletno predstavitvijo 24 ur na dan, vse dni v letu, 
velikemu številu uporabnikov spleta tako nudite predstavitev vaše or-
ganizacije ter lažjo, hitrejšo in cenejšo komunikacijo s člani. S pomo-
čjo spletne strani tako obiskovalci enostavno pridobijo informacije o 
vaši organizaciji, vi pa jo lahko enostavno posodobite in urejate brez 
dodatnih stroškov. 
V okviru projekta 
vam pomagamo, da 
pripravite vsebino 
in slike za objavo 
na spletu, nudimo 
podporo pri posoda-
bljanju, organiziramo 
izobraževanje za ad-
ministratorje spletne 
strani in v času traja-
nja projekta omogočamo brezplačno gostovanje ter poddomeno. Za 
vsa zainteresirana društva smo dosegljivi na klara@srce-me-povezu-
je.si ali 040 365 850. Spletne strani društev, ki so bile že izdelane si 
lahko ogledate na www.srce-me-povezuje.si.

Klara kRžišNik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Upravičenci do donacij za leto 2011 so znani
Vlada vsako leto na predlog Ministrstva za finance objavi seznam 
upravičencev katerim je mogoče nameniti del dohodnine. Na sezna-
mu je več kot 4.000 nevladnih organizacij (NVO), kjer boste poleg 
gasilskih društev našli tudi NVO s področja kulture, turizma, sociale, 
športa, izobraževanja ipd. Celoten seznam je objavljen v uradnem 
listu RS št. 57/2011.
Kaj NVO umestitev na seznam prinaša?
V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da 
se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu, ki se vštevajo v le-
tno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje NVO, ki imajo status 
v javnem interesu. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev 
kadarkoli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davč-
nem organu do 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. 
Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali 
preklic zahteve.
Kako se NVO lahko uvrsti na seznam upravičencev?
NVO mora pridobiti status v javnem interesu. Društvo vloži vlogo za 
pridobitev statusa v javnem interesu pri ministrstvu, ki je pristojno za 
področje na katerem društvo deluje. Za več informacij in pomoč kako 
lahko tudi vaše društvo pridobi status v javnem interesu in je s tem 
upravičeno do donacije dela dohodnine lahko najdete na naši spletni 
strani www.srce-me-povezuje.si nam pišite na klara@srce-me-pove-
zuje.si ali pokličete na 040 365 850.

Klara kRžišNik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

LITIJSKI LIONS KLUB TUDI 
NA LEVSTIKOVI POTI

V teh dneh nas nagovarjajo pozivi k teku za 
dober namen. Vemo, da je vsakršno gibanje 
dobro samo po sebi. Tudi številni pohodniki, ki 
se boste 12. novembra podali od Litije do Ča-
teža, boste z dnevom, preživetim na prostem, 
najbolje koristili sebi.

Radi bi vas opomnili, da lahko z drobnim dejanjem, pomagate tudi dru-
gim: s kratkim postankom na stojnici Lions kluba Litija, kjer vas 
bodo postregli s toplim napitkom, lahko pomagate mnogim.
Da smo plemeniti in etični, niso potrebna velika dejanja, polna odpo-
vedovanj. Zadostuje, da po svetu hodimo z odprtimi očmi in srcem in 
pomagamo po svojih močeh. 
še vedno lahko oddate stara korekcijska očala, ki jih ne potrebujete 
več. Ponudili jih bomo »tretjemu svetu« v Afriki, kjer lahko pomembno 
izboljšajo kvaliteto življenja. 
Lions klub Litija se zahvaljuje za vašo podporo!  a.š.
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SLOVENIJA OSVOJILA BERLIN
Taekwondo klub 
šmartno – Litija 
je v soboto, 1. ok-
tobra 2011, otvoril 

svojo tekmovalno sezono. Skupaj s 
Taekwondo klubom kang iz ivančne 
Gorice, smo se odpravili v Berlin, 
kjer se je odvijalo odprto prvenstvo 
Berlina, na katerem je sodelovalo 
okoli 300 tekmovalcev iz Nemčije, 
švedske ter 3 predstavniki iz Slove-
nije. Tekmovanje je potekalo tako 
kot včasih, brez računalnikov in ta-
tamija. Vendar to ni zmotilo naših 
dveh tekmovalcev, Domna in Tadeja 
Pirca, ki sta kljub temu oba odšla 
domov kot zmagovalca. Tadej je tokrat prvič nastopil v kategoriji ka-
detov, in po dveh odličnih, a napetih borbah, na koncu vseeno z zmago 
nad švedom osvojil 1. mesto. Domen pa je prvič nastopil v kategoriji 
mladincev in po prepričljivem nastopu tudi osvojil 1. mesto, kar je prva 
kolajna v kategoriji mladincev. 
Tekmovanje smo združili tudi z ogledom mesta Berlin, ki ima zelo bogato 
in zanimivo zgodovino. Domov smo se vsi vrnili polni novih doživetij ter 
polni veselja. V soboto, 8. oktobra, pa se odpravljamo na tekmovanje v 
Zagreb, kjer upamo na čim boljše uvrstitve naših tekmovalcev. 

ZAČETEK DRžAVNEGA PRVEN-
STVA V KEGLJANJU!

