
KRONIKA – Iz zgOdOvINe LItIje IN NjeNe OKOLIce
Konec oktobra je izšla tematska številka Kronike, časopisa za slovensko krajev-
no zgodovino, ki je posvečena zgodovini Litije. Kronika je strokovna revija, ki jo 
izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije in izhaja že od leta 1952. Do sedaj v 
njej ni bilo zaslediti člankov z litijsko tematiko, sedaj pa je izšla obsežna tematska 
številka s kar 25 članki na preko 400 straneh.
Javno predstavitev te revije smo predstavili v ponedeljek, 7. novembra. Številni 
obiskovalci so dokazali, da v Litiji pogrešamo tovrstne publikacije, s svojim obi-
skom pa je dogodek počastila tudi večina avtorjev člankov. Vsebina Kronike pri-
naša zelo zanimive vsebine od prazgodovine do sedanjega časa, nekateri članki 
pa tudi povsem nova znanstvena odkritja o naši zgodovini. Kot gosta sta revijo 
predstavila odgovorni urednik Kronike dr. Miha Preinfalk in Irena Ivančič Lebar iz Zasavskega muzeja  

Trbovlje, ki je prispevala članek 
o življenju v Litiji in Šmartnem 
med obema vojnama.
Litija je s tematsko številko 
Kronike dobila prvo tako obse-
žno, poglobljeno in strokovno 
publikacijo o lastni zgodovini, 
saj je večina člankov izšla iz-
pod rok priznanih slovenskih 
zgodovinarjev.
Litijsko Kroniko je še vedno 
možno kupiti v Javnem zavodu 
za kulturo (cena 10 €).
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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 08.12.2011 v elektronski  
obliki na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: obcan@siol.net • tiskarna.aco@siol.net

Ker je ta številka Občana predvolilna, smo ne-
katerim pomembnejšim dogodkom namenili 
prostor na prvi strani, da se ne bi izgubili v 
množici predvolilnih obljub. Kar pa ne pomeni, 
da bi morali prezreti sporočila kandidatov. Mo-
goče so pa te volitve res drugačne in pomemb-
nejše od volitev zadnjih let.
   

Marko DJuKIć

www.obcan-lit ija.si

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.

OSNOvNA ŠOLA  
zA OdRASLe   
BREZPLAČNO

Začetek: januar 2012
Predavanja samo v večernih urah.

ZA ZNANJE IN USPEH  
NI NIKOLI PREPOZNO!
Pokličite nas: 041/733-980  

ali 01/89-80-570

Podeželje v Prazničnem mestu
Na Valvazorjevem trgu v starem mestnem jedru Litije

Petek, 23. december 2011 med 16. in 21. uro
Božični sejem•	  z dobrotami in izdelki s podeželja Srca Slovenije
Stojnice VSE ZASTONJ:•	  dobrodelni sejem igrač ter oblek za otroke in 
odrasle (Mladinski center Litija)
Animacijski program za najmlajše: Ribič Pepe•	  (ob 16. uri)
Kulturni program •	 z domačimi vokalnimi skupinami (od 17. ure dalje)

in

Sobota, 24. december 2011 med 8. in 12. uro
Božični sejem•	  z dobrotami in izdelki s podeželja Srca Slovenije

Prednovoletne prireditve pod šotorom
od 28.12.2011 do 31.12.2011

litijsKi tenisači na 
NOvIH LeStvIcAH 

zoPet v vrHu
Konec oktobra je Teniška zveza Slo-
venije izdala nove lestvice, ki bodo 
veljale v začetnem delu nove zimske 

sezone. Igralci Tenis kluba AS Litija so znova odlič-
no uvrščeni, nekateri med njimi po pričakovanju na 
prva mesta. Tako je na 1. mestu do 18 let pri de-
kletih uvrščena Nastja Kolar, pri fantih do 18 let 
Blaž Bizjak in pri fantih do 14 let Grega Kokalj. 
Med TOP 5 pa je uvrščen tudi Tom Ašič in sicer 
na 4. mesto v kategoriji do 12 let.

eNO dRevce – NOvA 
zgoščenKa zbora  
Sv. NIKOLAjA LItIjA

Zbor Sv. Nikolaja Litija, ki ga vseh štirinajst let nje-
govega delovanja vodi zborovodkinja Helena Fojkar 
Zupančič, je konec oktobra 2011 izdal svojo novo, 
že tretjo zgoščenko, z naslovom Eno drevce. Pro-
jekt slovenskih ljudskih pesmi je sad nekaj letne-
ga dela, ki je zrasel iz naročja starodavnih korenin 
naših prednikov. Smo namreč to, iz česar rastemo. 

Številne generacije Slo-
vencev so si prizadevale 
za vzpostavitev in ohra-
nitev slovenske kulture 
in jezika. To svojo zagna-
nost, željo in hrepenenje 
po svobodi, pa so še po-
sebej skrbno oplemeni-
tile s slovensko pesmijo, 
katero so našemu naro-

du podajale iz roda v rod kot dragoceno zapuščino, 
katero je potrebno ohranjati in negovati.
Znan slovenski skladatelj in pevec v zboru, Črt Sojar 
Voglar, je takole opisal raznolikost in posebnost slo-
venskih pesmi, katero je moč občutiti tudi na novi 
zgoščenki: »Ko se v eni pokrajini naužijemo ritmič-
no zanosnih in poskočnih melodij, so le nekaj kilo-
metrov stran le-te bolj spevne, melanholične. Spet 
nekje daleč stran, nas preseneti in začudi ostra, 
rezka zvočnost pevskih glasov. Gremo naprej in uži-
vamo v bolj ali manj urbanem, a zato sproščenem 
mnogoglasju. Sklep: veliko pokrajin, vsaka unikatna 
v svoji glasbeni pripovedi.«
Na plošči so predstavljene priredbe slovenskih ljud-
skih pesmi različnih priznanih slovenskih skladate-
ljev. Med vsemi se je pevcem v srce najmočneje 
vtisnila pesem Eno drevce mi je zraslo, ki je prav za 
Zbor Sv. Nikolaja nastala pod peresom enega naj-
vidnejših slovenskih zborovskih skladateljev mlajše 
generacije, Ambroža Čopija.
Več o zgoščenki si lahko preberete na spletni strani 
www.litija.org.  Katja REPE

zlatKo s Fužin v litijo
Eden najbolj poslušanih slovenskih 
raperjev s svojo ekipo prihaja v 
Litijo. Nastopil bo kot glavna faca 
Vinterojdra '11 pod šotorom pred 

Občino Litija 30. decembra letos. Znan je po 
družbeno angažiranih tekstih na albumih »Svet je 
lep«, »Svet je lepši«, »Zlatko in prijatelji« in leto-
šnjem »Recesija«, dobrih spotih in žuru v živo. 
Kot gosti bodo na-
stopili tudi Zgrešeni 
primeri – perspek-
tivno odštekan bend 
z najnovejšim hitom 
»Razlike«. Videli in 
slišali bodo tudi domače High Five, Artenigma, 
Ratowi in ….   Preveri na spletu in v živo!

tRAdIcIONALNI SLOveNSKI zAjtRK 
tudi v litijsKiH vrtciH in šolaH

Projekt v katerem sodelujejo vsi, ki so kakorkoli povezani  s hrano, zdravjem 
in poučevanjem o pomenu kmeta, kmetijstva in lokalne oskrbe s pridelki 
in izdelki je potekal tudi na 
območju občine Litija. V okviru 
»Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka«, ki je potekal v 
petek, 18.11.2011 so otroci v 
osnovnih šolah in vrtcih  jedli  
kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko. 

Med, mleko in sadje so donirali 
lokalni kmetijski pridelovalci in 
čebelarji.

31. PLANINSKI 
POHOD NA TISJE 

Nedelja, 11.12. 2011



2 O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVENovember 2011

Poročilo o sPrejetiH sKlePiH in odločitvaH 
9. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 9.11.2011 ob 17.00 uri  

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Povzemamo naslednje točke: 

Seznanitev z odstopom svetnika in potrditev nadomestnega 
svetnika
Občinski svet Občine Litija se je seznanil z odstopno izjavo člana ob-
činskega sveta Marka Doblekarja, ki je bil izvoljen v prvi volilni enoti 
in potrdil nadomestni mandat Nadi Šuligoj. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obči-
ne Litija za leto 2011 – skrajšani postopek
Rebalans proračuna je bil potreben zaradi sprememb in dopolnitev 
na strani proračunskih prejemkov in izdatkov. Povečanje kapitalskih 
prihodkov je bilo predlagano zaradi sklenjene sodne poravnave med 
Občino Litija in podjetjem IAK d.o.o. Kresnice za sklenitev menjalne 
pogodbe za nepremičnine v k.o. Kresnice in k.o. Hotič in dodatnih 
prodaj občinskih zemljišč.
Zmanjšanje transfernih prihodkov iz državnega proračuna je predla-
gano zaradi manjših prihodkov za sofinanciranje občinskih investicij.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2012 – prvo branje
Občinski svet Občine Litija je sprejel predlog odloka o proračunu Ob-
čine Litija za leto 2012 – prvo branje. Skupaj s pripombami iz razpra-
ve na seji občinskega sveta in pripombami odborov občinskega sveta 
bo primerna podlaga za pripravo predloga odloka za drugo branje.

IP za obnovitev večnamenske zgradbe za medgeneracijsko dru-
ženje v Gabrovki
Občinski svet je na 4.seji že sprejel Dpkument identifikacije investi-
cijskega programa (DIIP), po metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ je predvidena 
tudi izdelavo IP, če presega vrednost investicije 500 000,00 z DDV.
Za navedeno investicijo bo Občina Litija vložila vlogo za pridobitev Eu 
sredstev za ukrep 322- Obnova vasi iz Programa razvoja podeželja, 
kjer je predvideno sofinanciranje v višini 85% upravičenih stroškov.

DIIP za večnamenski objekt za medgeneracijsko druženje v KS 
Jevnica
Krajani krajevne skupnosti Jevnica in tudi številna društva, ki so or-
ganizirana in delujejo v tej krajevni skupnosti nimajo osnovnih pro-
storskih pogojev za izvajanje njihove dejavnosti, zato se občina Litija 
odloča za gradnjo večnamenskega objekta za medgeneracijsko dru-
ženje v KS Jevnica. Z navedeno investicijo bo občina Litija kandidirala 
na razpis iz Programa razvoja podeželja za ukrep 322, kjer je predvi-
deno 85% sofinanciranje upravičenih stroškov investicije.

Predlog sprememb Lokalnega kulturnega programa v občini Li-
tija za obdobje 2011-2014
Lokalni kulturni program v občini Litija za obdobje 2011-2014 je bil 
sprejet dne 16.02.2011 na 3. redni seji občinskega sveta občine Litija.
V sprejetem LKP 2011-2014 so bila na poglavju K predvidena sredstva 
v višini 2.620 EuR za sofinanciranje najemnin Pihalnega orkestra Li-
tija. Ker Pihalni orkester v letu 2011 ne bo koristil novih prostorov za 
vaje, se LKP 2011-2014 spremeni tako, da se ta sredstva prerazpore-
dijo na postavko D1 Nakup opreme (oblek, uniform) za člane instru-
mentalnih orkestrov v občini Litija, za kar bo izveden javni poziv.
Po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje ljubiteljske kulture v 
občini Litija za leto 2011, so bila sredstav v višini 4.000 EuR namenje-
na Javnemu zavodu za kulturo Litija za sofinanciranje nakupa opreme 
za galerijsko dejavnost. Ker je JZK Litija v tem letu pričel z interventno 
investicijo v obnovo kotlovnice, za katero pa nima zagotovljenih do-
volj lastnih sredstev, se sredstva v višini 4.000 EuR prerazporedijo za 
navedeno investicijo.

Obravnava prve novelacije investicijskega programa za novo-
gradnjo objekta Osnovna šola Litija
Zaradi objektivnih sprememb, ki so nastale v zvezi s spremenjenim 
začetkom investicije in s tem povezanim spremenjenim financira-

njem investicije v naslednjih letih, je občina v skladu z uredbo o pri-
pravi investicijske dokumentacije na področju javnih financ dolžna 
novelirati oz. uskladiti Investicijski program. Po novem dokumentu je 
predvideno, da se gradnja nove OŠ Litija prične junija 2012 in konča 
decembra 2013, financiranje te 13 mio EuR vredne investicije pa naj 
bi potekalo s pomočjo lastnih sredstev, bančnih kreditov in sofinan-
cerskega deleža države v letih od 2012 do 2014.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izplačilu 
sejnin članom kolegija občinskega sveta in predsednikom sve-
tov mestne in krajevnih skupnosti
V skladu s 34. a člen Zakona o lokalni samoupravi, mora občin-
ski svet s svojim aktom določiti merila za izplačilo sejnin za člane  
svetov ožjih delov občine. S predlogom pravilnika se določajo meri-
la za izplačilo sejnin članom svetov mestne in krajevnih skupnosti.  
Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika določa, da so člani  
svetov mestne in krajevnih skupnosti upravičeni do sejnine v viši-
ni 1% plače župana (bruto 34,42€, neto 24,35€). Skupni znesek iz-
plačila sejnin na letni ravni ne sme preseči 3% plače župana (bruto 
1.131,31€). 

Organiziranje in izvajanje pomoči družini na domu v občini Litija 
od 1.1.2012 dalje
Občina Litija je sprejela sklep, da od 01.01.2012 dalje socialno var-
stveno storitev pomoč družini na domu kot javno službo izvaja Dom 
Tisje, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji. Cena socialno varstvene 
storitve pomoči družini na domu bo znašala 17,74 EuR na uro, od 
tega bo uporabnik plačeval storitev v višini 3,80 EuR na uro, preosta-
nek do polne ure bo subvencija občine.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu, ki bo opravljena v po-
poldanskem, nočnem času, na nedeljo ali na državni praznik oziroma 
dela prost dan, se bo za uporabnika storitve in občino povečala v 
skladu z 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen so-
cialno varstvenih storitev.

Sklep o uporabi proračunske rezerve
V mesecu maju 2011 je prišlo do zemeljskih premikov na odseku 
javne poti Beden – Veliki vrh, nad teniškim parkom do odcepa za 
Mizarstvo Zupančič, v dolžini cca 40 m. Dogodek se je zgodil v času 
rekonstrukcije cestišča , vendar predmetna dela niso bila predvidena 
v osnovnem popisu del, jih je pa bilo potrebno nujno izvesti v izogib 
nadalnji še večji škodi. Za finančno pokritje navedene investicije se 
uporabijo sredstva proračunske rezerve. 

Premoženjsko pravne zadeve
Občinski svet Občine Litija je sprejel predlog Razširitve letnega na-
črta razpolaganja s petimi nepremičninami, ki se nahajajo v naselju 
Moravče, v naselju Zagorica in na Ponoviški cesti v Litiji. 

Kadrovske zadeve
Občinski svet je sprejel sklep s katerim daje soglasje k imenovanju 
Alenke urbanc, stanujoče Kresnice 33a, 1281 Kresnice za direktorja 
Javnega zavoda Mladinski center Litija. 
Zaradi smrti člana sveta zavoda JZK Litija Martina Brileja, stanujoče-
ga Kidričeva cesta 2, 1270 Litija, je občinski svet sprejel sklep, da 
se za nadomestnega člana v svet zavoda imenuje Jožefa Hostnika, 
stanujočega Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija. 
Občinski svet je sprejel sklep, s katerim za predstavnika soustano-
vitelja v svet javnega zavoda Mestne lekarne imenuje Ireno Kramar, 
stanujočo Zgornji Log 7, 1270 Litija ter Petro Golnar, stanujočo Cesta 
zasavskega bataljona 1, 1270 Litija. 

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

SPORAZUM O SODELOVANJU PRI IZGRADNJI 
HIDROELEKTRAREN NA PODROČJU SREDNJE 

SAVE OD JEžIcE DO SUHADOLA
Na podlagi uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne 
energije na delih vodnih teles reke Save od Ježice do Suhadola so se obči-
ne Litija, Laško, Hrastnik,Trbovlje, in Zagorje sporazumele, da bodo med-
sebojno sodelovale s ciljem, da bo potekala izgradnja hidroelektraren ter 
vodne, državne in lokalne infrastrukture čim bolj nemoteno. Občine so 
določile, da operativno vodenje razgovorov s koncedentom in koncesio-
narjem prevzame tista občina ali skupnost občin na katerem teritoriju  se 
pretežno gradijo hidroelektrarne, kar v praksi pomeni, da bo občina Litija 
koordinirala dela na bodočih HE Ponoviče, Kresnice in Jevnica.

SANAcIJA PLAZU OREŠJE
Občino Litija so lanskega septembra  prizadele poplave in močna ne-
urja. utrgalo se je več zemeljskih plazov in usadov. Tako se je tudi na 
javni pot JP 709062 
(Gabrovka-Orešje) 
sprožil usad dimen-
zije 12 m x 6 m in 
zasipal javno pot v 
polovici svoje širine.  
Občina Litija je v me-
secu novembru, po 
pridobitvi sredstev 
iz strani Ministrstva 
za okolje in prostor, 
pristopila k sanaciji 
usada.

Občina Litija na podlagi Odloka o proračunu občine Litija za leto 2011 
(uradni list RS, št. 12/11, 33/11), Lokalnega kulturnega programa 
občine Litija za obdobje 2011-2014, sprejetega dne 16.02.2011 na 
3. redni seji občinskega sveta občine Litija, in sprememb LKP 2011-
2014, sprejetih dne 09.11.2011 na 9. redni seji občinskega sveta 
občine Litija, objavlja

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
nakupa opreme (oblek, uniform) za člane  
instrumentalnih orkestrov v občini Litija 

1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje nakupa oblek oz. uniform za člane 
instrumentalnih orkestrov s sedežem v občini Litija, ki izvajajo pro-
grame in projekte v posebnem interesu občine Litija.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na poziv se lahko prijavijo pravne osebe oziroma upravičenci, ki iz-
polnjujejo pogoje iz Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija (uradni list 
RS, št. 53/05, 12/09, 12/11), sprejetega LKP 2011-2014 ter spre-
memb LKP 2011-2014 za leto 2011, in izvajajo programe in projekte 
v posebnem interesu občine Litija.
3. Višina sredstev
Višina sredstev v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine 
Litija za leto 2011 in LKP 2011-2014 znaša 2.620 EuR.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011.
5. Rok za oddajo predlogov 
Rok za zbiranje oziroma oddajo predlogov je do konca porabe sred-
stev v letu 2011 za ta namen. Prijave morajo biti oddane osebno 
v Tajništvo Občine Litija, ali pa poslane po pošti izključno s pripo-
ročeno pošiljko, v zaprti kuverti, na ustreznih obrazcih in kopijami 
računov.
Predlogi se oddajo v zaprti kuverti s pripisom na sprednji strani »NE 
ODPIRAJ – javni poziv za kulturo 2011. Na hrbtni strani ovojnice mo-
rajo predlagatelji napisati svoj naziv in poštni naslov.
Predlogi, ki ne bodo ustrezno naslovljeni in posredovani, bodo neod-
prti vrnjeni pošiljatelju.
6. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Dodatne informacije v zvezi z pozivom lahko predlagatelji dobijo na 
Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, tel. 01/8963-459.