V kegljaški sezoni 2011/12 sta prva in druga 
ekipa Litije odigrali štiri kroge prvenstva.
Prva ekipa Litije, ki tekmuje v 1. A ligi, je doslej 

enkrat zmagala doma (Litija:Brest 5:3), enkrat igrala neodločeno v go-
steh (Ljubelj:Litija 4:4) in dvakrat izgubila; doma s Triglavom iz kranja s 
3:5 in Calcitom iz kamnika v gosteh z rezultatom 5:3.
Druga ekipa Litije, ki igra v 2. ligi - vzhod, pa je doma premagala krško 
2002 z rezultatom 6:2 in v gosteh Slovenj Gradec s 6:2, izgubila doma 
z impolom iz Slovenske Bistrice z 1:7 in v gosteh z ekipo Ruš z 2:6.
ženska ekipa, ki tekmuje v 2. ligi - zahod, pa je po dveh tekmah dose-
gla dve zmagi in sicer; doma proti Slaviji štojs iz Ljubljane, z rezultatom 
7 : 1 ter v gosteh pri Eti iz kamnika s 6 : 2. 

otvoritev otrošKeGa 
iGrišča v šrc reKa

O delovnih akcijah, stroških, pridobitvi denarja, in 
podobnih temah je bilo do sedaj že toliko napisanega 
in povedanega, da bi ta del kar preskočila in se takoj 
navezala na otvoritev otroškega igrišča v šRC Reka, ki 

je potekala v soboto 24.09. 2011 od 14.00 ure dalje.

Mislim, da je eden lepših 
trenutkov takrat, ko se 
za nekaj potrudiš in ti 
zastavljeno v celoti uspe. 
To bi lahko rekli tudi 
za sobotno popoldne. 
Priprave in organizacija 
so se začele že tako 
kmalu, da smo imeli 
dovolj časa za oblikovanje 

idej in samo izvedbo. Tudi vsi povabljeni, ki smo jih prosili za pomoč so 
se pozitivno odzvali na naša povabila, potrebovali smo samo še lepo 
vreme in dobro udeležbo sokrajanov.

Glede na to, da so bila vabila za otroške delavnice razobešena tudi po 
šolah in vrtcih, je bilo najtežje ugibati o številu udeležencev. Čeprav nas 
je ob začetku delavnic kar malo stisnilo ob srcu, ker naš športni center 
ni pokal po šivih zaradi udeležbe, pa se je že v naslednji uri zbralo lepo 
število otrok, ki so z navdušenjem sodelovali v ustvarjalnih delavnicah. 
Prva in edina obvezna delavnica je bilo izdelovanje otvoritvenega traku, 
ki smo ga kasneje potrebovali za uradni del. Sicer pa so bile delavnice 
razdeljene v dva dela, likovno ustvarjalni in športni del.

V prvem so otroci lahko izdelali trganko z motivom športnika, lonček 
za svinčnike, različne cvetlice, preizkusili so se v slikanju, najmlajši pa 
so lahko risali z voščenimi barvicami ali kredami. Za vse malo manj 
umetniške duše pa je bila organizirana delavnica, kjer so lahko otroci 
izdelali lok in puščice, nato pa so se pomerili tudi v ciljanju tarče. V 
športnem delu pa smo sproščali energijo pri vlečenju vrvi, preverili 
hitrost v skokih v vreči, se pomerili v prenosu žogice za namizni tenis 
z žlico in pokazali letalske spretnosti pri igrici s papirnatim letalom. 
Nato pa je sledila še težko pričakovana nogometna tekma otrok, za 
najmlajše pa skoki na napihljivem gradu.

V prijetni družbi in aktivnem 
popoldnevu je čas kar hitro 
minil in že smo bili pri uradni 
otvoritvi otroškega igrišča, 
kjer nam je nekaj svojih misli 
zaupal predsednik društva g. 
Tomaž Rozina, sledil pa mu 
je župan občine šmartno pri 
Litiji g. Milan izlakar. Otvoritev 
je bila po mojem mnenju prav 
prijetna, ne predolga in ne 
prekratka, v duhu velike zmage in s poudarkom na mladih. Tako so 
otroci in mentorji, ki so sodelovali na delavnicah in izdelali otvoritveni 
trak le tega razprostrli po širini igrišča.Nato pa ga je oseba, ki si to 
tudi najbolj zasluži, predsednik društva, Tomaž Rozina, ki nas s svojo 
dobro voljo in neskončno energijo motivira, da se šRC Reka tako vidno 
razvija, prerezal in s tem otvoril naš prenovljeni športni center. kljub 
malo bolj hladnem večeru, pa smo nato še kar dolgo v noč vztrajali 
in se poveselili v družbi sokrajanov in skupine Gadi. Na koncu pa bi 
omenila še vse tiste (ki jih ne bom naštevala poimensko, da koga 
slučajno ne izpustim, upam pa da se boste našli v teh besedah), ki so 
žrtvovali ne malo svojega prostega časa, pokazali pripadnost društvu in 
z dobro voljo priskočili na pomoč in se udeležili delovnih akcij, ki so se 
v zadnjem času kar vrstile. HVALA, da ste si vzeli čas, oziroma da ste 
si uskladili svoje vsakodnevne dejavnosti tako, da ste lahko sodelovali 
pri vseh delih v šRC Reka. HVALA, če ste nam kakor koli pomagali z 
nasveti, stroji ali materialom. HVALA pa tudi tistim, ki ste se udeležili 
otroških delavnic in otvoritve in nam s tem potrdili, da delamo nekaj 
dobrega, kajti upamo, da bo šRC Reka v bodoče prostor, kjer se bodo 
lahko družile vse generacije naše doline.                      Mateja Zaman

noVo V litiji  noVo V litiji  noVo V litiji

DotiKi lePote ni le center za razvajanje.  
V njem boste našli vse, kar potrebujete za lepoto 
in negovanost vašega telesa.

  nEga oBraza
  oBLiKoVanjE TELESa
  MaSažE
  ManiKUra in PEdiKUra
  LiČEnjE
  dariLni Boni

naroČanjE na 030 33 44 33
Delavni čas od ponedeljka do sobote  

po dogovoru

www.dotiki-lepote.si
V mesecU oKtobRU in noVembRU 20 % 
otVoRitVeni PoPUst na Vse stoRitVe!

teniški turnir 
na savi

Turnir za rekreativne igral-
ce na Savi tudi letos ni 
izostal. udeležilo se ga je 
16 tekmovalcev iz Litije, 
Zagorja, šmartna pri Litiji 
in Ljubljane, ki so merili 
moči na peščenih igriščih 
tenisa Berdajs (organiza-
tor turnirja).
Turnir je potekal v soboto 
10.9. v jasnem in toplem 
vremenu, kar je skupaj 
z odlično pripravljenimi 
igralnimi površinami predstavljalo odlične pogoje za igro. 
iz 4 skupin so se v finalne tekme prebili Srečo Rozina, ki je v boju 
za 3. mesto s 6:3 premagal četrtouvrščenega Aleša Ahčina ter Blaž 
Rozman, ki je v končnem dvoboju moral priznati premoč zmagovalcu 
turnirja Primožu Novaku (9:3). 

IZREDNI USPEH TENISAČEV  
KLUBA AS NA ZAKLJUČNIH  

MASTERSIH
Dve zmagi in eno drugo mesto na zaključnih 
Mastersih je nov velik uspeh teniških igralcev 
Tenis kluba AS Litija. Nik Razboršek je na 
Mastersu do 18 let upravičil vlogo favorita in 
povsem brez težav ugnal vse nasprotnike in 
gladko osvojil lovoriko. Podobno je v katego-
riji fantov do 14 let storil Grega Kokalj, ki je 

tudi osvojil 1. 
mesto. Mark 
mesarič pa je 
kategoriji dečkov do 12 let pripravil pra-
vo malo senzacijo, saj je ugnal tako 4. 
nosilca v četrtfinalu, kot tudi 2. nosilca 
v polfinalu in v finalu za las izgubil od 1. 
nosilca Arha iz kranja z rezultatom 6:7 in 
5:7, ter tako osvojil odlično 2. mesto. Nik 
Razboršek, Grega kokalj in Mark Mesa-
rič so torej dobitniki pokalov z letošnjih 
Mastersov.
Pia Čuk je 
zelo uspešno 

nastopila na mladinskem iTF turnirju 4. ran-
ga na Velem Lošinju. Po treh prepričljivah 
zmagah jo je šele v polfinalnem srečanju 
zaustavila domačinka Jana Fett, ki je bila 
boljša s 0:6 6:1 6:2.
Lara Kralj je na Portugalskem dosegla 
uspeh dosedanje kariere, kar je samo potr-
ditev, da nas bo tudi v bodoče še razvese-
ljevala z odličnimi dosežki. Na turnirju TE 3. 
ranga je v kategoriji do 16 let ves teden igrala odlično in bila poražena 
šele v polfinalu, ko je bila za malenkost s 6:2 1:6 7:6(5) boljša 1. nosil-
ka turnirja Portugalka Matilde Fernandes. Lara je uspeh dopolnila tudi 
v igri dvojic, kjer se je skupaj s partnerico Joano Brites (POR) prav tako 
uvrstila v polfinale. 
Na Občinskem prvenstvu Litije in Šmartnega je nastopilo 22 tek-
movalcev in 5 tekmovalk. Tekmovanje je bilo zelo kvalitetno, saj ni 
manjkal nihče od najboljših v posamezni kategoriji, tako da je bilo od-
igranih veliko število izvrstnih dvobojev. Rezultati so bili bolj ali manj 
pričakovani, tako da sta na koncu ponovno slavila Karmen Kristan in 
Primož Novak, ki sta tako prevzela lanskoletni primat Branke kogov-
šek in Dušana štrusa.
Prav vsi, tekmovalci in rekreativni igralci tenisa, pa že nestrpno pri-
čakujejo otvoritev prenovljenih notranjih igrišč v Teniški hali AS 
Litija. Na veselje vseh tekmovalcev, še posebej pa mnogih rekreativ-
cev, teniška dvorana dobiva novo “preobleko”, saj se v njej že kažejo 
povsem nove dimenzije. Peščena igrišča v dvorani so zgolj preteklost 
in spomini, prihajata dve igrišči s tepihom, kar je najboljša podlaga 
za rekreativne igralce tenisa in eno igrišče s hard podlago, kjer bodo 
vadili predvsem tekmovalci in imeli tudi v zimskem obdobju najboljše 
možne pogoje za tekmovanja v tem času. Jasno je, da so vsi ljubite-
lji tenisa hitro prepoznali revolucionarno novost, ki jo nudi udobnost 
in povsem nova dimenzija, še vedno pa je na voljo nekaj terminov za 
zimsko sezono, rezervirate pa jih lahko na 031 693 330 (Melita) ali pa 
se oglasite v Tk AS v Litiji. izšel je tudi že Razpis rekreativne lige, kjer 
se prav zaradi novih odličnih pogojev, pričakuje nov rekord po številu 
prijav.

tenis klub AS

mesec noVembeR

aKcija 
V UrarSTVU Big BEn

"GotoVinsKi PoPUsti
+ Darilo"

izKoriSTiTE UgodnoSTi  
in PoPoLno izBiro 

KoLEKCijE  
Ur 

www.bigbenurarstvo@gmail.com

Tekmovanja v vseh selekcijah so v polnem razma-
hu. Tekme se kar vrstijo na naših igriščih. igralne 
površine so tako zasedene vsak dan in tudi vreme 
je bilo naklonjeno treniranju in igranju. Do spre-
membe je prišlo pri trenerju članske ekipe, kjer 
je trenersko palico prevzel Damjan Maleševič. 