OBČINA LITIJA
Župan: Franci ROKAVEC

ODDAJA VLOG ZA ENOLETNO OPROSTITEV  
PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO  
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2012  

IN POJASNILO V ZVEZI Z ODMERO  
NADOMESTILA ZA LETO 2012

Občina Litija obvešča vse upravičence oz. zavezance, ki so upra-
vičeni do enoletne oprostitve plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (uradni list RS št. 
132/03, 119/04, 119/05) – v nadaljevanju odlok, da bo pristojni 
občinski organ, predmetne vloge, ki bodo vložene pred januarjem 
2012, zaradi uveljavitve Zakona o socialnovarstvenih prejemkih 
(uradni list RS, št. 26/10 in 40/1), reševal od 01.01.2012. 

Z 11. členom odloka je navedeno, da se za dobo enega leta opro-
sti plačila nadomestila zavezanca, ki živi z drugimi člani v skupnem 
gospodinjstvu v slabih življenjskih razmerah in izpolnjuje eno od na-
slednjih meril: 
-  eden izmed članov prejema denarno socialno pomoč po predpisih 

iz socialnega varstva; 
-  eden izmed članov je upravičenec do subvencionirane stanovanj-

ske najemnine; 
-  eden izmed članov je upokojenec, ki prejema varstveni dodatek po 

predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Oprostitev velja za dobo enega leta, pisni zahtevek za oprosti-
tev plačila nadomestila pa mora zavezanec vložiti najkasneje 
do 31. januarja za tekoče leto pristojnemu oddelku pri občinski 
upravi.
Hkrati pa vse zavezance pozivamo, da lahko med letom kadar-
koli preverijo podatke iz občinske baze za odmero nadomesti-
la. Odmera za leto 2011 je bila izjemoma odmerjena v dveh delih 
(posebej za zazidano in posebej za nezazidano stavbno zemljišče). 
Za leto 2012 se predvideva enojna odmera. 

V izogib napačno izdanim odmernim odločbam pristojni občinski 
organ poziva vse zavezance, da lahko kadarkoli pridobijo dodatne 
informacije v zvezi z odmernimi podatki oz. predložijo dokaze na 
podlagi katerih lahko znižajo odmerjene površine. Baza za odmero 
nadomestila je bila novelirana v letu 2011 in sicer na podlagi novega 
občinskega prostorskega dokumenta, ki določa območja stavbnih 
zemljišč, hkrati pa je bila novelirana tudi z prevzemom dela podat-
kov o neto tlorisni površini za stavbe iz Registra nepremični, ki ga 
vodi GuRS. V letu 2012 bo Občina povzela še za preostale objekte 
podatke o neto tlorisni površini iz REN-a. 

Odlok v 13. členu predvideva neplačevanje oz. znižanje nadomestila 
za nezazidana stavbna zemljišča:
-  na podlagi dokazila, da je naklon odmerjenega zemljišča večji od 

40 stopinj (takšen del zemljišča se odšteje od površine celotne 
parcele, če le-to predstavlja vsaj 20% celotne površine zemljišča), 

-  na podlagi ugotovitve da odmerjena zemljišča (sestavljena iz ene 
ali več zemljiških parcel ali njihovih delov) predstavljajo zemljišče 
ki je manjše od minimalne gradbene parcele določene skladno s 
prostorsko izvedbenimi akti,

-  za zemljišča, za katerega zavezanec dokaže, da na tem zemljišču ni 
mogoče pridobiti enega od soglasij potrebnih za pridobitev grad-
benega dovoljenja.

Vse dodatne informacije v zvezi z oddajanjem vlog za enoletno 
oprostitev in dodatnimi pojasnili v zvezi z odmernimi podatki 
lahko dobite na Občini Litija, Oddelek za infrastrukturo in pro-
stor, soba 57, tel.: 01/8963-436, kontaktna oseba je Katjuša 
Zidar.

ODDAJA VLOG ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE KOT OBČAN ZA OBDOBJE  

OD 01.01.2012 DALJE
Občina Litija obvešča vse upravičence, ki imajo osnovno zdravstve-
no zavarovanje urejeno po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (to je, da prispevke za osnovno 
zdravstveno zavarovanje plača občina stalnega prebivališča), da so za 
reševanje postopkov v zvezi z uveljavitvijo te pravice od 01.01.2012 
dalje pristojni centri za socialno delo in ne več občina stalnega pre-
bivališča. 
V kolikor želite, da imate osnovno zdravstveno zavarovanje ustrezno 
urejeno tudi od 01.01.2012 dalje, morate vlogo oddati (priporočeno po 
pošti ali osebno) najkasneje do 31.12.2011 na tisti center za socialno 
delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.
upravičenci boste pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja-
kot občan uveljavljali na novih obrazcih, ki bodo na razpolago v knji-
garnah in na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve predvidoma že v mesecu novembru 2011. 
Dodatne informacije v zvezi z oddajanjem vlog lahko dobite na Občini 
Litija, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, soba 52, tel.: 
01/8963-438, kontaktna oseba je Jerič Marija.

ODDAJA VLOG ZA ZNIžANO PLAČILO VRTcA  
ZA LETO 2012

Občina Litija obvešča vse starše, ki boste od 01.01.2012 dalje ime-
li otroke vključene v programe predšolske vzgoje v vrtcih, da vloge 
za znižano plačilo vrtca za leto 2012 od 01.12.2011 dalje oddajate 
na pristojne centre za socialno delo in ne več na občino stalnega  
prebivališča. Pristojni Centri za socialno delo so tisti centri, na ob-
močju katerih imate starši stalno prebivališče.V kolikor želite, da vam  
pravica do znižanega plačila vrtca začne veljati s 01.01.2012 mo-
rate vlogo oddati (priporočeno po pošti ali osebno) najkasneje do 
31.12.2011.
Starši pravico do znižanega plačila vrtca uveljavljate na novih obraz-
cih, ki bodo na razpolago v knjigarnah in na spletnih straneh Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve predvidoma že v mesecu 
novembru 2011. 
Dodatne informacije v zvezi z oddajanjem vlog lahko dobite na Obči-
ni Litija, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, soba 52,  
tel.: 01/8963-438, kontaktna oseba je Jerič Marija.
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VODA-VODA
V oktobrski številki Občana smo zasledili prispevek 
kaj so zgradili SLS v sodelovanju z vsemi strankami v  
občini Litija. Veseli smo da gradijo ceste, vrtce, vodo-
vode itd. 
Stanovalci Gobnika pa še vedno čakamo na dolgoletne 

obljube Občine, na javni vodovod. 
Samo v letošnjem letu so gabrovški gasilci pripeljali preko 65 cistern 
vode, vendar leta še ni konec. Ob tej priložnosti vse pohvale Bojanu 
K., ker mu ni bilo nikoli odveč, ko smo ga pozvali, da vode zmankuje, 
pripeljati novo količino vode. Človek, ki ima čut do sočloveka, kako je 
če vode v gospodinjstvu ni. 
Kljub večletnim obljubam se še ni nič premaknilo. 
Zelo lepo se je peljati po asfaltirani cesti, še lepše pa bi bilo brez strahu 
odpreti pipo. Kljub temu si stanovalci Gobnika še vedno želimo nekoč 
natočiti kozarec čiste vode na vodovodu, ki bi oskrbovalo preko 35 
gospodinjstev.  VAŠČANI GOBNIKA

cIVILNA INIcIATIVA LITIJA – ZDRUžENJE  
ZA BOLJŠO LITIJO

1. POBUDA 
Civilna iniciativa Litija (v nadalj. CI) je dne 21.10.2011 županu in Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Litija poslala pobu-
do za ureditev nesemaforiziranih prehodov za pešce na Zasavski cesti 
od mostu proti trgovini Špar kot sledi:
1. Prehod preko Zasavske ceste (nasproti Optike Manja). Meščani 
ugotavljajo, da so pešci na omenjenem prehodu, posebno v mraku, za 
ostale udeležence v prometu slabo vidni. Obcestna razsvetljava v tem 
delu cestišča daje premalo svetlobe tako v času vegetacije, kot tudi v 
zimskem času. 
CI zato daje pobudo, da se omenjeni prehod za pešce dodatno osvetli 
oz. označi z utripajočimi svetlobnimi znaki (nad cestiščem ali pa z utri-
pajočimi lučkami v tleh).
2. Ukinitev nesemaforiziranega prehoda za pešce ob športni dvo-
rani. Ta prehod ob športni dvorani ni potreben, saj je 20 m stran sema-
foriziran prehod na križišču ul. Mire Pregljeve z Zasavsko cesto. 
3. Namesto ukinjenega prehoda pod tč 2 naj se uredi novi, ustre-
zno označen prehod za pešce pri Agromarketu KGZ na križišču 
Brodarske in Zasavske ceste in uredi pločnik do Brodarske ulice.
Meščani, posebej tisti iz Rozmanovega trga, ki nakupujejo v Marketu 
KGZ redno prehajajo Zasavsko cesto na tem delu. Gre za zelo nevaren 
odsek ceste, saj se je tu zgodilo že več prometnih nesreč, tudi s težjimi 
poškodbami.
2. POBUDA 
Isti dan je CI posredovala županu tudi pobudo za ureditev in ohranitev 
prostora, kjer se trenutno nahaja deponija za hlodovino med nogo-
metnima igriščema. To pobudo je CI županu posredovala v pismu že 
13.5.2011. Žal se na omenjeni dopis župan ni odzval.
Zemljišče, kjer se trenutno nahaja deponija je v pretežni lasti občine 
Litija (parc.št.1343/6 in 1343/46, k.o.Hotič). Čeprav se uporabnik de-
ponije ukvarja s pridobitno dejavnostjo, mu lastnica zemljišča Občina 
Litija ne zaračunava najemnine.
Lokacija za tako deponijo je popolnoma neprimerna in močno kazi 
ugled tega dela mesta. Težki tovornjaki, ki prevažajo hlodovino, pa tudi 
uničujejo cestno infrastrukturo. 
CI je predlagala, da Občina uporabniku zemljišča naloži, da skladišče 
hlodovine prestavi na drugo primernejšo lokacijo, zemljišče pa primer-
no sanira. 
Nadalje je CI predlagala, da Občina omenjeno zemljišče uredi v park 
ali športno-rekreacijsko površino ter zemljišče kot tako ohrani v celoti 
za potrebe mesta.
CI Občini tudi predlaga odkup zemljišča, kjer se nahaja pomožno no-
gometno igrišče (parc 1343/18, lastnik Litus d.o.o., parc. 1343/26, 
lastnik KGZ Litija, parc. 1344/1, lastnik Gozd d.d. Ljubljana, vse k.o. 
Hotič). S tem bi bilo poskrbljeno za športne aktivnosti tako članov NK 
Litija kot tudi ostalih meščanov. 
Zemljišče bi bilo tako v celoti last Občine Litija in bi ga bilo možno v 
prihodnosti uporabiti za potrebe mesta Litije.
3. POBUDA 
Dne 10. novembra 2011 je CI posredovala Občini Litija, županu in ge. 
Andreji Jerant pobudo za takojšnjo sanacijo močno poškodovanega  
pločnika nasproti Mesarije Frtica. Hkrati smo predlagali tudi  namesti-
tev količkov, ki bi onemogočali parkiranje. Po nekaterih informacijah 
naj bi se pločnik saniral ob rekonstrukciji ulice Mire Pregljeve, kar pa 
verjetno še ne bo prav kmalu. Ta pločnik je tudi šolska pot, zato je 
sanacija nujna.
Poškodovani pločnik predstavlja nevarnost za uporabnike, katere po-
sledica je lahko kazenska in odškodninska odgovornost lastnika, to je 
Občine ali upravnika v primeru, ko le-ta ne bi izvedel naročenih del s 
strani Občine.
Vse tri pobude so bile posredovane tudi Mestni skupnosti Litija.
Več podrobnosti si lahko ogledate na naši spletni strani www.civilna-
iniciativa-litija.si

NAGRADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
NA PODROČJU ŠOLSTVA ZA LETO 2011  

MAG. GABRIJELI HAUPTMAN IZ  
OSNOVNE ŠOLE LITIJA

UNEScO je leta 1993 razglasil 5. oktober za svetovni dan učite-
ljev, da bi ljudem približal poslanstvo ter dosežke učiteljev na področju 
vzgoje in izobraževanja. V Sloveniji se na ta dan podelijo Nagrade 
Republike Slovenije na področju šolstva. Letošnja podelitev je bila 
v sredo, 5. oktobra 2011 v Ljubljani. Nagrade sta podelila minister 
za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič in predsednik Odbora za podelje-
vanje nagrad, dr. Pavel Zgaga. Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik Državnega zbora RS, Ljubo Germič. Med letošnjimi nagra-
jenci je bila tudi mag. Gabrijela Hauptman iz Osnovne šole Litija, ki 
je prejela nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. 
Ostali letošnji nagrajenci pa so še: Marjana Zupančič, Irma Lipovec, 
Rožana Koštial, Helena Kozar, Viljem Vesenjak, dr. Marko Razpet, dr. 
Robert Kroflič, Ljudmil Rus ter dr. Doroteja Jelenc. Nagrade podeljuje 
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. 
Imenuje ga Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo.

KONČNO PRIČETEK OBNOVE VILE
Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija je končno pričelo z ob-
novo »vile«. V letošnjem letu načrtujejo zamenjavo strešne kritine ter 
ureditev odvodnjavanja. V naslednjem  letu bodo nadaljevali z ureditvi-
jo notranjih prostorov.

-  izvajanje projekta Mentorska mreža šol (pod strokovnim vodstvom 
Zavoda RS za šolstvo, 2003 in 2004),

-  predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu upoštevanje dru-
gačnosti – korak k šoli enakih možnosti z naslovom Integracija otrok 
s posebnimi potrebami (Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 
2006),

-  vodenje projekta Profesionalni razvoj zaposlenih (v sodelovanju z Za-
vodom Republike Slovenije za šolstvo, 2007).

Po šestnajstih letih intenzivnega in kvalitetnega vodenja šole nadaljuje 
od leta 2009 svoje strokovno delo z učenci s posebnimi potrebami; 
tako sedaj opravlja delo učiteljice dodatne strokovne pomoči, kjer raz-
vija uspešne metode dela (multisenzorno učenje), razvija potenciale 
posameznih otrok ter promovira njihovo delo na različnih natečajih, 
predvsem literarnih. V letu 2011 je kot mentorica mladim pesnikom OŠ 
Litija prejela mednarodno priznanje za poezijo Devinski grad. od leta 
2010 predava tudi v višješolskem strokovnem programu Organizator 
socialne mreže, vrsto let pa sodeluje na področju izobraževanja odra-
slih v okviru Izobraževalnega centra Geoss Litija.
V lokalni skupnosti je bila med drugim aktivna članica odbora za usta-
novitev Gimnazije Litija. Sodeluje s Centrom za razvoj Litija, kjer je 
med drugim vodila jesensko delavnico za nadarjene otroke (Polšnik 
2009), sodelovala pri razvoju inovativnega novinarstva z učenci ter pri 
posameznih projektih, povezanih z vzgojno-izobraževalno tematiko. Je 
zelo dejavna na kulturno umetniškem področju. Izdala je pesniško zbir-
ko v slovenskem in angleškem jeziku Ob potoku/By the Stream. Je 
avtorica dveh samostojnih učbenikov ter soavtorica dveh učbenikov za 
višješolsko izobraževanje ter prejemnica številnih priznanj na likovnem 
področju. Živi, dela in ustvarja v Litiji.
Vse delo opravlja z ljubeznijo in zaupanjem v soljudi. Vsakega posa-
meznika skuša spodbujati k vseživljenjskemu učenju, mu omogočati 
doseganje najbolj optimalnih rezultatov, dobrega počutja in ustvarjal-
nost ter se ob tem tudi sama učiti. Mag. Gabrijela Hauptman je v enem 
izmed mnogih prispevkov zapisala misel, ki obenem tudi najbolj pona-
zarja utemeljenost podeljene nagrade:
»Različnost nas bogati, nam omogoča širiti naše srce in kvalitetnejše 
življenje brez nepotrebnih frustracij, zavor in predsodkov, kajti jemljejo 
nam energijo, ki bi jo sicer lahko uporabili za ustvarjanje dodane vredno-
sti. Le znanje in srce lahko z roko v roki rešita svet, le tako bo kvalite-
ta življenja dobila svoj smisel« (iz knjige Otroci s posebnimi potrebami, 
Educa, 2008). 
Iskrene čestitke!  Ravnatelj Osnovne šole Litija,  

Peter STRLE, prof.

IZJAVA O PREKLIcU

Zakaj nagrada? Ker,…
Mag. Gabrijela Hauptman je osnovno šolo obisko vala Šmartnem pri 
Litiji, kjer je preživela svojo mladost. Šolanje je nadaljevala na Gim-
naziji pedagoške smeri v Ljubljani, nato pa na Pedagoški akademiji v  
Ljubljani na smeri angleški jezik in knjižničarstvo. Leta 1976 se je po 
opravljeni diplomi zaposlila v Osnovni šoli Dušan Kveder Tomaž v Litiji, 
kjer je zaposlena vse do danes, skoraj 36 let. Prvih sedem let je vodila 
šolsko knjižnico in poučevala angleščino (1976 – 1983).
Kmalu po začetku zaposlitve je nadaljevala študij na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, smer pedagogika in ga leta 1983 uspešno zaključila. Takoj 
je na isti šoli prevzela delovno mesto šolske svetovalne delavke – pe-
dagoginje (1983  – 1993), kjer je skrbela za strokovni razvoj takratne 
šole. Izvajala je številne projekte, ki so popeljali ime šole med napre-
dne šole v Sloveniji (učna diferenciacija na predmetni stopnji osnovne 
šole, izobraževanje kolektiva in ostalih šolskih kolektivov po Sloveniji, 
delo z nadarjenimi učenci, različne raziskave na področju šolstva). To 
delo je opravljala deset let.
Tako je leta 1993 prevzela vodenje novo nastale Osnovne šole Litija, le-
ta se je oblikovala po razdružitvi takratne (velike) osnovne šole na dve 
samostojni šoli: Osnovno šolo Gradec in Osnovno šolo Litija. Kot prva 
ravnateljica jo je uspešno vodila nadaljnjih šestnajst let (1993 – 2009). 
Leta 2003 je opravila magisterij iz vodenja Management v izobraževa-
nju. Pridobila je strokovni naziv svetnica.
Ključna področja, ki jih je nagrajenka razvijala v času vodenja Osnovne 
šole Litija so bila:
Zasnova nove vizije šole v smeri integracije vseh učencev - strpnega so-
delovanja med njimi, ne glede na jezik, versko pripadnost, nadarjenost 
ali posebne potrebe. Pobudnica za izvajanje integracije na šoli kljub še 
ne uveljavljeni praksi v Sloveniji. Oblikuje se sodelovalna kultura, vsak 
učenec si najde svoje močno področje, ki ga razvija še v prostem času. 
Šola je kljub visokemu deležu vključenih učencev iz nekdanje skupne 
domovine, na raziskavah bralne pismenosti dosegla visoke rezultate 
(2. mesto v državi).
Trije vzgojno izobraževalni programi: večinska osnovna šola, nižji izo-
brazbeni standard ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Šola 
razvija svojo odličnost na športnem področju. V šestnajstih letih samo-
stojnega delovanja se je Osnovna šola Litija uvrstila petnajstkrat v fina-
le državnega tekmovanja v košarki, dosegla petkrat naslov državnega 
prvaka pri pionirjih, enkrat naslov državnega prvaka v malem nogome-
tu (dečki) ter prvo mesto deklice, tako, da je redek, če ne edinstven 
primer v državi. Vzorno se šola povezuje s klubi, podpira delovanje le-
teh ter skrbi za povezovanje tradicije kraja in šole (košarka).
Poskrbeti za varno in koristno preživljanje prostega časa otrok je ena 
izmed pomembnih nalog šole. Šola razvija izjemno številko interesnih 
dejavnosti, večinoma brezplačnih (50 – 60 na teden).
V času samostojnega delovanja šole se nadaljuje z aktivnostmi v smeri 
oblikovanja vizije šole, znotraj katere ima osrednje mesto profesionalni 
razvoj zaposlenih ter aktivnosti šole na vseh področjih.
-  predavanje za učiteljske zbore drugih šol na temo: Nadarjeni učenci in 

učenci s posebnimi potrebami (v okviru razpisa Ministrstva za šolstvo 
in šport),

-  oblikovanje programa Šola za starše ter aktivno izvajanje,
-  vodenje delavnic na Strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev 

osnovnih šol
-  zagotavljanje kakovosti vzgojno 

iz obraževalnega dela,
-  vodenje projekta Poskusno iz va-

ja  nje devetletne osnovne šole 
(2001/2002, 2002/2003),

-  predavanje na V. državnem posve-
tu Menedžment v izobraževanju z 
naslovom: Izkušnje in vizija Osnov-
ne šole Litija pri vključevanju otrok 
s posebnimi potrebami (2001),

-  inovacijski projekt šole Integra-
cija otrok z motnjami vedenja in 
osebnosti v OŠ in OŠPP (pod stro-
kovnim vodstvom Zavoda RS za 
šolstvo, 2000),
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nju njihovega ustvarjanja, kreativnosti in aktivnosti mladih v splošnem, 
je bil sklop Klubskih scen tudi namenjen.
Vsak večer je bil po svoje poseben. Glede na različne poetike avtorjev 
so organizatorji prilagajali spremljevalni program, pa tudi ambient. Obi-
skovalci so morda še najbolj cenili tribuno pred Mladinskim centrom. 
Dobro pa so se počutili tudi v klubu MC-ja in na drugih lokacijah.
Na zadnji Klubski sceni sta poleg Anje Novak sodelovala še Verena 
Gotthardt in Simon Rustia dijaka Slovenske gimnazije v Celovcu. Pred-
stavili so se tudi kitaristi – dijaki Gimnazije Litija in Žiga Rappl.
Neformalna skupina Jara gospoda je izdala tudi pesniško zbirko vseh 
avtoric in avtorjev, ki so nastopali na Klubskih scenah. Dobite jo v MC 
Litija. 
Klubska scena je bila financirana s strani Evropske komisije – progra-
ma Mladi v akciji. Dotacija se je iztekla, Klubske scene pa bodo pote-
kale tudi v prihodnje.

DLANI - FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Mladinski center Litija v sodelovanju s Centrom za socialno delo Litija 
razpisuje fotografski natečaj na temo 'Dlani'. 
Dlani so zelo zgovorne, če jih le znamo brati. Pripovedujejo zgodbo 
človeka, prepoznamo lahko, s čim se ta ukvarja, kaj je preživel, kaj nam 
sporoča. Z dlanmi se povezujemo z drugimi ljudmi, segamo v svet okoli 
nas … dlani so lahko orodje naše kreativnosti.
Vabimo vas h kreativnemu sodelovanju z vašimi najboljšimi fotografi-
jami dlani. 
Natečaj bo potekal med 14. novembrom in 5. decembrom 2011. 
Fotografije pošljite na elektronski naslov Mladinskega centra Litija 
mc.litija@gmail.com. Izbrane fotografije bodo razstavljene kot stalna 
likovna oprema novih prostorov Centra za socialno delo Litija na Lju-
bljanski cesti 12.

KLIŠE O PONOVNI PODRAžITVI ZA 
ŠTUDENTE

Večina študentov in dijakov v občini Litija se mora v 
študijske namene vsakodnevno z javnim prevozom vo-
ziti v prestolnico, to pa je za šolarje finančno breme. 
Poleg tega je veliko šolarjev odvisno tudi od ljubljan-

skega avtobusnega prometa, ki pa je potnikom na voljo po čedalje viš-
jih cenah. Lansko leto smo lahko spremljali boj študentov in dijakov za 
ohranitev subvencioniranega mestnega avtobusnega prevoza v Ljublja-
ni. Mestna občina Ljubljana je namreč nameravala ukiniti subvencijo 
za šolarje, ki niso občani MOL. Tako bi morali za mesečno vozovnico 
odšeti toliko denarja, kot je vredna splošna mesečna vozovnica. Sub-
vencije so se obdržale, sedaj pa se študentje in dijaki zopet soočajo 
z novo oviro na svoji izobraževalni poti – podražitev enkratne vožnje 
z mestnim avtobusom za 0,40 €. Po novem bodo tako morali potniki 
mestnega prometa za enkratno vožnjo odšteti 1,20 €, navadna meseč-
na vozovnica pa bo po novem stala 37 €. Posledično seveda sledi tudi 
povišanje mesečne subvencionirane vozovnice za študente in dijake, 
ki je do sedaj stala 17 €, po novem pa bo zanjo potrebno odšteti 20 
€. Razlog za podražitev naj bi bil cilj povečanja prodaje terminskih vo-
zovnic, ki pa s šolskimi subvencioniranimi in navadnimi vozovnicami 
nimajo povezave. Aktivisti Kliše-ja zaradi težke situacije socialno šibkih 
študentov in dijakov v Litiji in okolici v letošnjem šolskem letu organi-

STOJNIcA VSE ZASTONJ – BAZAR  
RABLJENIH OBLEK IN IGRAČ

Stojnica vse zastonj praznuje rojstni dan. Prvič so jo prostovoljke in 
prostovoljci MC Litija postavili 16. oktobra lani, dan pred svetovnim 
dnevom boja proti revščini in socialni izključenosti. Tej temi je bilo po-
svečeno pravzaprav celo lansko leto (letos pa prostovoljstvu!). To je bil 
tudi motiv za postavitev stojnice in je še vedno njen glavni namen. 
Stojnico postavimo vsako tretjo soboto v mesecu na tržnici v Litiji 
pred športno dvorano. Litijani na stojnico prinašate rabljene obleke in 
igrače, drugi pa jih s hvaležnostjo sprejemajo. Skupaj smo pomagali 
številnim družinam in posameznikom. Darežljivost občanov je tako ve-
lika, da smo del oblek podarili Rdečemu križu in še nekaterim drugim 
organizacijam.
Letos bomo v času pred prazniki zbirali predvsem:
-  obleke in obutev za otroke in ženske (tudi dodatke kot rokavice, 

šale…),
- knjige za otroke in mladino, 
- šolske potrebščine,
- igrače, posebej: družabne igre, žoge, loparje…
Rabljene predmete prinesite na »Stojnico vse zastonj« 23. decembra 
popoldne ali 24. decembra dopoldne. V drugem letu bomo delovanje 
razširili – zbrane predmete bomo donirali tudi materinskim domovom, 
brezdomcem in varnim hišam. Obiščite nas na stojnici!

KLUBSKA ScENA Z GOSTI S SLOVENSKE  
GIMNAZIJE V cELOVcU

Neformalna skupina Jara gospoda je v zadnjih dveh letih v okviru pro-
jekta »Klubska scena« izvedla 10 dogodkov. Sestavljeni so bili iz branja 
poezije, ki se je prepletalo še z eno zvrstjo kulturnega ustvarjanja: glas-
ba, film, fotografija, ples, gledališče, slikarstvo, kiparstvo… Skupaj se 
je tako predstavilo več kot 25 mladih ustvarjalcev, med njimi 13 mladih 
literatov. Povečini so bili to avtorji iz Litije in okolice. Ravno promovira-

zirajo različne izobraževalne, kulturne, športne in socialno usmerjene 
projekte, ki bodo članom Kliše-ja olajšali študij in življenje nasploh. 

Napovedi za mesec november: 
-  TAROK TuRNIR: 25.11. pridi na tarok turnir. Igralo se bo v trojicah oz. 

po sistemu 3+1. Prostora je za 16 udeležencev. Prijave pobiramo v 
času uradnih ur. Prva tri mesta čakajo nagrade. Prijavnina : član; /, 
nečlan; 2€.

-  MEDNARODNI PROSTOVOLJSKI TABOR: V ponedeljek 28.11. ob 18:00 
nas bo na Klišeju obiskala VOLuNTARIATova prostovljka in nam skozi 
lastno izkušnjo predstavila mednarodne prostovoljske tabore v tujini. 
Če te torej zanima mednarodno prostovoljstvo v Afriki, Aziji, Evropi 
oz. druge aktivnosti, ki jih izvaja zavod Voluntariat, se nam pridruži.

-  INŠTRuKCIJE: Inštrukcije v mesecu novembru. Matematika, vsak to-
rek od 17.00 do 20.00. Angleščina, vsak drugi četrtek in petek od 
17.00 do 20.00. Na voljo so tudi inštrukcije kemije, fizike in nemščine 
- te inštrukcije zagotovimo glede na predhodno povpraševanje.

Tjaša CVETKOVIČ

vrtnarsKi KotičeK
Franc Grošelj

SE MI IZPLAČA VRTNARITI?
Pogosto v pogovorih med upokojenci slišim za-
stavljeno vprašanje?

Se mi izplača delati na vrtu? Kaj pa mi to prine-
se? Saj v trgovini dobim ceneje!

Vprašanje je sociološko, ekonomsko, zdra-
vstveno, gerontološko. Zato je tudi odgovorov 
več. Prostora pa premalo, da bi utemeljevali 
vse odgovore. Zadevo bomo poenostavili in šli 
po sledi tistih odgovorov, ki nas najbolj zade-
nejo in se nas najbolj dotikajo.

Vsi smo se že srečali z vprašanjem. Kaj bom pa 
počel, ko bom v pokoju. Ko bom imel časa na 
pretek. Ko ne bom vedel kam z njim?

Če imamo krpo zemlje in še blizu doma ali pa 
v naravi pri vikendu, je odgovor kot na dlani. 
Ja bom pa posejal nekaj solatke, pa korenček, 
posadil krompirček in paradižnik. Toda dvom je 
še vedno v nas. Kaj se bom »matral«. Malo bom 
stisnil in kupil. Bom pa raje užival za mizo.

Obravnavanje vsakega vprašanja posebej ne da 
najboljšega odgovora. Če pa si odgovorimo na 
vsa hkrati, potem je odgovor znan. Ja vredno je 
delati na vrtu, ker:

Se gibljem, sem na svežem zraku, sproščam se, 
pozabljam na vsakodnevne probleme, uživam 
ob pogledu na lepe plodove in cvetove, uživam 
ob pobiranju sadov svojega dela, s prijateljem 
popoldne sedim na vrtu in srebam domače 
vino iz grozdja, ki mi ga je dala moja »brajda«. 
Ni ravno vrhunsko, ker je malo kislo. Toda to je 
moje, to sem napravil sam. In drugo leto bo še 
boljše. Ter na koncu; ta mesec sem prihranil na 
zelenjavi in sadju za hrano 100 EuR-ov.

To pa je že znesek, ki predstavlja spoštovano 
vrednost pri pokojnini 5oo EuR.

Sešteto vse zapisano v gornjem odstavku, je 
pravi odgovor.

Toda ljudje smo veliki racionalisti. Vedno, ko se 
nam nekaj ne ljubi si rečemo. Pa saj tega ne 
znam, tega nisem nikoli počel. Pa to rečejo tudi 
izobraženi ljudje.

Da pa je slednje iz trte izvito je tudi jasno.

Da se ne izplača nismo dokazali, ker ima vpra-
šanje gibanja, veselja, zanimanja, vrednost, ki 
jo enostavno ne moremo izmeriti. Tudi cenov-
na primerjava med solato iz trgovine in mojo iz 
vrta je samo na pogled ugodnejša v prid naku-
pa v trgovini. Če pa dodamo še ceno vredno-
sti sveže zelenjave, nabrane pravkar na vrtu in 
siromašnost zelenjave kupljene v trgovini, ki je 
bila nabrana pred enim tednom z izgubljenimi 
vitamini vred, potem je ekonomičnost z vsemi 
odgovori na gornja vprašanja že dana in dile-
me, prav gotovo v pozitivni vrednosti v prid delu  
na vrtu ni. Če pa dodamo k temu še pozitiven 
vpliv na zdravje, potem pa cene sploh ni in  
tudi ekonomske kategorije ne, ker v vsakem 
primeru vrtnarjenje zmaga pred posedanjem 
in tarnanjem nad lastno usodo in nizko pokoj-
nino.

Seveda moramo imeti še to srečo, da nimamo 
krpice zemlje na robu mesta, ki nam jo bo vzel 
brezdušni kapital, ki je iz nas izžel v delovni 
dobi vse, kar se mu je zdelo vredno in čemur 
smo priče v Ljubljani. Trdim, da se z razumnim 
in pametnim pristopom, da rešiti vse.

No pa ni namen mojega članka politično pole-
miziranje, ker bi potem zašel na področje, ki 
nas bo vznemirjalo, živciralo in kratilo spanec. 
Naš namen je, da uživamo v svojem konjičku 
koristnem iz ekonomskih, zdravstvenih, psiho-
loških in drugih razlogov.

Tudi trditev in opravičevanje z besedo »saj ne 
znam, tega nisem nikoli počel«, ne drži vode. 
Kar ne znam se bom naučil. K temu pa bo pri-
pomogel tudi vrtnarski kotiček v Občanu.

Pišite nam na Občana in nam postavljajte vpra-
šanja o vsem na vrtu in sadovnjaku. Mi pa Vam 
bomo odgovorili in Vas naučili po najboljših 
močeh.

ZA VINARJE IN KLETARJE
Letošnje lepo vreme z dolgim sončnim obsevanjem 
zlasti v drugi polovici leta je dalo pridelek grozdja 
z visoko stopnjo sladkorja, kar je nekatere razve-
seljevalo druge pa ne in hkrati povzročalo skrbi. 
Zakaj?

Visoka stopnja sladkorja je marsikje povzročila, 
da vina ne moremo deklarirati kot cviček saj je al-
koholna stopnja presegla 10,5 %. Nekateri vinarji 
so na predlog enologov trgali prej in dosegli ravno 
pravšnjo stopnjo alkohola.

Zaradi visoke sladkorne stopnje smo morali vino 
bolj žveplati ali pri razsluzenju dodati več žveplaste 
kisline, pa je kljub temu čiščenje vina bilo slabo. 
Slednji bodo vino morali čistiti s čistilnimi sredstvi 
kot so: bentonit, jajčni beljak, di-
atomejska zemlja in drugo.

Preverjati je potrebno vsebnost 
prostega žvepla v vinu, kar smo 
že zapisali. Ponovimo: Za rdeča 
vina 18 mg/l za bela 23mg/l 
pri popolnem povretju. Letos bo 
to verjetno premalo, oziroma se 
bo žveplo porabilo in bo prebi-
tek manjši, vino bo tako slabše 
varovano proti kvarjenju, zlasti 
v spomladanskih mesecih ko 
se temperature dvignejo. Torej 
preverjajmo vsebnost prostega 
nevezanega žvepla. Dožveplamo 
z dodajanjem žveplaste kisline, 
ki omogoča natančno doziranje. 
Pristop pa je najcenejši.

Iz zapisanega sledi, da bomo morali naše vino spre-
mljati čez celo leto in po potrebi ukrepati. Če ne 
vemo pa ne pozabimo povprašati. Če smo se tru-
dili celo leto v vinogradu je škoda, da nam pridelek 
propade zaradi nepozornosti.