želimo mu veliko dobrih tekem. Vse ostale selekcije igrajo po pričako-
vanjih. 

V zadnjem mesecu so bili zelo aktivni VETERANi, ki so poleg rednih 
ligaških tekem odšli na prijateljsko nogometno tekmo v VELikO PLANO 
(Srbija). igrali so z Fk MORAVO in zmagali s 3:1. ker je gostovanje v 
Srbiji trajalo tri dni je bil obisk povezan tudi z druženjem in ogledom 
mesta. Gostitelji so bili zelo prijazni in imeli smo se zelo lepo, zato smo 
se dogovorili za medsebojno povezovanje.
Prvo soboto oktobra pa so veterani Nk Jevnica organizirali mednarodni 
turnir z ekipami Nk Gratz, Nk Cazin, Nk Vir ii in Nk Jevnica. V lepem vre-
menu so se ekipe pomerile vsaka z vsako. končni zmagovalec je postala 
ekipa Nk Jevnica, ki ji je pripadal tudi prehodni pokal. Po končanem 
turnirju je sledilo še druženje, ki se je zavleklo v noč. Vsi udeleženci so 
bili z organizacijo turnirja zelo zadovoljni. Za izvedbo turnirja se posebej 
zahvaljujemo VRTARiČ TRANSPORT-u.
 Otroci, ki bi radi igrali nogomet se nam pridružite na treningih v špor-
tnem parku. še posebej vabljeni letniki 2000 in 2001 za popolnitev se-
lekcije.    Marjan MEDVED - Medo
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Izžrebanci SEPTEMBRSKE križanke prejmejo STENSKI 
KOLEDAR 2011. Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Cesta 
Dušna Kvedra 39, Litija, kjer nagrade tudi prejmete.

 
1. Valerija KOŠIR - Trg na Stavbah 2, Litija 

2. Jožica RESNIK- Renke 3, Sava 
3. Tina CIRAR - CDK 14, Litija 

Težje besede:  ALEGORIKA, VARANASI, ANDREE, 
ADE, ONEIDA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.11.2011 na naslov 
uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
KNJIGO - ZGODBE IN RECEPTI NAŠIH BABIC. Nagra-
de prispeva DOM TISJE, Šmartno pri Litiji.

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA FOSFOR

GORA V 
JULIJSKIH 

ALPAH

MESTO 
BENARES  
V INDIJI

JUNAKINJA 
ROMANA 

APRIL

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA NIKELJ

MESTO IN 
JEZERO  
V ZDA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

KOŠARKA-
ŠKA 

DVORANA  
V ZADRU

DOLGOREPA 
TROPSKA 
PAPIGA

ERIK 
MAJCEN

LEP,  MIL

VALJEVO

NIHAJSTRUPENI 
PRIPRAVEK

IME  
PESNIKA 
UJEVIČA

AMERIŠKI 
PISATELJ 
(GEORGE)

ŽENSKI 
OSEBNI 
ZAIMEK

RIMSKI  
HIŠNI BOG

KOSTNI LOK 
NAD OČMI

5. ČRKA 
ABECEDE

PREBIVALEC 
TEMENICE

IZRAŽANJE  
S PRISPO-
DOBAMI

IME FILMSKE 
IGRALKE 

NALDI

BLAGAJNA

POVRŠINSKA 
MERA

OŽINA MED 
ČRNIM 

MORJEM IN 
SREDOZEM.

POLITIKA 
RASNEGA 
RAZLOČE-

VA NJA

SREDOZEM. 
OKRASNA 
RASTLINA

MAKEDON-
SKO  

MOŠKO IME

SULTANOV 
PISNI UKAZ

IGRA 
OBRAZA

STAREJŠA 
RUSKA 

ORODNA 
TELOVADKA

RIBA 
STOJEČIH 

VODA

NIKALNICA

RUSKA 
SMUČARSKA 

TEKAČICA 
(RAISA)

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA RADIJ

NAŠ  
ORODNI 

TELOVADEC 
(ALJAŽ)

ČEBELJI 
PRODUKT DRAGO 

RONER
AVTO OZNAKA 

REKE DUŠIK

STAREJŠI 
JAPONSKI 

TELOVADEC 
(TAKAHAŠI)

GLAVNI 
ŠTEVNIK

DAJATEV RIM-
SKI KURIJI

SRB. REŽISER 
(JOVAN)

TENISAČICA 
HUBER

SLOVENSKA 
PISATELJICA 

MIHELIČ

TURISTIČNI 
KRAJ PRI 
OPATIJI

DARJA 
OKORN

NOVA HIŠA

RADIO-
TELEVIZIJA 

SRBIJEITR (IJ)

NASELJE 
PRED 

OPATIJO

STAREJŠA 
SLOVENSKA 
DRSALKA 
(TJAŠA)