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

FoTo: Žiga Peterca
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Podprte podjetniške ideje
V septembru se je uspešno zaključilo pet projektov, ki so bili sofi-
nacirani s strani LAS »Srce Slovenije« in se izvajajo na območju ob-
čin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. 
Društvo za razvoj Sitarjevca je v okviru projekta uredilo ploščad pred 
glavnim vstopnim rovom v rudnik in dostop do ploščadi. Aktivnosti je 
uspešno zaključilo tudi Športno društvo Dolina z ureditvijo otroškega 
igrišča v Cerovici. Športno društvo Javor je uredilo južni del Javorske 
energijske poti. S tablami so označili dostop do poti in uredili teren 
na poti. Miloš Kimovec s.p. je uspešno uredil Pustolovski park GEOSS 
na Spodnji Slivni. Na drevesih so uredili platoje oz. vaje in jih povezali z 
vrvmi in jeklenicami. V Naravnem zdravilnem gaju v Tunjicah je nosilec 
projekta VD d.o.o. razširil kapaciteto polnilnice žive vode, uredil pro-
mocijski prostor za sprejem obiskovalcev in izdal brošure v tujih jezikih. 
Več o izvedbi posameznih projektov si lahko preberete na spletni strani 
LAS: www.razvoj.si/las. 
Veseli nas, da se uspešne zgodbe, ki so bile podprte preko sredstev LAS 
Srce Slovenije uspešno nadgrajujejo tudi po zaključenih fazah projekta. 
Tovrsten primer je projekt Špinerbal, ki je obsegal iskanje virov in razi-
skavo na terenu, izdelavo večernih kostumov, pripravo glasbenih priredb 
in koreografije plesov, sestavo primerno zasedenega ansambla, izdajo 
promocijskih tiskanih gradiv in obnovo garderobnega prostora. Knjiga 
Ide Dolšek z naslovom »Špinerbal, litijski ples predilcev«, ki je izšla 
ob predstavitvi projekta v prvi polovici letošnjega leta, je bila pred krat-
kim predstavljena na literarnem večeru v Litiji. KUD Folklorna skupina 
Javorje je bogato etnološko dediščino v okviru projekta oživila in jo 19. 
novembra 2011 ponovno predstavila na celovečerni prireditvi Špinerbal z 
odrsko postavitvijo toalet, plesa in utripa Litije med obema vojnama.

Obisk predstavnikov občin in podjetnikov  
iz Srca Slovenije v Makedoniji

Severovzhodno plansko regijo v Makedoniji je v oktobru obiskala 
županska, gospodarska in razvojna delegacija iz Srca Slovenije. 
Obisk v Makedoniji je ponudil mnogo možnosti za navezavo poslov-
nih stikov med podjetji obeh držav, ter priložnosti za še boljše so-
delovanje med slovenskimi in makedonskimi občinami pri prenosu 
dobrih praks in prijavi skupnih projektov.

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

V Makedoniji so se predstavniki slovenskih občin (Dol pri Ljubljani, Li-
tija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert) udeležili srečanj z župani in člani 
občinskih uprav iz petih makedonskih občin: Kumanovo, Staro Nago-
ričane, Kratovo in Kriva Palanka. Makedonce so zanimale predvsem  
mož nosti za skupno sodelovanje in pobratenje občin ter izkušnje, 
ki so jih imele občine pri implementaciji najrazličnejših evropskih pro-
jektov. 
Župani makedonskih občin so sprejeli tudi podjetnike iz Slovenije in bili 
zelo zainteresirani za sodelovanje z njimi. V sodelovanju s Centrom za 
razvoj iz Severovzhodne planske regije je bila v Kumanovem organizirana 
tudi poslovna konferenca ter srečanje med slovenskimi in makedon-
skimi gospodarstveniki. Podjetniki so obisk v Makedoniji izkoristili tudi 
za ogled sejma Tehnoma na skopskem sejmišču. Slovenska delegacija se 
je sestala z ambasadorjem Republike Slovenije v Makedoniji in atašejem 
za ekonomska vprašanja, ki sta predstavila sliko o stanju v makedon-
skem gospodarstvu ter možnosti za naložbe. 
Ena od udeleženk študijskega obiska, Katja Šegedin Zevnik iz podjetja 
DATA d.o.o. je povedala, da je bil obisk »zame in za podjetje iz katerega 
prihajam, več kot koristen, saj smo se s kolegi iz Makedonije dogovorili za 
nadaljnje poslovno sodelovanje.« 

Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije sta se 
pridružili občini Ivančna Gorica in Šentrupert

Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije, v katerem je bilo do-
slej združenih 10 občin (Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob 
Savi), sta se 7. novembra 2011 s podpisom aneksa pridružili še dve 
novi občini - Ivanč-
na Gorica in Šent-
rupert. 
Aneks k pogodbi o 
vzpostavitvi razvoj-
nega partnerstva sta 
podpisala župan Du-
šan Strnad za Obči-
no Ivančna Gorica in 
župan Rupert Gole 
za Občino Šentru-
pert, novi članici pa 
so s podpisom ane-
ksov sprejeli ostali 
župani partnerstva. 
Vsaka občina v par-
tnerstvo prinese po membne vsebine, hkrati pa imata župana novo pri-
druženih občin tudi sama velika pričakovanja od sodelovanja v razvojnem 
partnerstvu. Občina Šentrupert poudarja predvsem lokalno samooskr-
bo in ima na tem področju že mnogo rezultatov, Občina Ivančna Gorica 
pa pričakuje učinkovito sodelovanje predvsem na področju turizma, 
ekologije, kmetijstva, gospodarstva in podjetništva.
Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki 
ga je Center za razvoj Litija vzpostavil leta 2006, prepoznava znamko 
Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometrič-
nim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko. Srce Slovenije na 
območju predstavlja izziv za preseganje lokalnosti in odpira nove možno-
sti, ki temeljijo na povezovanju in kreiranju skupnih zgodb.

Obisk je ponudil možnosti za navezavo stikov med slovenskimi in make-
donskimi občinami ter podjetji

Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj 
Litija v družbi županov občin Srca Slovenije (foto: 
Matej Šteh)
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e-mail: bigbenurarstvo@gmail.com

Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma 
Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti?
Na VEM točki sem registriral svoje drugo podjetje Center za zuna-
njo ureditev, hišo idej in povezovanj, ki se ukvarja s povezovanjem 
znanja in izobraževanjem.
Sicer pa s Centrom za razvoj Litija odlično sodelujem. Skupaj smo 
naredili že kar nekaj projektov. Sem tudi član razvojnega sveta LAS 
Srce Slovenije, kjer z dobrimi sodelavci nastaja močna blagovna 
znamka.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziro-
ma najbolj obogatila?
Delo z mladimi. Sodelujem namreč z različnimi šolami in fakulte-
tami. Občasno sem tudi v vlogi predavatelja. Mladi imajo veliko 
idej in če hočeš podjetje uspešno peljati v prihodnost, jih je treba 
upoštevati.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšne je vaše poslovno 
vodilo?
uspeh se zgodi, ko imaš dobro idejo, vanjo verjameš in veliko de-
laš. Vodilo pa je, da vsega ne moreš sam, zato so pomembni odlični 
sodelavci, s katerimi je potrebno zgraditi močno zavezništvo.

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Razvoj delamo na mreženju z različnimi strokovnjaki, ki morajo 
imeti z nami vred čiste namene in skupno vizijo.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
To pa je vprašanje za politike in skupnost, ki jo podpiramo. Ker pa 
se politika in družba tega ne zaveda, bi povedal takole: družba bi 

bila rada še naprej v takšni coni ugodja kot je zdaj, žal pa bo mora-
la več sredstev nameniti za razvoj in motivacijo nedelavnih in tudi 
tistih, ki se v življenju ne znajdejo. 

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se ču-
tite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju druž-
bene odgovornosti? Kako se v kraju povezujete? 
Naš kraj, ki se mu reče Polšnik, je zelo povezan in tudi sam se 
zelo močno čutim povezanega z njim. V klubu D poskušamo iska-
ti rešitve za nadgradnjo naše skupnosti. Sicer pa že 30 let vodim 
mešani pevski zbor Lurške Matere Božje, sem organist, pevec v 
moškem zboru, podpredsednik Turističnega društva, član upravne-
ga odbora Kulturnega društva, voditelj projekta razvojne vasi Velika 
Preska, 15 let programski voditelj Pohoda Od cerkvice do cerkvice, 
v sodelovanju z aktivnimi krajani pa organiziram tudi različne druge 
kulturne prireditve. 

Kaj bi svetovali nadobudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje 
prve podjetniške korake?
Tisto kar radi delajo, naj spravijo v svoj posel. Tako se bodo na svo-
jem delovnem mestu imeli lepo. Če pa še uživaš pri tem ko delaš, 
je uspeh zagotovljen.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja 
in rasti?
Razvoj in rast bosta šla v smeri vodenja razvoja slovenske lesarske 
industrije in vključevanja lokalnega prebivalstva za razvoj sloven-
skega podeželja. Čaka me tudi projekt Žive hiše Velika Preska.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

joŽE KoS, podjetnik 
V novembrskem podjetniškem intervjuju predstavljamo Jožeta Kosa 
iz Velike Preske pri Polšniku, ki je pred kratkim obeležil 20-letnico 
delovanja svojega podjetja Mizarstvo Kos. Izdelujejo lesene izdel-
ke za zunanjost hiš, ki so oblikovno usklajeni z arhitekturnimi stili 
in prilagojeni okolju.

Dejavnost v podjetju razvijajo z lokalnimi materiali, lokalnimi ljudmi 
in močnim lastnim razvojem, ki je povezan z oblikovalci in partnerji 
iz različnih krajev Slovenije in tujine. 

Po izobrazbi je Jože lesarski tehnik, po različnih neformalnih izo-
braževanjih in s prakso pa se je naučil voditi posle in projektirati. 
Prvo balkonsko ograjo je izdelal pred 30 leti, pred 20 leti pa je od-
prl svoj s.p.. Pri svojem poslu skuša biti inovativen in povezovati 
znanja in podjetja različnih strok. 
Jože Kos je človek z veliko življenjske energije, vizionar, motivator, 
močan organizator in velik povezovalec ljudi in je aktiven tudi pri 
dejavnostih za razvoj domačega območja v okolici Velike Preske. 
Poleg mizarstva Kos vodi tudi Center za zunanjo ureditev, je član 
upravnega odbora sekcije mizarjev pri Obrtno-podjetniški zborni-
ci Slovenije, voditelj razvojne vasi Velika Preska - naselje pasivnih 
hiš za poskusno bivanje ter voditelj različnih projektov za izobra-
ževanja na področju zunanjih ureditev. 
V njegovem podjetju je trenutno zaposlenih 9 ljudi, večinoma iz 
lokalnega okolja, sodeluje pa s partnerji več kot dvajsetih pod-
jetij v Poslovnem združenju Naš vrt in konzorciju Vila Bravum. 
Zanj ključnega pomena je podpora družine, ki je v podjetje tudi 
aktivno vključena, pred kratkim so ob dvajseti obletnici podjetja 
skupaj pripravili knjigo »V poslanstvu dreves«. 
Jože nam je v intervjuju odgovoril na vprašanja o izkušnjah v po-
slovnem svetu. 

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Jutranje vstajanje ob štirih zjutraj ni v moji naravi, raje delam cel 
dan in pozno v noč in to mi zdajšnje delo omogoča. 
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BOB BOWLING 
LITIJA - VESELI  
DEcEMBER JE 
PRED VRATI !!!

V decembru smo za Vas pripravili posebne ponudbe plošč , bifejev 
in prigrizkov za Vaša prednovoletna srečanja. Našo ponudbo smo 
letos dopolnili tudi z jedmi mehiške kuhinje. Poleg kulinarike Vam 
ponujamo tudi najem bowling stez po posebnih, decembrskih 
cenah. Pokličite na 059 711 473 in se prepričajte o naši ponudbi . 
Ob petkih in sobotah pa Vas bomo še dodatno razvajali z glasbenim 
programom, za katerega bodo poskrbeli razni izvajalci in dj-ji. Še 
posebej Vas vabimo na nepozabno zabavo:
*  v soboto, 03.12.2011 od 21,00 ure dalje – zabavala Vas bo 

skupina SKATER
* v petek, 09.12.2011 od 21,00 ure dalje - zabava z Band 501 
*  v soboto, 17.12.2011 od 21,00 ure dalje – za žur bodo skrbeli 

Harmon'k'n roll
SEVEDA TuDI V DECEMBRu NADALJuJEMO Z ODLIČNO PONuDBO 
MALIC OD PONEDELJKA DO PETKA S POSEBNIMI AKCIJAMI:
•  VSAKA 12. MALIcA GRATIS (priskrbite si kupončke pri naših na-

takarjih)
• 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! 
*****************************************************
IN SEVEDA VEDNO JE ZA VAS NA VOLJO HALO BOB – DOSTAVA 
PIZZ, MALIc IN OSTALE PONUDBE. Če Vam čas ne dopušča, lako-
ta 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 kuponov s škatel naših pizz pa Vam podarimo pizzo marge-
rito ali uro bowlinga!

Več o ostali naši ponudbi na www.bob-bowling.si.

60 
Let 

MeStA 
LItIjA

Novo leto se bliža ...

STENSKI KOLEDAR ZA 2012

Koledar je v prodaji v Tiskarni ACO,  
KGZ-TC MARKET (nasproti OMV  

bencinske črpalke), v vseh trgovinah KGZ 
in v knjigarni DZS Litija.

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. 

Krizo bomo prebrodili, 
če bomo znali ostati 
socialna in solidarna 
država. Naj bo denar 
pravilno razdeljen. V 
preteklosti je bil pou-
darek na gospodar-
skem razcvetu, zrasli 
pa so »tajkuni«, ki so 
napolnili svoje žepe. 

Socialni demokrati 
smo izšli iz generacije, 
ki je bila veliko bolj 
socialna do ljudi, in to 
bomo tudi ostali še 
naprej.

Rojena  sem leta 1949, 
sem upokojena biblio-teka-
rka. Delala sem v knjižnici, 
ki je postala kulturno in 
izobraževalno središče 
občin Litija in Šmartno. Kot 
prostovoljka  sem sodelov-
ala v mnogih humanitarnih 
in kulturnih društvih.

Kandidiram, ker želim  
prispevati k razvoju take države, ki

- bo pravna za vse in ne le za elite,

-  se bo zavedala, da so urejeno šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo, kultura in šport 
temelj za napredek in razvoj družbe,

-  bo oživila gospodarstvo in ustvarila nova delovna mesta za mlade in za vse, ki so 
ostali brez dela,

- bo socialna in solidarna do pomoči potrebnim,

- bo cenila osebne vrednote in urejeno okolje. 

Prebivalci litijske in šmarske občine potrebujemo

-  urejen promet do Ljubljane, 

- obvoznico mimo Litije in Šmartna,

- rešen problem Osnovne šole Litija in čistilne naprave za Litijo in Šmartno,

- takšen dom za starejše v Litiji, kjer bodo cene bivanja dostopne našim občanom,

- višjo kakovost bivanja za vse občane, ki bodo ponosni na svoj domači kraj.

13

PANTA RHEI - podjetje za 
tekoče in investicijsko 

vzdrževanje, d.o.o.
Litostrojska cesta 44e

1000 Ljubljana

Tel: + 386 1/ 505 58 82
Fax: + 386 1/ 505 58 86

www.pantarhei.si

GRADBENA OPERATIVA
Gradbeno vzdrževalno 

podjetje, ki ponuja hitro, 
kakovostno in celostno 
paleto storitev (gradbe-
na, obrtniška, instala-
cijska dela in dela »na 

ključ«).

PREVOZI TOVORA  
IN OSEB

Redni in enkratni prevozi 
oseb in tovora. Razpola-
gamo tudi s kompletno 
gradbeno mehanizacijo, 
kot so valjar, rovokopač, 

vibracijska plošča,..

ČIŠČENJE OBJEKTOV
Redno in investicijsko 

vzdrževanje objektov in 
kompletno upravljanje 

objektov.

Petra Planinšek Brčan s.p.

VSAKO  
SOBOTO  

PRODAJNA  
 RAZSTAVA 
BOŽIČNO 

NOVOLETNIH 
ARANŽMAJEV

NA TRŽNICI  
PRI

ŠPORTNI  
DVORANI !!!
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TREBA JE MNOGO PREPROSTIH BESED 
»Treba je mnogo preprostih besed kakor KRUH, 
LJUBEZEN, DOBROTA, 
da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli s pravega 
pota.«
    (Tone Pavček)

Tone Pavček je s svojimi deli in razmišljanji zelo zaznamoval slovenski 
prostor. Včasih bi bilo pametno, da bi se malo bolj poglobili v njegove 
pesmi in misli, saj njegove modrosti v veliki meri presegajo vsakda-
njost. Kljub temu, da je zapustil zemeljsko obličje, ostaja med nami, 

za vedno. Včasih je 
težko videti drobne 
stvari, ki med nas 
prinesejo veliko bo-
gastva. Tudi v Litiji 
je tako, vendar se 
stvari izboljšujejo iz 
dneva v dan. »Dobre 
energije se povezu-
jejo z dobrimi ener-
gijami«, pravijo. 
Tako je bilo tudi na 
odprtju prve samo-
stojne slikarske raz-
stave Metke Kolenc, 

likovnice iz Spodnjega Dupleka pri Mariboru, ki je razstavljala v litijski 
občinski avli. V pogovoru z njo in njenimi prijatelji, ki ji stojijo ob strani 
ob težkih življenjskih preizkušnjah, začutiš, da se z upanjem, trdno vo-
ljo ter delom lahko doseže čudežne stvari. 

PRIBLIžEVANJA
Tudi v mesecu decembru nadaljujemo z našimi pogovornimi srečanji z 
znanimi Slovenci, ki jih prirejamo skupaj s Knjižnico Litija. Tokrat nas 
čaka zanimiv pogovor s še bolj zanimivo osebnostjo: obiskal nas bo 
Mitja Rotovnik, dolgoletni direktor osrednjega slovenskega hrama kul-
ture, cankarjevega doma, ki je vedno iskriv in hudomušen sogovornik, 
brez dlake na jeziku, zlasti ko gre za pogovor o kulturi.
Z njim bomo klepetali 6. decembra 2011 ob 19. uri.

BOžIČNO - NOVOLETNI KONcERT
Tudi letos bomo v sodelovanju z Glasbeno šolo Litija-Šmartno pripra-
vili Praznični koncert. Lansko leto smo kot posebnega gosta poslušali  
Ota Pestnerja, letos pa smo povabili zmagovalko letošnjega tekmova-
nja, resničnostnega showa »Slovenija ima talent« Julijo Kramar, odlič-
no pevko, ki je s svojimi interpretacijami očarala vse pred televizijski-
mi ekrani in tudi celotno žirijo. Poleg nje bodo na koncertu nastopili  
učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, Mešani zbor Cum Anima iz Šmar-
tna, Ženska vokalna skupina Lipa in Mešana vokalna skupina Lipa iz 
Litije.

OTROŠKI KOTIČEK V PRAZNIČNEM DEcEMBRU 
December je za naše otroke čaroben mesec. Za to bomo poskrbeli tudi 
v Kulturnem centru. 3. decembra smo v goste povabili odličnega Stena 
Vilarja s predstavo SKRINJICA ŽELJA, ob kateri se bodo otroci naučili, 
kako lepo se je srečati, se pogovarjati in se poslušati! 
V soboto, 17. decembra, pa nas bo obiskal »DOBRI MOŽ«, v izvedbi 
Gledališča Kolenc pa si bomo ogledali SNEGuLJČICO, ki bo med otroke 
gotovo prinesla veliko pravljično-prazničnega vzdušja. 

DEcEMBERSKI ABONMA … 
…bodo zabeležili igralci SNG Drama iz Ljubljane in sicer z letos nagra-
jeno komedijo »Ko sem bil mrtev«. Na zanimivi gledališki večer ste va-
bljeni v četrtek, 15. decembra ob 19.30 uri. Vabila, abonentom, seveda 
pošljemo tudi po pošti. 

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA knjižnica litija
TA VESELI DAN KULTURE

Že nekaj let zapored kulturne ustanove ob Prešerno-
vem rojstnem dnevu vabijo na različne prireditve. V 
Knjižnici Litija bomo pripravili tri: prva bo v četrtek, 1. 
12., ko bomo v okviru projekta Odraščanje s knjigo, 

ki ga je sofinancirala JAK,  gostili pisatelja Slavka Pregla. Srečanje bo 
na OŠ Gradec, ob 8.30. Kulturni program bodo pripravili učenci šole. 
Prireditev bo organizirala Knjižnica Litija v sodelovanju s šolsko knji-
žničarko, gospo Stanko Sirk. V petek, 2. 12. bo ob 19. uri, v Knjižnici 
Šmartno fotografsko-potopisna prireditev, Marjan Janežič bo v besedi 
in sliki predstavil utrinke s svojih potovanj. V soboto, 3. 12. bo ob 11. 
uri, v Knjižnici Litija odprtje razstave fotografij, ki so nastajale na delav-
nici s fotografinjo Manco Juvan Hessabi. Tema je bila Moja skupnost, 
sodelovali so otroci od 9. leta dalje. 

LITERARNI VEČER Z IDO DOLŠEK
Na začetku novembra smo v litijski knjižnici pripravili literarni večer ob 
izidu knjige Špinerbal, litijski ples predilcev. Ida Dolšek je s pomočjo 
pripovedovalcev in lastnikov fotografij popisala dogodek, ki ga ni več 
od 90. let prejšnjega stoletja. Med obema vojnama je bil ples predil-
cev tako imeniten dogodek, celo mesto je bilo v evforiji zaradi priprav. 
Čeprav so živeli v skromnih razmerah, so se za špinerbal popolnoma 
uredili, z novimi toaletami. Folklorna skupina Javorje je projekt rekon-
strukcije plesa v maju predstavila v šmarski dvorani Pungrt. Tokrat pa 
smo v knjižnici podrobneje predstavili knjigo, z manjšo modno revijo 
pa tudi nekaj večernih toalet. V kulturnem programu so nastopili člani 
FS Javorje. Ida Dolšek je letos prejela Maroltovo priznanje za delovanje 
na področju folklore, prek 33 let že vodi FS Javorje. Gre za največje 
priznanje na področju folkloristike. 

njo Metodo Maj. Na okrogli mizi je sodelovalo okrog 10 učencev, tema 
pogovora pa so bile težave najstnikov: nasilje, droge, ljubezen, drugač-
nost. učenci so v pogovoru s psihologinjo dobro sodelovali, opazili smo, 
da o teh temah zelo veliko vedo, da so dobri bralci. Za sodelovanje pri 
tem srečanju se zahvaljujemo knjižničarki Stanki Sirk iz OŠ Gradec, brez 
njene pomoči projekta ne bi mogli izpeljati. Hvala tudi Metodi Maj, ta-
kšnega sodelovanja si želimo tudi v 
bodoče. 
Vsakih 14 dni se v litijski in šmarski 
knjižnici srečamo z najmlajšimi, na 
pravljičnih uricah. V četrtek 10. 11. 
smo doživeli prijetno presenečenje, 
saj je pravljični kotiček pokal po ši-
vih. Prišlo je prek 20 otrok in toliko 
staršev. Kljub prostorski stiski, smo 
na pravljici uživali in komaj čakamo 
naslednje. Na pravljičnih uricah v zadnjem mesecu sodelujejo tudi slu-
šateljice programa vzgojitelj pri IC Geoss, ki bodo izkušnje prenesle v 
svoj bodoči poklic. Z velikim veseljem vas pričakujemo na decembr-
skih, prazničnih pravljičnih uricah.  Tatjana RENČELJ

SIMBIOZA
V tednu med 17.10 in 21.10 je v Sloveniji potekala Simbioza, projekt, ki 
je prek medgeneracijskega sodelovanja dvigoval računalniško pisme-
nost starejših. Poudarek je bil predvsem na medgeneracijskem pove-
zovanju, saj so mladi prostovoljci svoje znanje o računalniški tehnolo-
giji delili s starejšimi udeleženci, ki niso vešči dela z računalnikom. V ta 
projekt smo se vključili tudi v Knjižnici Litija. Vseh 8 računalniških mest 
se je hitro zapolnilo z udeleženci, željnimi novega znanja. Slabši pa je 
bil odziv prostovoljcev, kljub objavam v medijih in poslanim plakatom. 
Delavnica je bila sestavljena iz 3 sklopov: Računalnik moj prijatelj, Klik 
v svet in Elektronska pošta. Celotno podajanje znanja je temeljilo na 
spoznavanju osnov delovanja računalnika, interneta in komunikacije 
prek elektronske pošte. Termini so bili vsak dan v dopoldanskem času, 
od 9. do 11. ure, ter v popoldanskem času, od 16. do 18. ure. V vseh 
delavnicah se je zvrstilo 18 »tečajnikov« in 18 prostovoljcev, med nji-
mi 7 zaposlenih v knjižnici. S skupnim trudom nam je uspelo ustvariti 
prijetno vzdušje in osvojiti kar nekaj veščin računalništva. Predvsem 
pa smo starejšim pokazali, da je strah pred računalniki odveč, in da 
se z malo vaje in dobre volje hitro lahko vključiš v sodobno digitalno 
družbo. Vsem zunanjim prostovoljcem se Knjižnica Litija zahvaljuje za 
sodelovanje in pomoč, udeležencem pa čim več veselja ob vstopanju v 
nov, računalniški svet.   Mateja PREMK

KAMRA – SLOVENSKI PORTAL DEDIŠČINE  
– IN NJENE ZGODBE

Knjižnica Litija se aktivno vključuje v zbiranje in popisovanje zgodb 
naše preteklosti. Portal Kamra (www.kamra.si) je vseslovenski projekt, 
ki zbira »zgodbe« o naši preteklosti. 
Kako so te zgodbe pomembne ob dejstvu, da se poslavljajo, odhajajo 
pričevalci naše preteklosti, ne gre izgubljati besed. 
Kamra pridobiva vse več ugleda in obiskovalcev, torej uporabnikov. 
Na njej je že zgodba o Valvazorjevem trgu v Litiji, ki jo knjižnica v le-
tošnjem letu še nadgrajuje (društva na Valvazorjevem trgu). Radi pa 
bi z vašo pomočjo, spoštovani občani in občanke, pripovedovali nove 
zgodbe. Zgodba o Špinerbalu je že takšna, ki jo bomo v sodelovanju z 
avtorico I.Dolšek vključili na portal, sledila bo zgodba o 140 – letnici 
čitalništva v Šmartnem pri Litiji. 
Vso Evropo in portal Europeana (www.europeana.eu), katerega del je 
tudi Kamra, pa povezuje 1. Svetovna vojna – seveda tudi litijsko knjižni-
co. Prosimo in pozivamo vas k sodelovanju: povejte nam svoje zgodbe, 
spomine in doživetja svojih prednikov. Pokažite bodočim generacijam, 
kakšen je bil svet v 20. stoletju. Nekateri od nas so zadnji protagonisti 
časa, ki odhaja. Pričevanja so pomembna, neprecenljiva.  A. ŠTuHEC

PRIBLIžEVANJA Z DR. MOJcO SENČAR
Oktober, mesec rožnate pentlje, ali me-
sec posvečen raku dojke je za nami. Prav 
zato smo se odločili, da bo gostja novem-
brskih Približevanj v Modri sobi KC Liti-
ja, predsednica slovenskega združenja 
Europa Donna. Tudi sama je pred 31 leti 
prebolela to bolezen, zato je velika amba-
sadorka volje do življenja in prejemnica 
številnih priznanj za svoje delo. V pogovo-
ru z novinarjem Vladimirjem Jakopičem je 
predstavila delovanje združenja, po sve-
tu jih je že 46. Spregovorila je o načinih 

zdravljenja pa tudi o preventivnih ukrepih. Dr. Senčar je odgovorila tudi 
na nekatera vprašanja poslušalk, ob srečanju pa je morda zaživela potre-
ba, da bi se tudi v litijsko-šmarskem področju srečevali bolniki in svojci 
obolelih za rakom. Takšna združenja imajo že v nekaterih slovenskih kra-
jih. Dr. Senčar je poudarila, da danes rak dojk pomeni kronično bolezen 
in je ob zgodnjem odkritju ozdravljiv. Lep in optimizma poln večer, ki ga 
lahko ponovimo za vse tiste, ki ste dr. Senčarjevo zamudili.

Kulturni Koledar
DATUM URA DOGODEK LOKAcIJA

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 

19.00 Kino: SFINGA – film s planinsko tematiko, s kulturnim programom  ob 30-letnici 
Alpinističnega odseka PD Litija Kulturni center Litija

SOB 26.11. 16.00 Poljubnoznanstveni eksperimenti – delavnica MC Litija

ČET 1.12.
6.30 – 12.00 ulična akcija ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u Železniška postaja Litija, 

Gimnazija Litija, knjižnica 
8.30 Projekt: Odraščanje s knjigo, gost: Slavko Pregl OŠ Gradec
17.00 u3:  ustvarjalne delavnice Knjižnica Litija

PET 2.12. 19.00 Potopis z Marjanom Janežičem Knjižnica Šmartno

SOB 3.12.
10.00 Otroška matineja: SKRINJICA ŽELJA s Stenom Vilarjem Kulturni center Litija 
11.00 Otvoritev razstave fotografij: Moja skupnost (nastale v delavnici z Manco Juvan Hassabi) Knjižnica Litija
16.00 Adventni venčki in okraski, ustvarjalna delavnica MC Litija

PON 5.12.
10.00 u3: Keramika Knjižnica Šmartno

18.00 – 19.00 Informativno-svetovalna pisarna Društva uP MC Litija

ToR 6.12.
17.00 Aroma terapija MC Litija
18.00 ura pravljic Knjižnica Litija
19.00 PRIBLIŽEVANJA z g. Mitjo Rotovnikom Kulturni center Litija 

SRE 7.12.
16.00 u3: Kultura vsakdana: Neva Sosič Knjižnica Litija
19.00 Koncert ob 15. obletnici zbora Litus Kulturni center Litija 

ČET 8.12.

17.00 u3: ustvarjalne delavnice Knjižnica Litija
18.00 ura pravljic Knjižnica Šmartno

19.00
Literarni večer: Predstavitev brošure Antona Brica – Sile- Spomini na 

komandanta F.R. Staneta (uredil Jože Sevljak) Knjižnica Litija 

Indonezija, potopis z Natašo MC Litija
ToR 13.12. 19.00 Potopis: Iran – Gvido Pevec Knjižnica Litija 
SRE 14.12. 17.00 u3: Kuhajmo zdravo: Slavi Lenart OŠ Gradec
ČET 15.12. 19.30 ABONMA: Ko sem bil mrtev, SNG Drama Ljubljana Kulturni center Litija 
PET 16.12. 19.00 BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT z gostjo Julijo Kramar Kulturni center Litija 

SOB 17.12.
10.00 Otroška matineja: SNEGuLJČICA, Gledališče Kolenc Kulturni center Litija 
16.00 Praznični piškoti, kuharska delavnica MC Litija

PON 19.12. 10.00 u3: Keramika Knjižnica Šmartno 
ToR 20.12. 18.00 ura pravljic Knjižnica Litija

ČET 22.12. 18.00
Božično-novoletni koncert Glasbene šole Litija –Šmartno Kulturni center Litija 

ura pravljic Knjižnica Šmartno
PET 23.12. 14.00 – 20.00 Stojnica »Vse zastonj« Mestno jedro
SOB 24.12. 8.00 – 12.00 Stojnica »Vse zastonj« Mestno jedro
NED 25.12. 19.30. Božični koncert  Zbora Sv. Nikolaj Litija  Cerkev Sv. Nikolaj Litija 
ToR 27.12. 19.00 Novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija, Gost: Enzo Hrovatin Športna dvorana Litija
PET 30.12. 20.00 Vinterojder 2011 (Zlatko, Zgrešeni primeri in domače skupine) Šotor pred občino 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

Nekaj utrinkov s prireditve: foto Milan Amon

POTOPISNO PREDAVANJE V DEcEMBRU: IRAN
»Iran je v zadnjih letih v zahodnih medijih prikazan kot ena izmed dežel 
na osi zla, dežela, kjer se ne spoštujejo osnovne človekove pravice, in 
dežela, ki ogroža zahodni svet in njegov način življenja. Slikajo nam 
podobe bradatih fanatikov, ki vzklikajo gesla proti Ameriki, Izraelu, in 
prikazujejo govore iranskega predsednika, ki sprožajo nelagodje. Kljub 
uradnemu kodeksu glede oblačenja so iranske ženske vedno rade 
urejene, veliko dajo nase in imajo neverjeten naraven dar za lepo in 
občutek za eleganco. Iran je ena izmed držav, kjer opravijo največ lepo-
tnih operacij. Imajo vrhunske lepotne kirurge, operacije so razmeroma 
poceni in z vsega arabskega sveta hodijo moški in ženske na najboljše 
iranske klinike. Predvsem so priljubljene operacije nosov in ko hodiš po 
ulicah, pogosto vidiš obraze s prelepljenimi nosovi.« Odlomek teksta, 
ki ga je napisal Gvido Pevec, ki bo predstavil Iran, na potopisnem pre-
davanju v Knjižnici Litija, v torek, 13. 12. ob 19. uri. 

SODELOVANJE KNJIžNIcE LITIJA PRI TEMATSKI 
ŠTEVILKI REVIJE KRONIKA

V ponedeljek, 7. novembra, so v litijskem kulturnem centru predstavili 
tematsko številko Kronike. V kulturnem programu so sodelovali čla-
ni Pevskega društva Lipa, govorniki so bili dr. Miha Preinfalk, župan 
Franci Rokavec in avtorica prispevka o medvojnem času, Irena Ivan-
čič Lebar. Prireditev je vodila Helena Hauptman. Kronika, časopis za 
slovensko krajevno zgodovino primarno pokriva slovensko krajevno 
zgodovino in poskuša z izborom člankov popularizirati zgodovino in jo 
približati širšemu krogu bralcev. Kronika izhaja redno, trikrat na leto 
– februarja, junija in oktobra, že od 1953. leta. V vseh teh, skoraj 60 
letih, ni bilo o Litiji in okolici niti enega članka. Vsaki dve leti izide tudi 
tematska številka, letošnja je bila posvečena Litiji in okolici. Izdajatelj 

je Zveza zgodovinskih društev Slo-
venije. Pri tej številki so poleg zgo-
dovinarjev in raziskovalcev iz vse 
Slovenije, sodelovali tudi domači 
avtorji: Helena Hauptman, Martin 
Brilej in Erna Jurič, bibliotekarska 
specialistka in univ. dipl. zgodovi-
narka, zaposlena v Knjižnici Litija. 
V Kroniko je prispevala članek o 
Slovenskem bralnem društvu Liti-
ja-tradicija in poslanstvo. Številka 
je vzbudila izjemno zanimanje, 
urednik dr. Preinfalk je povedal, da 
ga je število obiskovalcev prijetno 
presenetilo. Med pobudniki za na-
stanek te tematske številke je bila 
Helena Hauptman iz JZK Litija, kjer 
lahko Kroniko tudi kupite. 

Aleksandra MAVRETIČ

TEDEN OTROKA, PROJEKT 
ODRAŠČANJE S KNJIGO  
IN PRAVLJIČNE URIcE

V prvem tednu oktobra so Knjižni-
co Litija, Knjižnico Šmartno in Knji-
žnico Vače obiskali številni otroci. 
Na pedagoških urah so spoznali 
dejavnosti knjižnice, prisluhnili pra-
vljici in se pogovarjali o ilustracijah 
in njihovem pomenu v slikanicah. 
Letošnja tema je bila POJDIVA S 
KNJIGO V SVET, posvečena Bralni 
znački, ki praznuje 50. obletnico.
Dogodki v tednu otroka so bili v 
znamenju opozarjanja na pomen 
branja in kvalitetnega preživljanja 
prostega časa z dobro prijateljico 
– knjigo. Skupno je knjižnico obi-
skalo 156 otrok in 16 vzgojiteljev. 
V projektu Odraščanje s knjigo, ki 
poteka v sodelovanju z OŠ Gradec, 
smo pripravili srečanje s psihologi-
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TEDEN OTROKA
Letošnji teden otroka je potekal pod geslom Pojdiva s 
knjigo v svet, tako so učenci šole na pobudo učiteljice 
Jane Štojs iskali fotografije iz otroštva, na katerih so sli-
kani s knjigo v roki. Tako je na zidu pred vstopom v šol-
sko knjižnico nastal pravi fejstbuk naših fotografij.
učenci 6. in 7. razreda OŠ Litija so imeli kulturni dan 7. 

oktobra. Ogledali so si filmsko predstavo v okviru Kinobalona, in sicer 
danski film Max v zadregi. Zanimivo pa je, da sta samo 2 učenca doslej 
že bila v Kinoteki. To je ena od kulturnih ustanov, do devetega razreda 
pa si bodo v okviru kulturnih dni ogledali še vsaj 3 pomembne kulturne 
ustanove v našem glavnem mestu.