LEPOTIČJE
21. ČRKA 
ABECEDE

VELIKE 
POSODE ZA 
KUHANJE

23. ČRKA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

TELOVADNA 
PRVINA

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 131
dom tisje

mali oglasi
PRODAM smuči Elan 130 cm, tyrolia vezi, pancarji Alpina št. 34. Cena po 
dogovoru. inf.: 041/954-766. 
PRODAM rolerje št. 37-40. Cena po dogovoru. inf.: 041/954-766.
V NAJEM ODDAM trisobno stanovanje v Gabrovki. 
Pokličite: 031/717-423
ZAPOSLIM kozmetičarko v kozmetičnem salonu Studio Tatjana, Zgornji 
Log. info GSM: 041/508-995, Tatjana
KUPIM star mizarski ponk, omaro marajno, mizo mentrgo, skrinje in ostale 
stare predmete. Tel. 031/878-351
ODDAM moderno opremljeno trosobno STANOVANJE na CkS. Vseljivo takoj. 
informacije na: 031-318-288.

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z 
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI 

CENA: 189.000€
TEL: 041 679 881

OPIS: 360m2, parcela 754m2, ba-
zen, terasa, steklenjak, balkon, 2 
po kriti parkirišči + parkirišče za 
3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA: 
http://www.aig-iskra.si/podrobnosti/8

PRODAM trosobno, opremljeno stanovanje na 
Maistrovi ulici 14, veliko 77,53 m2, drugo  nadstro-
pje. Pokličite po 19.00 uri na GSM: 041 260 602.

jabolKa - neškropljena  
informacije - GSM: 041/839-962,  
Podkrajšek Karlo, cKS 9, 1270 Litija.

Hišni servis
v litiji
www.HISNI-SERVIS.COM

Trg na Stavbah 11, Litija

       GsM: 030-913-861  

naše storitve obseGajo:                                         

• VODOVODNA POPRAVILA:
    zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...

• ELEKTRO POPRAVILA:
    priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
    vtičnic, varovalk, premostitve...

• mIZARSKA POPRAVILA:
    montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...

• BELJENJE IN PLESKANJE:
    beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,       
    podbojev, ograj...

• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih   
    oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...

• KERAmIČARSKA POPRAVILA:
    menjava ploščic, popravilo fug, silikona...

• VSA OSTALA HIŠNA DELA IN POPRAVILA:
    vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih   
    sten…

• OGREVANJE: menjava radiatorjev

iZšLA JE kNJiGA ZGODBE IN RECEPTI NAŠIH BABIC 
V okviru praznovanja 65 obletnice ustanovitve Doma Tisje smo izdali knjižico - ZGOD-
BE iN RECEPTi NAšiH BABiC. knjigo smo soustvarjali stanovalci, svojci, prostovoljci 
in zaposleni. V njej so opisane zgodbe, običaji in prehranjevalne navade v preteklosti, 
v časih, ko so bili mladi naše babice in dedki. Poleg zgodb vam knjiga ponuja tudi 
recepte jedi, ki so na naših mizah vse redkeje, predstavljajo pa polnovredno hrano. 
knjigo je grafično obdelala in natisnila Tiskarna ACO. knjigo, ki je lahko primerno 
darilo tudi v prihajajočih prazničnih dneh,  lahko kupite v recepciji doma Tisje - cena je 
12,00 EuR.

GOSTILNA IN PIZZERIJA

T RIO CVET
lokacija: pri borišku v centru litije
Valvazorjev trg 16 • GSm: 041/831-013

T RIO CVET

delovni čas
loKala:

Pon., Tor., Sre., Pet: 
600–2200

Četrtek: 600–1700

Sobota: 800–2200

Nedelja in prazniki: 
800–2000

nudiMo vaM: 
malice, kosila, domača hrana, 

pizze, kalamari ...

aKcija! 
Od 6 –12 ure KAVA: 0,70 EUR,

z mlekom ali smetano: 0,90 EUR

VLJUDNO VABLJENI ! ! !

V petek, 11. novembra ste vabljeni  
ob 19. uri, v farno cerkev na Polšnik  

na poseben koncert z naslovom  
PESEm 7 GENERAcIJ!
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neuničljive teKačice 
Lepa, sončna in izjemno vroča prva septembrska sobota, je tudi letos 
v Logarsko dolino privabila ogromno število tujih in domačih tekačev. 
Tudi nas. Mija je že tretje leto zapored na kraljevski progi 75 km v 
svoji kategoriji nepremagljiva. Njena zmaga je dokaz vrhunske psiho-

fizične pripravljenosti na dolge 
proge.
Na 42 km sta se podali Moj-
ca in Karmen. Mojca je slavila 
zmago, karmen pa je pogu-
mno bila bitko sama s seboj in 
uspešno pritekla v cilj.
šmarske tekačice tako za-
ključujemo letošnjo bogato in 
uspešno tekaško sezono na 
ljubljanskem maratonu. Čaka 
nas zaslužen počitek, čeprav 
se že zdaj veselimo novih ma-
ratonov v naslednjem letu.

šmarske tekačice

Proda j n i center Šmartno 
odprto od 7.00 do 18.00, v soboto od 7.00 do 12.00
TEL: 01/8987-472, FAX: 01/8987-181, E-MAIL: jernej.konjar@siol.net

topdoM aKcija 
do 30.11.

Katalog lahko dobite v trgovini.

Razpisujemo prosta delavna Mesta, 
različnih profilov: ŠOFER, KOMERCIALIST-

PRODAJALEc, SKLADIŠČNIK.

Vloge pošljite na naslov podjetja.

► izposoja udarniH Kladiv
► orGaniziran prevoz blaGa

Gradimo nov trgovsko poslovni center.

V SPOMIN MARIJI STROJAN, 
poročeni Polutnik

Nedelja, 25. september 2011, bo v mojem spominu na tebe, moja 
sestrična Marija, zapisan kot žalosten dan. Dan, ko mi je tvoj brat 
Jože sporočil vest, da si zjutraj umrla v bolnišnici v Ljubljani.
še pred štirinajstimi dnevi si me poklicala po telefonu. ko sem te 
vprašala po počutju, si dejala, da je že nekoliko bolje, kot takrat, 
ko sva zadnjič govorili…

Vedela sem, da boš 17. septembra praznovala svoj 60. rojstni dan. 
Veš Marija, pesmica, ki sem jo napisala za tvoj osebni praznik je 
iskrena, kot sem takrat mislila in čutila, ko sem pisala tiste vrstice. 
Spomnila sem se naše mladosti, vsakdanje poti skupaj s tabo in 
Metko, ki smo jo vsak dan prehodile iz Brega pri Litiji, petja v cer-
kvenem zboru v Litiji, vašega sadnega vrta in sadja, ki je dozoreva-
lo v jeseni, pa koruznega kruha, ki ga je v peči pekla tvoja mami in 
nam ga dala, pa počitnic, ko smo skupaj nabirale borovnice. Rada 
si se pogovarjala z nama, rada si se oglasila na Breg, ko si šla v 
vrtnarijo po rožice.

Hvala za vse prijetne ure, ki smo jih skupaj preživele sedaj in v 
mladosti. Ti si vedela, kaj pomeni beseda »prijateljstvo«.
ko bomo v zboru peli pesem od Abbe »Angeli živijo«, se bom spo-
mnila nate, ker vem, da je bila všeč tudi tebi. želim, da ti je lepo in 
da si v dobri družbi tam, kjer ni bolečin in neozdravljivih bolezni.
Marija, ne bomo te pozabili. Ostala si v naših srcih za vedno. Po-
čivaj v miru.

»Komu zvoni?«
»Danes tebi, jutri meni.«
                 (Ernest Hemingway)

     Majda JESiH

8.b Osnovna šola Gradec 1985/86
Nocoj me tiho
 sprejmite medse,
ne da bi to vedeli, prijatelji.

Nocoj pojte pesmi,
 ki bi jih z vami
pela tudi jaz, prijatelji.

Nocoj bodite tu
 in se spomnite name …

Nocoj sem vaš poljub,
 prijatelji …

/Iz Rebekine pesniške zbirke »Sama zase sem svoj del«/

Dragi 8.b, Rebekini sošolci in prijatelji. Bili smo ganjeni 
ob pogledu na sveče in cvetje, ki ste ga pred praznova-
njem 25. obletnice položili na njen zadnji dom. Hvala.

Vsi njeni

V A B I L O
Turistično razvojno društvo 

»KAmPELc«  
Vas vabi na jubilejno dvajseto 

prireditev 

»V HVALEžNOST JESENI«,
ki bo V NEDELJO 6. NOVEMBRA 2011 

v zadružnem domu v Jevnici.

Program prireditve:
•  od 9.00 dalje ogled razstave »NAJ PRiDELkOV« in po-

nudba pridelkov in izdelkov članov društva. 
•  ob 15.00 kulturni program s podelitvijo priznanj za 

»NAJ PRiDELkE«

Sodelujejo MePZ kuD Jevnica, učenci POš Jevnica, otroci iz 
vrtca Jurček ter domači harmonikaši 

Vsi obiskovalci prireditve boste brezplačno prejeli knjižnico s 
predstavitvijo vseh dvajsetih prireditev.

Sledi družabno srečanje ob glasbi domačih harmonikašev! 
Vljudno vabljeni!

Vsi, ki želite svoje pridelke predstaviti na razstavi »NAJ PRi-
DELkOV«, ste vabljeni, da jih dostavite v dvorano zadružnega 
doma v soboto, 5.11.2011 med 14.00 in 17.00 uro.

Društvo kuD Art Club Litija  
prireja tradicionalni že “5. ART 
FILm FEST”- Območno sreča-

nje ustvarjalcev kratkega filma

Prireditev bo v soboto, 29. oktobra 2011 
ob 18.uri, v veliki dvorani Kulturnega centra Litija, Trg na 
Stavbah 8.a.
Na ogled bodo novi kratki filmi video ustvarjalcev na velikem platnu! 
žanr: igrani, dokumentarni, eksperimentalni in video.
Vabljeni vsi, ki jih video filmi zanimajo! Prost vstop!
Na ogled in izposojo je v knjižnici Litija 2.DVD, “Art film fest” 2010, 
kratkih filmov iz naših prejšnih festov!