INOVAcIJSKI PROJEKT »KAKO NAREDITI  
DOMAČO NALOGO?«

učitelji na višji stopnji in v programu nižjega izobrazbenega standarda 
Osnovne šole Litija že vrsto let opozarjajo na nevestno opravljanje do-
mačih nalog. Ker pa so domače naloge nujne za utrjevanje učne snovi, za 
pridobivanje učnih navad in s tem tudi za dvig učne uspešnosti, učitelji 
želijo učencem ponuditi vzpodbudno okolje, kamor bodo po pouku radi 
prihajali in izpolnjevali svoje obveznosti. Pogosto gre za učence, ki doma 
nimajo pomoči in ustreznih pogojev za delo. Na Osnovni šoli Litija so 
se zato odločili, da nadaljujejo uspešno začeto delo v lanskem šolskem 
letu, ko so učencem nudili prostor in strokovnega delavca za pomoč pri 
domačih nalogah. Tako so letos pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo 
prijavili inovacijski projekt z naslovom »Kako narediti domačo nalogo?«. V 
projektno skupino so vključene vse učiteljice dodatne strokovne pomoči, 
pripravnica in delavka v okviru aktivne politike zaposlovanja. Njihov cilj 
je odpraviti problem neopravljanja domačih nalog ter hkrati pomagati 
otrokom, ki doma nimajo ustrezne pomoči. Najprej je učence seveda 
potrebno motivirati za redno opravljanje domačih nalog ter vzpodbujati 
pozitiven odnos do šolskega in domačega dela. Poglavitni namen pro-
jekta je, da učenci naredijo domačo nalogo in se usposobijo za njeno 
samostojno opravljanje. učencem želijo predstaviti domače naloge kot 
izziv, zato naj imajo aktivno vlogo pri izbiri naloge. Domače naloge je 
torej potrebno diferencirati glede na sposobnosti učencev in jih osmi-
sliti s konkretnimi povezavami v vsakdanjem življenju. Hkrati pa so le te 
odlična pot za vzpostavitev konstruktivne vezi med šolo in starši učenca. 
 Katarina LENIČ

ZLATO IN DVE SREBRNI PRIZNANJI IZ LOGIKE
Državno tekmovanje iz znanja logike je bilo letos na Osnovni šoli Ivana 
Cankarja v Trbovljah. V soboto, 22.10. 2011, se ga je udeležilo 6 učen-
cev iz OŠ Litija. učenec sedmega razreda, Blaž Zupančič, je prejel zlato 
priznanje, učenki, Patricija Smolnikar iz osmega razreda ter Ana Perpar 
iz devetega razreda, pa sta prejeli srebrni priznanji. Na tekmovanje jih je 
pripravljala mentorica Angela Marolt. Tekmovalcu in tekmovalkama za 
dosežena priznanja iskreno čestitamo.

OKTOBER BIL JE žIV: ŠOLSKE KNJIžNIcE 
OPOLNOMOČAJO UČENcE ZA žIVLJENJE

Na OŠ Litija postaja tradicija, da je mesec oktober 
zapolnjen z aktivnostmi, ki vključujejo vse uporabni-
ke šolske knjižnice. Letošnja rdeča nit pod okriljem 
osnovnega mota je bil Čukec um – maskota, ki že 
dobrih devetnajst let modruje s stene knjižničnega 
prostora. 
In kaj smo počeli letos?

Prvošolčki so na obisk v knjižnico pripeljali predšolčke.
Izpeljali smo projekt 
S knjigo do knjige, 
po navdihu učiteljice 
Jane zbirali fotogra-
fije bralčkov, brali Pačkove pesmi, 
poslušali pravljice, ustvarjali, risali, 
barvali sovice, iskali različne vrste 
besedil, izpeljali videokonferenco s 
poljskimi učenci, dramatizirali Sovi-
co Oko in izdelali videoposnetek...

Prav vse izdelke smo ob koncu meseca 
razstavili v šolski knjižnici in na razstavo 
povabili starše in učitelje.
Skoraj vse o dogajanju si lahko ogledate 
tudi na spletni strani OŠ Litija oz. šol-
ske knjižnice: http://www.os-litija.si/
os_litija/
Taki vsešolski projekti lahko uspevajo le 
ob sodelovanju vseh vključenih: učen-
cev, učiteljev, staršev, zato vsem lepa hvala za čas, energijo in dobro 
voljo.   Knjižničarka Nena MANDELJ

ČETRTOŠOLcI V DOMU ČEBELIcA NA ČATEžU
V tednu od 7.11. do 11.11.2011 so 
učenci 4. razredov OŠ Litija pre-
živeli aktivni teden v Centru šol-
skih in obšolskih dejavnosti na 
Čatežu. Bivanje v domu Čebelica 
je bilo zelo prijetno. učenci so 
imeli zelo pestre naravoslovne in 
športne dejavnosti. Spoznali so 
okolico kraja, naravoslovno učno 
pot Zaplaške stezice, se seznani-
li s preživetjem v naravi, spoznali 

življenje čebel in delo čebelarja, izdelali imenitne panjske končnice, stre-
ljali z lokom, plezali na plezalni steni, odšli na nočni pohod, se pomerili 
na orientacijskem tekmovanju v Lovu na lisico in počeli še mnogo drugih 
zanimivih reči.  Petra PAVLICA

PEVSKI VIKEND
Pevke učiteljskega pevskega 
zbora OŠ Litija KuD Litus so 
se letos oktobra že desetič po 
vrsti udeležile pevskega viken-
da v Strunjanu. Pod vodstvom 
zborovodkinje Sandre Rihter 
so potekale intenzivne pevske 
vaje. Pevke so se pripravljale 
na nastop ob 15. obletnici pev-
skega zbora, ki bo 7. decembra 
2011 ob 19. 00 v dvorani Kulturnega centra Litija. Vabljeni!

Alenka KOPRIVNIKAR

VII. ABILIMPIADA SLOVENIJE
Abilimpiada je olimpiada v spretnostih, navadah, de-
lovnih zmožnostih in socializaciji oseb. To je prireditev 
tekmovalnega značaja, ki med seboj povezuje invali-
dne osebe vseh kategorij, torej tudi osebe z motnjo v 
duševnem razvoju. Tekmovalci med seboj tekmujejo 

na nivoju zaposlitvenih in prostočasnih aktivnosti, pri katerih predsta-
vijo svojo ustvarjalnost, znanje in sposobnosti.
VII. Abilimpiada Slovenije je letos potekala 21. in 22. oktobra v Maribo-
ru. Organizacijo tekmovanja je prevzela OŠ Gustava Šiliha. Sodelovalo 
je 40 ekip iz vse Slovenije, pomerili pa so se kar v 15. tekmovalnih 
zvrsteh: pletenju, vezenju križcev, vezenju stebelnega vboda, strojne-
mu šivanju, obdelavi lesa, oblikovanju gline, aranžiranju cvetja, krasitvi 
torte, pripravi narezka, fotografiranju na prostem, slikanju na svilo, iz-
delavi uporabnih predmetov iz odpadnega materiala, izdelavi plakata, 
izdelavi nakita in v računalništvu-urejanje besedila.

Tekmovalcem so se 
letos pridružili tudi 
učenci OŠ Litija-PPP 
ter člani Društva So-
žitje Litija in Šmartno: 
Mateja Planinšek, Ma-
rija Pirc in Maja Jan-
čar. Svoje spretnosti 
in znanja so pokazale 
v slikanju na svilo, 
fotografiranju in raču-
nalništvu. Celo leto so 
pridno trenirale in se 
pripravljale na delav-

nicah, ki so bile organizirane 1x mesečno pod vodstvom mentorjev 
Barbare Klanšek, Slavi Celestina in Matjaža Bizilja.
Na tekmovanju so dekleta dosegle lepe rezultate:
• Marija Pirc: 2. mesto v disciplini slikanje na svilo
•  Mateja Planinšek: 5. mesto v disciplini računalništvo- urejanje be-

sedila
• Maja Jančar: 15. mesto v disciplini fotografiranje na prostem
Vsem trem tekmovalkam iskreno čestitamo. Dokazale so, kaj znajo in 
zmorejo ter kakšne zaklade nosijo v sebi.  Slavi CELESTINA

IZLET Z DRUŠTVOM SOžITJE
V torek, 25.10. 2011, smo odšli na izlet v Ljubljano. Peljali smo se z 
avtobusom. Vreme je bilo deževno, zato smo šli v nakupovalni center. 
Kupili in pili smo kavo oziroma kakav. Potem pa smo šli v živalski vrt. 
Dobili smo malico in jo pojedli. Všeč mi je, da so živali zunaj na svežem 
zraku. Najbolj mi je bila všeč predstava z morskim levom. Potem smo 

šli v Polhov Gradec, ogledali smo 
si cerkev Sv. Petra. Vodič je pripo-

vedoval lepe zgodbe. Šli smo v 
gostilno. Tam smo imeli kosilo. 
Potem pa smo šli nazaj domov. 
Izlet je bil deževen, pa je bilo vse-
eno lepo.

učenka Marija PIRC 

TEDEN OTROKA V 
PODRUžNIcI S  
PRILAGOJENIM  
PROGRAMOM

V TEDNu OTROKA – od 3. 10. do 
7. 10. 2011 so v Podružnici s pri-
lagojenim programom za učence 
pripravili pester program. Pote-
kalo je veliko različnih aktivnosti. 
učenci so ustvarjali na ustvarjal-
ni delavnici v Mladinskem centru, 
ki jo je pripravila prostovoljka 
Sara Jakopič. Obiskali so Matično 
knjižnico, kjer jim je knjižničarka 
Tatjana Renčelj pripravila zani-
mivo uro pravljic. V sodelovanju  
z višjo medicinsko sestro Roma-
no Jerele so pripravili ure zdra-
vstvene vzgoje, ki so potekale na 
temo odraščanje, osebna higie-
na, zdrav način življenja. Na pr-
vem srečanju so se sestali člani 
Naj skupine in intervizijske sku-
pine učiteljev. Dva učenca sta se  
udeležila likovne kolonije mladih  
v Megličevem ateljeju v Šmar-
tnem. Predstavniki šolske sku-
pnosti pa so se udeležili prvega 
sestanka, kjer so sprejeli načrt 
dela in predstavnike za šolski 
parlament.
Cel teden so imeli učitelji in učen-
ci na razpolago igralnico in sobo 
za sproščanje. Preživeli so pester 
in zanimiv teden – teden otroka, 
katerega glavno vodilo je bilo Poj-
diva s knjigo v svet.
Zahvala vsem, ki so pomagali pri 
organizaciji in izvedbi aktivnosti.

Nataša ZuPAN CVETEŽAR

osnovna šola Litija Podružnica s prilagojenim programom

PRVA BALETNA 
DELAVNIcA V LITIJI
V soboto 8. oktobra 2011 
smo pod okriljem GŠ Litija 

–Šmartno organizirali prvo baletno delavnico, ki jo je vodila naša bi-
vša učenka Ines Mandelj, lanskoletna diplomantka Konzervatorija za 
glasbo in balet Ljubljana. Potekala je 
v plesni učilnici Športne dvorane Liti-
ja, udeležilo se je preko 60 učencev 
in učenk iz GŠ Litija–Šmartno ter GŠ 
Hrastnik. Tematika je bila zelo pestra. 
Pričelo se je s kratko zgodovino ba-
leta, nadaljevalo z osnovnimi značil-
nostmi in specifičnostmi tovrstnega 
umetniškega izraza, pogovor je stekel 
tudi o primerni urejenosti pri pouku in 
na odru, sledile so priprave ter utrje-
vanje stopal, nadaljevalo se je s prika-
zom priprave copatov za ples na koni-
cah prstov, nega, zavezovanje trakcev 
ipd. Sledil je praktični prikaz in delo z 
učenkami - najprej posamezni gibi in elementi nato značilnosti dela na 
konicah prstov. V drugem delu je sledil prikaz profesionalnega baletne-
ga »klasa«, v katerem so pri izvedbi aktivno sodelovale starejše učenke 
baletnega oddelka obeh šol udeleženk. Prikazali so vaje ob drogu in na 
sredini z mnogimi zapletenimi in težkimi kombinacijami, sledil je sklop 
skokov in delo na konicah prstov. 
Ob zaključku je močan aplavz potrdil uspešno delo bodoče mlade pe-
dagoginje, dolgo je še potekalo prijetno kramljanje v garderobah, skle-
njena so bila nova prijateljstva. Zaradi pozitivnega odziva in interesa 
otrok bomo izvedli delavnico tudi v spomladanskem času. Tokrat se 
bodo učenci poleg aktivne ure baleta udeležili tudi delavnice sodobne-
ga plesa.  Zapisala: Žužana BARTHA 

Glasbena šola litija - Šmartno
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Osnovna šola Gradec
ZDRAV žIVLJENJSKI SLOG TUDI V  

OŠ GRADEc
Osnovna šola Gradec je bila na javnem razpisu izbra-
na za izvajanje programa Zdrav življenjski slog tako 
na matični šoli, kot tudi na podružnicah. Program je 

podprt s strani Ministrstva za šolstvo in šport, izvajanje dejavnosti in 
udeležba otrok znotraj tega programa pa je brezplačna.
Otroci, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, se ne le optimalno te-
lesno razvijajo, temveč jim športna dejavnost pomaga tudi zmanjševati 
stres, ki ga doživljajo v življenju, najpogosteje v šoli. Fizična dejavnost 
v obliki športne vadbe pomaga otroku vzdrževati telesno težo ter iz-
boljšati pljučno funkcijo in delovanje srca. Poleg tega krepi mišice in 
sklepe, otroku pa daje psihično stabilnost in samostojnost. Danes je 
vzgoja za šport skoraj izključno odvisna od staršev, če se seveda za-
vedajo pomena športa za otrokov razvoj. Če se tega ne zavedajo, pa 
otroke prikrajšajo za gibanje in druženje s sovrstniki (Salto. Več kot le 
šport, 2011).
Cilj programa in naša želja je dodatno spodbuditi otroke k oblikovanju 
zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti na 
zabaven in neobremenjen način, ne zanemarjamo pa niti prijetnega 
druženja s sovrstniki. Zainteresiranim učencem tako zagotovimo več 
ur športne aktivnosti na teden, obenem pa odpravljamo posledice ne-
gativnih vplivov sodobnega načina življenja.
Program se je na šoli začel izvajati v mesecu septembru 2011. Na 
matični šoli ga izvaja strokovna sodelavka Jasna Lavrenčič, na podru-
žničnih šolah pa strokovni sodelavec Matej Bajde. Poteka v času po 
pouku, v času pouka prostih dni ter med počitnicami. Srečujemo se v 
šolskih telovadnicah, na šolskem igrišču, raznih javnih športnih objek-
tih in pa tudi v naravnem okolju. V okviru projekta Zdrav življenjski 
slog se učenci skozi igro seznanjajo z različnimi športnimi panogami, v 
prihodnosti pa jim bomo predstavili tudi urbane športe, hodili na izlete 
(pohodniški, kolesarski), organizirali zimski, jesenski in poletni športni 
dan ter manjši športni dogodek. učenci se na zabaven način seznanja-
jo tudi s teoretičnimi vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega 
načina življenja.  Strokovna sodelavka ZŽS Jasna LAVRENČIČ
 

OŠ GRADEc NA 16. LJUBLJANSKEM MARATONU
Največji slovenski tekaški praznik so v soboto, dne 22.10.2011, začeli 
najmlajši, osnovnošolci in dijaki. Več kot tisoč jih je teklo po ulicah in 
cestah središča mesta. Dolžina trase je bila prilagojena starosti učen-
cev. učenci in učenke prvega in drugega razreda so pretekli razdaljo 
700 metrov, 1500 metrov je bila razdalja, ki so jo pretekli učenci in 
učenke tretjega, četrtega in petega razreda. učenci in učenke šestega, 
sedmega, osmega in devetega razreda so morali preteči razdaljo 2100 
metrov. Za OŠ Gradec je letos teklo kar 60 tekačev in prav vsi so v 
cilj pritekli kot zmagovalci. Z zelo dobro uvrstitvijo se lahko pohvalita 
Adam Jakupovič, ki je v svoji skupini, kjer je teklo okoli 500 tekačev, 
dosegel odlično 5. mesto in Pia Zarnik, zasedla je 29. mesto.
Za vrhunec tekaškega praznika so naslednji dan poskrbeli maratonci, 
polmaratonci in rekreativci, ki so se po startnem poku pištole ob glasni 
spodbudi gledalcev podali na pot po ljubljanskih ulicah. Letošnja ude-
ležba je bila rekordna, skoraj 19.000 tekačev iz Slovenije in tujine, med 
njimi tudi učiteljice OŠ Gradec.

Nemščina za prvo in drugo triado ter izbirnemu predmetu Nemščina  
za tretjo triado, kjer je v veliko pomoč učiteljici nemškega jezika.
Na šoli pa letos poteka še en projekt, pri katerem ima naša prostovolj-
ka Maike veliko vlogo - to je »učenje tujega jezika nemščine v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ob spremljavi materne-
ga govorca«. Z vodjo projekta – germanistko Barbaro Toš oblikuje pro-
jekt poučevanja nemškega jezika v najzgodnejšem šolskem obdobju, 
tj. v 1. razredu. Naši najmlajši učenci se v okviru tega projekta učijo 
jezika na popolnoma spontan in neprisiljen način - skozi igro, glasbo 
ter s pomočjo multimedijskih vsebin. Vsak teden se jim pri rednem 
pouku pridruži učiteljica nemščine oziroma Maike, katere materinščina 
je nemški jezik. Predmeti kot so športna vzgoja, matematika, spozna-
vanje okolja idr. potekajo v tujem in maternem jeziku, učenci pa se ob 
tem zabavajo in nezavedno osvajajo in ponavljajo besedišče v obeh 
jezikih. 
V okviru interesne dejavnosti Nemščina se je novembrsko počitniško 
sredo izvedel tudi nemški dan, ob katerem so učenci uživali ob pripravi 
nemške table, kinu v nemškem jeziku in v družabnih igrah z našo mlado 
prostovoljko.
Tako kot lani Johanna, bo tudi Maike Fiebig med nami pol leta. Želimo 
si, da bi v tem času izkušnja večjezičnosti, sprejemanja drugačnosti in 
medkulturnosti tudi v obliki neformalnega izobraževanja obrodila sado-
ve in da bi se v tem času tudi prostovoljka naučila osnovne slovenščine 
za vsakodnevno sporazumevanje. Naši učenci pa bodo ob stiku z nati-
vespeakerjem kar najbolj pristno doživeli učenje drugega tujega jezika 
– nemščine in bolj spontano uporabljali prvi tuji jezik – angleščino. 

učiteljica Barbara TOŠ

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI OŠ GRADEc
Med krompirjevimi 
počitnicami smo na 
pobudo učencev 9. 
razredov, organizirali 
počitniške delavnice. 
V četrtek, 3.11.2011, 
smo se ob 9. uri (saj 
so vendar počitnice!) 
zbrali v računalniški 
učilnici. Ker so vsi 
učenci člani izbir-
nega predmeta Ra-
čunalniška omrežja, 
smo organizirali de-

lavnice na temo računalniških omrežij ter na praktičnih primerih pre-
izkusili delovanje mrežnih programov, povezav in iger. Najbolj so bile 
seveda zanimive igre, kjer smo preko lokalnega omrežja pomerili moči 
drug proti drugem, ustvarili pa smo tudi skupine in tako v timskem 
duhu pomagali prijateljem in se hkrati borili proti sovražnikom. Delav-
nice smo zaključili ob 13. uri in se dogovorili, da počitniške dejavnosti 
organiziramo tudi med naslednjimi počitnicami ter k sodelovanju pova-
bimo tudi učence nižjih razredov.

Računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti uroš ROZINA

USPEH UČENK NA DRžAVNEM TEKMOVANJU  
IZ LOGIKE

V soboto, 22.10.2011, je potekalo državno tekmovanje iz znanja lo-
gike. Tekmovanja se je po vsej Sloveniji udeležilo skupaj 1680 učen-
cev (od 7. do 9. razreda), z naše šole so se ga udeležile učenke 
Meta Trdin, Maja Kolar in Gaja Razpotnik iz sedmega razreda, Maru-
ša Kerenčič iz osmega razreda ter Julija Stopar iz devetega razreda.  
učenke so se izvrstno odrezale, Meta Trdin in Maja Kolar sta osvojili 
srebrno priznanje, Maruša Kerenčič in Julija Stopar pa zlato pri-
znanje. Maruša Kerenčič je dosegla osmo mesto, Julija Stopar pa de-
seto mesto v državi. učenkam iskreno čestitava!

Mentorici Katarina MuRN in Astrid ŽIBERT

RAZSTAVA POLJSKIH PRIDELKOV V JEVNIcI
V nedeljo, 6.11.2011, je bila na šolskem igrišču v organizaciji Turistično 
razvojnega društva Kampeljc postavljena razstava poljskih pridelkov. 
Razstava je bila tokrat že dvajseta in zato je društvo pripravilo slavno-
stno prireditev, na kateri so s kratkim kulturnim programom sodelovali 
tudi naši učenci. V ponedeljek smo si lahko razstavo ogledali. Spoznali 
smo različne vrste buč, repe, pese, krompirja ter »čebule velikanke«, 
ob razstavi pridelkov pa so bili na to temo razstavljeni tudi naši likovni 
izdelki. V dvorani smo si ob strokovnem vodstvu ogledali tudi čebelar-
sko razstavo.  Vodja POŠ Jevnica Darja RAJŠEK

ČEBELAR NA OBISKU V KRESNIcAH
V torek, 8.11.2011, je prišel na naše povabilo v našo šolo gospod Janez 
Tehovnik. Gospod Janez je dolgoletni čebelar z mnogimi izkušnjami in 
velikim znanjem o čebelarstvu. Za uvod smo si ogledali film o čebelah 
in film o čebeljih pridelkih. Nato nam je čebelar Janez predstavil nekaj 
pripomočkov, ki jih uporablja pri delu s čebelami. Prinesel je tudi »hi-
ško« čebel, ki se imenuje panj. učenci so spoznali člane čebelje družine 
in njihovo delo v panju. Poskusili so med s satovjem. Videli so naravni 
vosek in propolis ter spoznali uporabo. Čebele so zelo pomembne za 
opraševanje rastlin. Pravijo, da če ne bi bilo čebel, bi v štirih letih tudi 
človeka več ne bilo. Gospod Janez nam je podaril akacijev in cvetlični 
med in ga bomo pojedli, ko bomo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. 
Zahvaljujemo se mu, ker si je vzel čas za nas in nam predstavil dejav-
nost, ki je pomembna za vse ljudi. 

Vodja POŠ Kresnice Angelca KOPRIVNIKAR

Vrtec litija
ROJSTNI DAN MALO DRUGAČE

V tem šolskem letu smo se v dogovoru s starši odlo-
čili, da bo praznovanje rojstnih dni v naši skupini po-
tekalo malce drugače. Dogovorili smo se, da bomo 
na dan rojstnega dne otroka vsi oblečeni v gusarje. 
Prav ste prebrali: G-u-S-A-R-J-E. Kdo pa so gusarji? 
Po informacije smo morali kar v knjižnico. Ogledali 

smo si gusarske knjige, pogledali kako so gusarji oblečeni, kaj jedo in kaj 
delajo. ugotovili smo, da po širnem 
svetu iščejo zaklade. Tako smo se 
tudi mi lotili priprav in izdelali ladjo. 
Na pomoč nam je prišel Živin očka, 
gospod Groboljšek, ki nam je iz lesa 
izdelal gusarsko ladjo, ki bo zdaj kar 
naš stalni kotiček v igralnici.
Izdelali smo gusarske kape, sablje, 
zastavo in gusarsko praznovanje 
se je lahko pričelo. Otroku, ki je 
praznoval rojstni dan, smo morali najprej dati gusarsko ime in ga po 
gusarsko sprejeti med gusarje z gusarskim pozdravom: »AHOJ!« Potem 
pa smo našli prazno steklenico z načrtom do zaklada. Vendar so nas 
na poti čakale različne naloge, ki smo jih morali izpolniti. Naučiti smo 
se morali gusarske pesmice, plesa, sestaviti stolp s prevezo čez oči in 
najtežje od vsega, narediti test, če nimamo morske bolezni in če sploh 
lahko gremo na gusarsko ladjo. Sledila je še gusarska pojedina z ribjo 
kostjo in gusarskim punčem. Kapitan ladje pa je tisti dan lahko počival 
kar v gusarski ladji. 
Dan je kar prehitro minil in komaj čakamo na naslednji rojstni dan.

Mojca GROŠELJ RADuLOVIČ, vzgojiteljica

10 LET VRTcA TAČEK
V našem vrtcu smo v oktobru praznovali Tačkov 10. rojstni dan. Veliko 
smo plesali, peli, se pogovarjali in se pripravljali na nastop v gasilskem 

domu Hotič. Konec oktobra smo se 
zbrali mali in veliki iz Tačka, starši, 
krajani in bivši delavci v vrtcu ter 
skupaj proslavili deseto obletnico. 
Posebna zahvala gre staršem, ki 
so se potrudili, da smo se lahko na 
koncu prireditve posladkali, stro-
kovnim delavkam, ki so nam poma-
gale pri izvedbi prireditve in vsem 

ostalim, ki so pri pripravah in izvedbi sodelovali in se z nami veselili. 
Sponzorji prireditve so bili: Kovinska galanterija, Bojan Železnik s.p., Ma-
kplast, Tomaž Mahkovec s.p. Tudi njim iskrena hvala.  

Andreja MAHKOVEC, pomočnica vzgojiteljice

BUČE- DUHcI
V oktobru smo se v skupini Metuljčkov, v enoti Medvedek, poleg drugih 
jesenskih vsebin pogovarjali tudi o običajih. Poleg slovenskih običajev je 
male radovedne glavice navdušil praznik Halooween, ki smo ga prevzeli 
iz Amerike. Pri nas ga imenujemo noč čarovnic in se vse bolj uveljavlja. 
Ta praznik je star 2000 let, izmislili so si ga Kelti iz Veli-
ke Britanije. Ljudje se na ta praznik našemijo v čarovni-
ce, strašljive maske… Pri nas vse bolj prihaja v navado, 
da se otroci na zadnji dan v oktobru, na noč čarovnic, 
oblečejo v čarovnice. Prav tako postavijo na vhode hiš 
izrezljane buče - duhce, ki naj bi odganjali zle duhove in 
čarovnice. Zato smo tudi v naši skupini spodbudili mamice, očke in stare 
starše naj pomagajo otrokom izrezljati buče. Odzvalo se je pet družin in 
ena je bila bolj izvirna od druge. V začetku natečaja buč smo jih motivira-
li tudi s tem, da bo najizvirnejša buča - duhec nagrajena z objavo v glasilu 
Občan. In izbrali smo bučo duhca, ki nam je bila še posebno zanimiva 
-kot bi bila prepredena s pajkovo mrežo. Vsem, ki so buče prinesli, se 
iskreno zahvaljujemo, saj so nam kar nekaj časa krasile našo garderobo 
in igralnico.  Mateja PREMK, dipl. vzgojiteljica

JESEN V NAJDIHOJcI
Ko so se posušile solzice naših novinčkov, smo s pisano paleto dejavno-
sti še dodatno popestrili vrtčevski vsakdan. Da je bilo vse še bolj živahno 
je poskrbela teta Jesen s svojim obiskom. 
Obdarila nas je s pisanimi barvami in jesenskimi dobrotami ter čudovitim 
jesenskim vremenom, ki nas je vsak dan zvabilo na igrišče pred vrtec ali 
na sprehod v bližnjo okolico. Otroci so ob lastni aktivnost zaznavali in 

opazovali spremembe v naravi, 
se jih veselili in se jim čudili, ob 
tem pa na prijeten način doži-
vljali in spoznavali živo in neživo 
naravo v vsej njeni raznolikosti.
Vsakodnevni program so obo-
gatile tudi dejavnosti ob tednu 
otroka. Letošnje geslo Pojdiva 
s knjigo v svet je strokovne de-
lavke vzpodbudilo, da smo ves 

mesec več pozornosti namenili knjižni vzgoji in jezikovni dejavnosti, ob 
zavedanju, da je prav predšolsko obdobje najpomembnejše za zgodnje 
navajanje na rabo knjige, v povezavi z njo pa tudi za razvoj govora in 
predbralnih sposobnosti. Otroci so se s knjižnimi junaki srečevali v knji-
žnih in lutkovnih kotičkih, kjer so ob poslušanju in pripovedovanju pra-
vljic in drugih literalnih del doživljali ugodje, veselje in zabavo, ter izražali 
svojo domišljijo ob umetniškem poustvarjanju. Starejši otroci so obiskali 
tudi Knjižnico Litija. 
Junaki iz priljubljenih otroških pravljic so oživeli tudi v predstavah, ki smo 
si jih ogledali v jesenskem času – kdo ne pozna Zajčkovega zvončka, Tin-
ka Polovinka in Razbite buče. Otroci so se z njimi identificirali in uživali 
v komunikaciji z njimi. Vse zgodbe so nudile odlično izhodišče za poglo-
bljen pogovor ter povezavo z ostalimi vzgojnimi področji. 
Na vrtčevskem igrišču vsako leto zadiši po pečenem kostanju. Na kosta-
njev piknik smo povabili starše, ki so skupaj z otroki ustvarjali v različnih 
delavnicah ter se pomerili v gibalnih spretnostih.
V našem vrtcu je v oktobru tudi »zagorelo«, zato so nam na pomoč prihi-
teli litijski gasilci, ki so požar uspešno pogasili. Na srečo je bila to samo 
vaja evakuacije v primeru resničnega požara, saj je oktober tudi mesec 
požarne varnosti. Fantje v gasilskih uniformah so bili za naše otroke 
pravi heroji, opazovali so jih pri njihovem delu ter občudovali gasilske 
avtomobile in opremo. Marsikomu se je prižgal ogenj v očeh, ko je imel 
možnost brizgati z brizgalno napravo in sedeti v gasilskem avtomobilu.
Jesen bo gotovo pokazala tudi svoj drugi obraz, vsaj kar se vremena tiče. 
Tudi v bolj temačnih in deževnih dneh nam ne bo dolgčas.

Vida ŽONTAR, vzgojiteljica

Tek je izvrstna telesna dejavnost, ki koristi srcu, je dober zagovornik 
v boju proti kajenju in stresu ter odlično dopolnilo drugim telesnim 
dejavnostim. Ne pozna starostnih omejitev in je eden najcenejših špor-
tov. Kljub naporu, ki so ga tekači prestajali med tekom, je bilo na cilju 
veliko nasmejanih obrazov in pozitivne energije. učitelji in učenci OŠ 
Gradec se že pripravljamo na naslednje leto, ko se bomo ponovno ude-
ležili 17. Ljubljanskega maratona.

Športna pedagoginja urška BOLDIN

V OŠ GRADEc SE RADI UČIMO TUJIH JEZIKOV
Z vstopom v šolsko leto 2011/12 smo na osnovni šoli Gradec poleg 
nadaljevanja starih, pričeli tudi z novimi projekti, ki bodo našim učen-
cem predvsem razširili znanje tujih jezikov ter poglobili medkulturno in 
medgeneracijsko razumevanje in sprejemanje.

V lanskem šolskem 
letu smo uspešno za-
ključili projekt »Evrop-
ski prostovoljci na OŠ 
kot gostiteljski organi-
zaciji«, preko katerega 
smo spoznali mlado 
nemško prostovoljko 
Johanno Willig. Bodo-
ča razredna učiteljica 
nam je odprla nov po-
gled na učenje in pou-
čevanje tujega jezika 

in nas zbližala z nemško kulturo, načinom dela ter življenja.
Tako smo se tudi letos odločili sprejeti prostovoljko iz Nemčije. S pr-
vim oktobrom se nam je tako pridružila Maike Fiebig iz Kölna, ki se je 
že v prvem tednu vključila v vzgojno izobraževalno delo na naši šoli. 
Pod vodstvom in koordinatorstvom učiteljice Almire Gregorič Kolenc 
ter mentorstvom učiteljice Barbare Toš je vstopila v oddelke razredne 
in predmetne stopnje, pridružila se je pa tudi pri interesni dejavnosti 



Osnovna šola Gabrovka-Dole
JESENSKI POHOD IN OBISK SADJARJA

V OŠ Gabrovka – Dole že tretje leto sodelujemo v 
projektu SHEME ŠOLSKEGA SADJA. Shema šolskega 
sadja (SŠS) je promocijski ukrep Skupne kmetijske 
politike Eu. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend 
porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti narašča-
nje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri 
otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek 
številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega 

časa. V okviru SŠS prejmejo učenci dodaten in brezplačen obrok sadja/
zelenjave najmanj dvajsetkrat v enem šolskem letu. Istočasno se v šolah 
izvajajo različne aktivnosti, ki so namenjene vzgoji in izobraževanju otrok 
in odraslih. Dejavnosti med drugim tudi osveščajo, da je hrana, ki je pri-
delana na način, ki ne obremenjuje okolja, bolj zdrava.
V okviru SŠS in projekta Zdrave šole 
se je v soboto, 22. 10. 2011, skupi-
na dvajsetih pohodnikov - učencev 
OŠ Gabrovka, staršev, sorodnikov 
in učiteljev - odpravila na jesenski 
pohod iz Gabrovke v Gabrsko Goro, 
kjer smo obiskali sadjarja Petra 
Kraševca. Pri sadjarju smo poglobili 
znanje o integrirani pridelavi sadja, 
spoznali zanimive in manj znane vrste jabolk ter jih z užitkom okušali. 
Po pogovoru smo prejeli informativno zgibanko, kjer se med drugim na-
hajajo tudi kratki opisi različnih vrst jabolk, kar je koristna informacija 
uporabnikom.  Maja PLAZAR

JESENSKI POHOD IN PLEZANJE NA UMETNI  
PLEZALNI STENI

Jesenski pohod in plezanje na umetni plezalni steni pri domu CŠOD 
Čebelica na Čatežu, ki je bilo v zadovoljstvo otrok, staršev in delav-
cev šole uspešno izpeljano v soboto, 15. 10. 2011, je le ena od aktiv-

nosti šole na področju varovanja 
zdravja, ki jih izvajamo v projektu 
Zdrave šole in projektu Zdravega 
življenjskega sloga.
Pohodniki smo se zbrali pri šoli 
v Gabrovki in krenili v precej hla-
dnem jutru proti Pretržju, Tlaki, 
Okrogu in v sončnem, jasnem do-
poldnevu prispeli na Čatež, kjer so 

imeli vsi najmlajši udeleženci dovolj energije za igre z 
žogo in plezanje na umetni plezalni steni. učitelj Rado 
Malnar, ki je zaposlen na CŠOD Čebelica, nam je poma-
gal pri premagovanju začetniških težav pri plezanju na 
umetni plezalni steni ter posredoval koristne informa-
cije o varnem plezanju. V Gabrovko smo se vrnili čez 
Okrog in Brezje zgodaj popoldne, zadovoljni, da smo del 
dneva preživeli skupaj. Med nami so bili tudi predšolski 
otroci in prvošolci, ki so vztrajno in z drobnimi koraki 
sledili starejšim.  Maja PLAZAR

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNIcE NA DOLAH 
PRI LITIJI IN V GABROVKI

ustvarjalne delavnice privabijo učence v šolo tudi med pouka prostimi 
dnevi. Tako je bilo v šoli na Dolah pri Litiji in v Gabrovki v sredo, 2. 11. 
2011, ko se je ustvarjanja udeležilo manjše število dobrovoljnih otrok. 