kuD Art Club Litija 
www.srce-me-povezuje.si/artclublitija

družba butan plina za  
varnost otroK v litiji in 

KresnicaH
V teh dneh se zaključuje akcija družbe Butan plin v sklopu katere 
je obiskala več kot 40 slovenskih osnovnih šol in vrtcev ter jim 
razdelila več kot 3.000 odsevnih teles. S tem se je pridružila ak-
ciji Pešec, ki se izvaja pod okriljem Javne agencije RS za varnost 
prometa. Danes, 12. oktobra, sta predstavnika podjetja obiskala 
še zadnjo osnovno šolo na seznamu, in sicer OŠ Gradec, kjer sta 
skupno podelila več kot 150 odsevnih teles. medtem je vodja po-
licijskega okoliša Šmartno pri Litiji otroke poučil tudi o pomenu 
le-teh za varnost v prometu. Akcija je potekala v sklopu tedna 
otroka, v tem času pa so obiskali tudi OŠ Kresnice in vrtec med-
vedek v Litiji. 
Osrednjeslovenska regija statistično sodi med regije, v kateri beležimo 
eno najnižjih stopenj prometnih nesreč, vendar pa s tem nikakor ne 
smemo pozabiti pomena varnega obnašanja v prometu. OŠ Gradec je 
tako zadnja šola, ki jo je v sklopu letošnje akcije obiskala družba Butan 
plin. Otroci so policistko in predstavnika družbe lepo sprejeli, navdu-
šeni pa so bili tudi nad kresničkami, odsevnimi trakovi in brezrokavniki 
ter novimi zvezki. Učiteljica 2. razreda OŠ Gradec, maja Bregar, je 
pozdravila akcijo: »Menim, da je ta akcija zelo dobrodošla. To je lepa 
gesta, ki opozarja na varnost v prometu, na vidnost. Na naši šoli po-
teka tudi projekt PASOVČEk. To je projekt, kjer se opozarja otroke na 
pripenjanje s pasom in hkrati s tem projektom spodbujamo varno pot 
v šolo ter varno obnašanje v prometu.« V času trajanja akcije bodo 
predstavniki družbe obiskali še OŠ Kresnice in vrtec Medvedek ter 
skupno podelili več kot 380 odsevnih teles.
Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, pozdravlja akci-
jo, ki poteka že od leta 2008: »V štirih letih smo skupno donirali že več 
kot 5.700 odsevnih teles, ki so ključni pri zagotavljanju varnosti otrok v 
prometu. Zahvale šol, ki jih prejmemo vsako leto, potrjujejo, da je skrb 
za varnost naših najmlajših več kot dobrodošla, zaradi česar bomo s 
projektom družbene odgovornosti nadaljevali tudi v prihodnje.«

Lokalni policist 
je po predaji kre-
sničk opozoril 
vodstvo šole tudi 
na število letnih 
nesreč na obmo-
čju Policijske po-
staje Litija. Pro-
metna varnost na 
območju Litije se 
izboljšuje, saj so 
v prvem polletju 
2011 zabeležili le 

64 prometnih nesreč, kar je tri manj kot lani. kljub temu je še vedno 
potrebno veliko pozornosti nameniti varni vožnji in hkrati skrbeti za 
najmlajše udeležence v prometu. Vodja policijskega okoliša Šmar-
tno pri Litiji, Bojan Liber, je ob tej priložnosti povedal: »Menim, da je 
stanje bolj slabo kot dobro. kršitev je veliko. V našem policijskem oko-
lišu skrbimo za varnost otrok celo leto, pozornejši pa smo predvsem 
septembra. V jutranji špici stojimo v prometu in opozarjamo starše, 
otroke ter učitelje, udeležujemo pa se tudi roditeljskega sestanka, kjer 
so prisotni starši otrok. Največji problem so avtobusi, predvsem ob 
izstopanjih in vstopanjih. Otroci so zelo neprevidni, kar se tega tiče.« 
Na problematiko varnosti na naših cestah opozarja tudi vseslovenska 

akcija Pešec, ki se izvaja pod okriljem Javne agencije RS za varnost 
prometa in ki jo podpira tudi družba Butan plin. Akcija se je tokrat 
izvajala v okviru tedna otroka, ki je potekal od 3. oktobra do 10. 
oktobra, in je opozarjala voznike na prisotnost otrok v prometu, ki so 
najbolj ogrožena skupina na naših cestah.
         Vanja žižMOND

Podelitev odsevnih teles v OŠ Gradec



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

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

Izdajatelj: Tiskarna ACO - Jovanovič Aleksander s.p., CDk 39, 
1270 Litija, TEL: 01/898-38-43• Glavni in odgovorni urednik: 

Marko Djukić • Oblikovanje: Sašo Jovanovič  
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna Aco, Litija

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

MOŽU TOMAŽU V SLOVO
Hvala ti za 31 let sreče

Hvala ti za tvojo ljubezen
Hvala ti za tvoje zapete pesmi

Hvala ti za tvoj optimizem
Pogrešam te

Pogrešamo te vsi

Tvoja Andreja

Naj mu bo lahka ljubljena  
Slovenska gruda.

ZAHVALA
V 89 letu nas je zapustil dragi dedek, oče in brat

FrAnc FirM st.
18.01 1923 – 22.09.2011

Iz Podšentjurja pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darovane maše, darove za 
cerkev sv. Jurija v Podšentjurju in drugo pomoč. Posebna zahvala zdrav-
nikom in ostalemu osebju ZD Litija. Zahvala gospodu Pavletu in ostalim 
duhovnikom za lep obred. Zahvala pevcem, govornici ter zastavonoši. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči vsi njegovi in ostali sorodniki

V domu je praznina,
v srcih naših bolečina, 
spomin na tebe pa živi,
čeprav te več med nami ni.

ZAHVALA
ob boleči izgubi moža, očeta in dedka

STAniSLAVA VODEniKA
1933 – 2011

iz Brega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom za pisna in ustna sožalja, da-
rovano cvetje in sveče. Posebna zahvala dekanu Okolišu za lepo opra-
vljen obred, pevcem iz Polšnika in govorniku Milanu Povšetu.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njegovi

Skrb, delo in trpljenje
vaše je bilo življenje.
Utihnil je vaš glas 
in za vedno ste odšli od nas.

ZAHVALA
V 96 letu življenja nas je zapustila naša draga mama

 FrAnČiŠKA PODLESniK
Strmec 21, Dole pri Litiji.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo dr. Tanji Ptičar za obisk na 
domu, vsem  za darovano cvetje in sveče ter vsem, ki so jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Hvala pogrebnemu 
zavodu Novak in gospodu župniku. Posebna zahvala sosedu Francetu 
Repovžu, sestri Angelci, nečaku Marjanu, Knep Jožetu in Zdenki ter 
Povšetovima Branetu in Darji iz Javorja, sosedi Barbari za prečuto za-
dnjo noč in Vladimirju Oblaku za besede slovesa.

Še enkrat iskrena hvala vsem skupaj.

Žalujoči: sin Jože, hči Danica, sestra Angelca,  
vnuk Ciril z družino in ostali

Sedaj nas čaka na drugi strani mavrice.
Ko ga pogrešamo 
prisluhnimo šepetu vetra,
prisluhnimo kako trava raste,
prisluhnimo igrivosti ptic.
On je sedaj tam.
On je del večnosti.
          »Kaja H.«

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je nepričakovano  

in mnogo prezgodaj zapustil ljubljeni mož, oči in ded

TOMAŽ ZAMAn st.
13.12.1959 – 01.09.2011

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, so-
sedom, prijateljem, poslovnim partnerjem in delavcem za izrečena sožalja 
ter prinešene sveče in cvetje. Hvala njegovimu bratu Ludviku z ženo Nado 
in otroci, bratu Mirotu z družino in sestri Meti za pomoč in podporo.
Posebna zahvala pilotom Letalskega Kluba Šentvid za organizacijo pogre-
ba, posebej g. Alešu Tomažiču. Hvala tudi g. Petru Avblju za ganljiv po-
slovilen govor. Zahvala gre tudi g. župniku za lepo opravljeno pogrebno 
mašo, trobentaču in pevcem ZVONA za zapete pesmi, katere je sam rad 
pel. Hvala radiu Zeleni Val, podjetjem KGL, Alkop, Kulturnemu društvu 
Vajkard, družinam Hostnik, Vidic in Možina ter Obrtni zbornici za po-
darjeno cvetje.

Žalujoča žena Andreja, sin Tomaž z družino, hči Katarina z možem  
Vidom in hči Martina

Vse življenje trdo si garal
za dom, družino vse si dal,
od dela tvojih pridnih rok,
sledi ostale so povsod.
Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

V SPOMin

MATJAŽU nOVLJAnU

3. oktobra sta minili dve leti žalosti in praznine. Še vedno ne moremo 
sprejeti tega, da te ni več med nami. V naših srcih si še vedno zelo živ 
in vedi, da boš tak tudi ostal, čeprav  si nekje daleč, daleč… 

Pogrešamo te!

Žena Romana, sinova Andraž in Jan, mami Nada, ati Ignac, brat 
Boštjan in sestra Nuša z družino

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
                (J.W.Goethe)

V SPOMin

FrAnc PLAninŠEK
s Konja

26.3.1940 – 11.10.2005

Hvala, ker se ga spominjate.

Žena Ivanka, sinovi Janez, Franci in Marjan z družinami

Poletje prineslo je jesen
in listje odpadlo je z dreves.
Tiho s poletjem odšla si tudi ti,
nate ostaja le spomin, kateri večno naj živi.

ZAHVALA
ob smrti drage mame, tašče, stare mame

STAniSLAVE ViDic
02.10.1926 – 28.09.2011

iz Tenetiš pri Litiji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in KS Breg – 
Tenetiše za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvala osebni 
zdravnici dr. Tadeji Hauptman, gospodu dekanu Okolišu za lepo opra-
vljen obred, pevcem, trobentaču in KSP Litija. Hvala vsem, ki ste nam 
na kakršenkoli način pomagali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njeni

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi našega dragega

JOŽETA ŽiTniKA
(25.05.1948 – 05.10.2011)

iz Gabrovke

se želimo srčno zahvaliti vsem, ki nam ob žalostnem trenutku sto-
jite ob strani in čutite z nami, vsem, za vsak ljubeč stisk roke, tople 
in iskrene besede tolažbe. Hvala za pomoč, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Posebna zahvala gasilcem PGD Tihaboj, uslužbencem 
Osnovne šole in vrtca Gabrovka – Dole. Zahvaljujemo se župniku Sta-
nislavu Škufci za lepo opravljen pogrebni obred, ge. Heleni Perko za 
tople besede slovesa ter pevcem za zapete žalostinke.
Hvala tudi vsem, ki  postojite ob njegovem grobu, prižgete svečko in 
ga nosite v srcu.

Vsi njegovi

Naj lučka nikoli ne ugasne,
ki za tebe gori,
ker v naših srcih,
živela za vedno boš ti.

V SPOMin
9. oktobra je minilo drugo žalostno leto odkar nas je nenadoma 

zapustila žena, mami, hčerka in sestra

MAriJA FirM
09.09.1960 – 09.10.2009

roj. Bervar iz Slivne,
stanujoča Zg. Prekar nad Kresnicami

Čeprav je za teboj ostala praznina, boš v naših srcih za vedno živela 
v najlepšem spominu.

S tiho bolečino: vsi njeni
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