Ob druženju z vrstniki in v prijetnem raz-
položenju so učenci pridobivali veščine, 
spoznavali različne materiale in ustvarili 
izdelke, ki jih bomo prodali na dobrodel-
ni prireditvi in prednovoletnem bazarju v 
korist šolskega sklada.
Tudi letos so nastali lepi unikatni izdelki. 
učenci so ustvarjali novoletne čestitke 

in okraske, slikali na svilo in steklo ter izdelovali šatulje. Na Dolah so 
se v manjši skupini učili tudi uspešnih učnih 
tehnik, s poudarkom na učenju tujih jezikov. 
Ob skupnem in aktivnem preživljanju proste-
ga časa učenci pridobijo veščine sodelova-
nja ter razvijajo čut za solidarnost, kar pri-
speva k boljši klimi in kulturi šole, prav tako 
pa prispeva tudi k zmanjševanju neenakosti, 
saj s sredstvi iz šolskega sklada vsaj delno 
financiramo nadstandardne dejavnosti, ki predstavljajo dodaten strošek 
družinam oz. staršem. 
Vsem sodelujočim se lepo zahvaljujemo in si želimo nadaljnjega sodelo-
vanja, ki hkrati bogati in utrjuje zavest, da skupaj zmoremo več in bolje. 
 Maja PLAZAR

TEHNIŠKI DAN V SODELOVANJU Z ZAVODOM  
VARNA POT

V sredo, 26. 10. 2011, smo v OŠ Gabrovka-Dole izvedli tehniški dan za 
učence od 6. do 9. r., tema: PROMET. 
K sodelovanju smo povabili moderatorje iz Zavoda Varna pot, ki so iz-
vedli delavnico »5 x STOP JE cOOL«. učence so preko diskusije in iger 
vzpodbujali, da začnejo o prometu razmišljati na enak način kot razmi-
šljajo o sebi, svojih prijateljih, svoji prihodnosti … Skozi dveurni program 
so se učenci v različnih igrah vlog srečevali z željo po uresničitvi filozo-

fije: Recimo 5 × STOP: umiranju 
na naših cestah, hitrosti, alko-
holu, drogam in agresivnemu 
obnašanju! 
Po končanem delu v delavnicah 
so učenci prisluhnili zgodbi Taje 
iz Trbovelj, ki je pred štirimi leti 
doživela prometno nesrečo. Ime-
la je več zlomov, hude možganske 
poškodbe, izgubila je spomin. Za-

upala nam je, da je bila njena rehabilitacija uspešna; zdaj nadaljuje študij 
in mlade s svojo zgodbo osvešča, kako nevarna je lahko cesta. 
Za zaključek so si ogledali nekaj kratkih filmčkov, povezanih z nepravil-
nim vedenjem v prometu. Čisto na koncu pa je sledila še analiza teh-
niškega dne z izdelavo plakatov, članka za na splet ter računalniških 
predstavitev.
S to vsebino smo želeli vplivati na odgovorno ravnanje mladostnikov v 
svetu prometa in jih ozavestiti, da v prometu ni popravnih izpitov.

Nataša ZuPANČIČ

gIBANje zA SLOveNIjO
                                                                                                                    
GIBANJE ZA SLOVENIJO je nastalo na pobudo
nestrankarskih županj in županov ter civilno-
družbenih skupin, ki jih druži skupno prepričanje,
da mora državna politika delovati v dobro vseh
nas, strokovno neodvisno od sebičnih interesov 
strankarskih elit in njihovih skritih lobijev.

KAj je gIBANje zA SLOveNIjO?                                                                                                                                       
                             
GIBANJE ZA SLOVENIJO bo na decembrskih 
volitvah v DZ RS nastopilo z nestrankarsko listo, 
ki želi s svojim strokovnim, neodvisnim in ideološko 
neobremenjenim delovanjem omogočiti, da državna 
politika postane spet plemenito poslanstvo,  servis 
za državljane in državljanke. Od svojih poslancev                                                                           
pričakujemo osebno odgovornost za sprejete odločitve.  

Kdo smo člani gibanja za slovenijo?                                                                    

Smo ljudje, nestrankarski županje, župani, strokovnjaki, aktivisti, 
ki smo dnevno v stiku z ljudmi in se zavedamo pomena morale, 
etike, pravičnosti vladavine prava ter ustvarjalnosti posameznikov.

     KAj SO gLAvNI 
cILjI gIBANjA?                                                              

PRVI cILJ: izhod iz gospodarske in finančne krize ter krize vrednot                                                

DRUGI cILJ: zagotoviti stabilen bančni in finančni sistem, plačilno                                                                                                                                         
disciplino, nova delovna mesta ter vse ostale potrebne                                                        

reforme (zdravstvena, pokojninska idr.)!

TRETJI cILJ: preseganje ideoloških delitev ter delovanje državnih
institucij na temelju osnovno moralnih-etičnih načel!
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VRTEC GABROVKA

MESEc POžARNE VARNOSTI IN OBISK GASILcEV
Da nesreča nikoli ne po-
čiva ter kako pomembna 
je pomoč in solidarnost 
se zavedamo že v vrtcu. 
Naši otroci znajo o tem 
že veliko povedati.
V mesecu požarne var-
nosti smo kot vsako leto 
tudi letos temu posvetili 
še posebno pozornost. 
Tema je otrokom zelo 
všeč in znanje kar srkajo 

vase. Z različnimi metodami, oblikami, sredstvi in pristopi smo poskušale 
otroke motivirati za pridobivanje znanj ter izkušenj iz področja varnosti 
in varovanja lastnega zdravja in življenja v primeru katerekoli nesreče.
Zahvaljujemo se gasilcu Davidu za njegovo pripravljenost in sodelovanje, 
tako pri evakuaciji kot prikazu gasilnih vozil in opreme.

Marinka LENART

POPOLDANSKO-VEČERNA DRUžINSKA  
DELAVNIcA VSEH TREH ODDELKOV V GABROVKI 

»NOČ ČAROVNIc«
Na predvečer dneva mrtvih, se 
zgodi noč čarovnic. Običaj je k 
nam prinesla vedno večja ko-
mercializacija in globalizacija iz 
Amerike in ima korenine pri sta-
rih Keltih. Z grdo masko-spako, 
izrezljano bučo, ki v njej prižgeš 
svečko naj bi odganjali zle duho-
ve. Ker se to vedno bolj vriva v 
naš prostor, se s tem srečujejo 
tudi najmlajši. Naš cilj je, da po-

skušamo pri otrocih pregnati strahove pred čarovnicami ter jih prikazati 
bolj v pozitivni luči. 
Na popoldansko delavnico so starši in njihovi otroci prišli vsak s svojo 
bučo. Za uvod so nas otroci vseh treh skupin pozdravili z jesenskimi 
pesmicami. Otroci so pobirali semena iz buč ter jih odlagali na določeno 
mesto, da jih bomo kasneje po-
sušili in uporabili za izdelovanje 
različnih izdelkov. Med tem, ko 
so nekateri še izrezovali buče, 
smo s posamezniki izdelali »ča-
rovniške metle« s katerimi so 
otroci uživali v igri ter tekanju 
okoli buč. Ko se je naredil mrak 
in so bile buče dokončno obliko-
vane po želji, so otroci skupaj s 
svojimi starši v njih prižgali lučke. Nastala je prava razstava svetlečih 
buč, ki jih je prišla pogledat še sama čarovnica, ki je bila nad njimi zelo 
navdušena. Tudi ona je imela za njih presenečenje, in sicer pecivo »pajk-
ce«, ki naj bi vsem navzočim prinesli srečo in odgnali vse slabe stvari. 
Za slovo smo skupaj s čarovnico zapeli in zaplesali ter se poslovili do 
naslednjega leta.  Marinka LENART



VETERANKE..... MALO DRUGAČE !                                                                                     
Kar z lahkoto sem se spravila k pisanju tega članka. To kar bom sedaj 
napisala, ne doživi vsak zemljan! Me, litijske veteranke smo ga dožive-
le. In v čem bo tekla beseda? O nekem davnem dogodku in prijatelj-

stvu. Najprej o do-
godku izpred 36 let. 
Pisalo se je leto ok-
tober 1975, ko smo 
košarkašice Litije, 
osvojile prvo mesto 
v II. ligi zahod in se 
tako uvrstile v elitno 
I. slovensko ligo, 
kjer so igrali veliki 
klubi kot so, olim-
pija, Ježica, Mari-
bor, Jesenice itd. In 
sedaj, le zakaj zgo-
dovinski dogodek? 

Na zadnji tekmi za Bežigradom, kjer smo tudi zmagale, rezultat sploh 
ni pomemben, je nastala slika na kateri smo igralke zaslužene za ta 
uspeh. (1. Slika 1975).
Letos, ko se piše leto okto-
ber 2011 in ko sem prebirala 
zapiske in slike za nazaj, me je 
prešinilo, da bi tako sliko, v isti 
sestavi, po 36 letih, spet nare-
dile in uspelo nam je. (2. Slika 
2011). Razlika med slikama je 
samo v tem, da smo na sliki 
2011, že vse igralke obrnile 
50 list življenja (Abrahama). 
In sedaj še o tem, kako lahko 
držimo naše prijateljstvo in druženje tako dolgo skupaj. Tri »dekleta« se 
držimo skupaj že celih 46 let, Mojca, Jana in jaz (Babša) se boste vpra-
šali, le kako? Zdaj bom pisala o nas vseh. Hodimo na morje: Portorož, 
Izola, Ribarica, v hribe: Gozd Martuljek, Roglo, Veliko Planino, toplice: 
Olimje, Laško, dobivamo se vsako leto za novo leto, se obdarujemo, vse 
okrogle obletnice (Abraham), še in še bi lahko naštevala. Nikoli nam ne 

zmanjka tem, družabnih iger 
in včasih se nasmejimo do 
solz. Pravijo, da je smeh pol 
zdravja, za nas to drži kot pri-
bito! To je samo mali utrinek, 
kako obdržati tako dolgo pri-
jateljstvo. Zato bom zaključi-
la s pesmijo, Andreja  Šifrerja 
»Za prijatelje si je treba čas 
uzet, se poveselit...!

Slike in tekst pripravila:  
Babša NEJEDLy

veteranke

PITNA VODA – NAŠE BOGASTVO
Zakonodaja nalaga županom obvezo, da občanom 
zagotavljajo pitno vodo, kar pa nas, občane ne od-
vezuje od odgovornosti za varovanje vodnih virov. 

Svoj prispevek so z izvajanjem projekta »Voda mene briga« želeli dati 
tudi člani Društva za razvoj podeželje LAZ. Projekt je podprlo ameriško 
veleposlaništvo v Sloveniji. Ozaveščanje prebivalcev o nujnosti skrbi za 
vodo je glavni namen projekta.
Lokalni izviri pitne vode so marsikje v Sloveniji onesnaženi in brez 
ustreznih postopkov čiščenja pitne vode. Onesnaženje večinoma iz-
vira iz kmetijske dejavnosti, ki povzroča povečane vrednosti nitratov, 
pesticidov in težkih kovin, najpogosteje pa gre za mikrobiološko one-
snaženje.
Kakšno vodo pijemo v Litiji in okolici. Veliko ljudi kupuje vodo v plasten-
kah, nekaj ljudi hodi po pitno vodo k izvirom, veliko pa jih pije vodo iz 
pipe, torej iz javnega vodovoda. 
Prav vsak uporabnik javnega vodovoda v Sloveniji bi moral vedeti in 
imeti neposreden dostop do sledečih podatkov:
1. kje je vir pitne vode, ki mu priteče iz domače pipe;
2. kateri problemi onesnaževanja pitne vode iz lokalnega vodovoda so 
obstajali nekoč in kateri danes;
3. način nevtraliziranja bakterij in drugih kontaminantov;
4. na katere kontaminante se pitna voda testira in kateri prekoračujejo 
veljavne standarde;
5. način obveščanja javnosti o potencialnih nevarnostih in o akutnih 
onesnaženjih pitne vode ter uporabljenih ukrepih.
V Sloveniji je dostopnost teh podatkov za prebivalstvo še vedno na 
nivoju vojaške skrivnosti. 
JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija na svoji spletni strani 1 x 
letno objavi poročilo iz katerega ni mogoče dobiti odgovore na gornja 
vprašanja. Račun za vodo pride vsak mesec. Na hrbtno stran računa 
bi lahko dodali rezultate zadnje analize vode na uporabnikom razumljiv 
način. 
Ne dvomim, da upravljavci vodovoda ravnajo skladno s Pravilnikom o 
pitni vodi in kot navajajo v poročilu, razen dezinfekcije pitne vode s 
plinskim klorom ni potrebno izvajati drugih postopkov priprave pitne 
vode. O tem je v letnem poročilu navedeno le to, da nadzirajo vsebnost 
preostalega prostega klora s stalnim merjenjem na iztoku iz vodohrana 
in samo 1x v letu je bila kontrola prisotnosti trihalometanov (THM), ki 
nastanejo po kloriranju in lahko predstavljajo nevarnost za zdravje.
Klor povzroča vrsto srčnih obolenj in arteriosklerozo, ubija normalno 
človeško floro, ki je nujno potrebna za naše zdravje, ker tvori vitamin 
B 12, uničuje vitamin E, ki je bistveni antioksidant v človeškem telesu. 
Antioksidanti preprečujejo tvorjenje prostih radikalov, ki so poglavitni 
krivec za nastanek tumorjev. Torej uživanje klora povečuje možnost, da 
zbolimo za rakom! Klor tanjša stene kapilar in oža stene žil, posredno 
pa povzroča tudi zvišano raven holesterola. 
Izjemno pomembno je vedeti, da vnos nevarnih snovi iz klorove skupi-
ne ne poteka le ob pitju klorirane vode. Tuširanje z vročo vodo ali vroče 
kopeli sproščajo kar 50% v vodi raztopljenega klora in članov njegove 
strupene druščine, ki jih vdihamo ali pa pridejo v telo skozi našo kožo 
(iz knjige: Nespametni bodo žejni).
Seveda pa pitje vode iz manjših lokalnih zajetij pitne vode ni nujno bolj 
zdravo – ker voda ni klorirana. Klasični kemijski in fizikalni postopki so 
za uporabnike teh zajetij pogosto predraga, prav tako so drage pogoste 

ŠOLA ZDRAVJA V LITIJI
16. septembra smo proslavili 1. obletnico delovanja društva Šola zdrav-
ja Litija na igrišču sredi Rozmanovega trga. Prišlo je nekaj gostov iz 
sosednjih društev, dr. Nikolay Grishin, ki je vodil jutranjo telovadbo, 
predsednica društva Zdenka Katkič, med telovadbo nas je obiskala tudi 
podžupanja naše občine ga. Lilijana Lovše, naših udeležencev pa je 
bilo od skupno 24 članov 18. Po telovadbi smo pripravili pogostitev, za-
peli našo himno, obiskali litijski muzej, nekateri smo odšli še na Svibno. 
Vsi zadovoljni; seveda z jutranjim razgibavanjem pridno nadaljujemo.
Letošnje zadnje celodnevno srečanje vseh skupin društva Šola zdravja, 
ki smo se ga udeležili tudi mi, je bilo na lep jesenski dan sredi oktobra 
v Šmarjeških toplicah.  Marjana B.

KRADEM
Nekoč – že davno tega - sem bil (uradno) 
učitelj na Vačah. V zbornici na vrhu omare je 
bila skrivnostna trška skrinja za dokumente 
s tremi ključavnicami (sl.1). Med prosto uro 
sem jo odnesel domov, pregledal zanimivo 
zgodovinsko vsebino in ukradel iz nje note 
Antona Lajovica (sl.2 - Morda bom kandidi-
ral na naslednjih vo-
litvah). Potem sem 
skrinjo vrnil na staro 
mesto. Nekdo me je 

opazoval in skrinjo skril, da slučajno ne bi kdo 
česa lastninil. Zastonj sem čakal, da bo skrinja 
spet na starem mestu, da bi vrnil že prekopi-

rane note. Takrat 
še nisem upal priznati, da sem skrivaj 
nekaj vzel. Tako so note ostale pri meni. 
V njih je posvetilo (sl.3), ki priča o tem, 
da je Anton 
Lajovic prazno-

val svoj 75. rojstni dan na Vačah med roja-
ki in med učenci – kako nostalgično – po-
tem je šoli podaril cel kup svojih not. Šola 
je bila v starem gasilnem domu (sl.4). Tam  
je zdaj tik pod trgovino - parkirišče (sl.5). 

Skoraj vsi ta-
kratni učenci se 
najbolj spomnijo 
vreče z nadvse 
sladkimi bonbo-
ni, s katerimi je 
Anton vse razveselil, saj jih takrat skoraj ni 
bilo možno kupiti, ker so bili predragi. 
Zbral sem pogum, priznal krajo in note vrnil 
učiteljici Dajani, ker pravi, da bodo ekspo-
nati javno razstavljeni – dostopni obisko-
valcem. Vse dragocenosti trške skrinje so 
bile že leta 1955 del muzeja Turističnega 
društva Vače. Toda društvo je propadlo in 

dragoceni eksponati so ostali v šoli. Včasih sta bili v skrinji dve cesar-
ski pismi s trškimi pravicami za meščane trga 
Vače, od dveh različnih cesarjev - na »pergamen-
tu« s 15 cm velikima okroglima pečatoma. Zdaj 
je na šoli samo eno cesarsko pismo (sl.6). Manj-
ka še ena listina in starejši pečat, ki je bil na pol 
prelomljen. Poleg tega ni več originalne fibule in 
ostankov žare - glinene posode, ki sta bili izko-
pani pod Slemškom. Je nezaupanje upravičeno 
slovenska folklora? Saj je trška skrinja imela tri ključe in so morali biti 
kar trije najpomembnejši meščani trga Vače prisotni, vsak s svojim 
ključem, da se je skrinja varno odprla. 
Vabim Vas na letni sejem (prediv dan ali Andrejev sejem), do katerega 
smo bili meščani trga Vače upravičeni po cesarskih listinah že naj-
manj 500 let (http://www.vace.si/mal.htm). Vse obiskovalce bo čakal 

golaž ali pasulj (sl.7) iz kotla, kuhano vino in 
vse, kar znamo meščani trga Vače narediti, 
prodati in se zabavati (4. december 2011 ob 
9.00 - 14.00 in še dlje). 
Teden kasneje, 11.12.2011 ob 14.00, v domu 
Sv. Andreja, pa ste vabljeni na Glasbeni po-
poldan z Antonom Lajovicem, ki bo v celoti 
posvečen slovenskemu samospevu. Izvajalci 
bodo dijaki pevskega oddelka srednje sto-
pnje Konservatorija za glasbo in balet Lju-
bljana. Več na http://www.vace.si/sporedi 
vseh lajovicevih popoldnevov.htm. Čeprav ni 
vstopnine, prej pokličite na 041 896 632, da 

si zagotovite prostor, ker dvorana sprejme le 200 – v skrajnem primeru 
250 obiskovalcev. 
Rad nas imam in komaj čakam, da se bomo spet srečali na obeh prire-
ditvah!  Zvonček Norček
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NA ZALOGI TUDI: Opel Astra Caravan Club 1.7 DTI, let nik 2002, cena 3.200,00 
EUR; Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, let nik 2007, cena 6.900,00 EUR; Opel 
Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2006, cena 7.350,00 EUR, Peugeot 405 GR 
LUX, letnik 1994, cena 680,00 EUR; Renault Megane Air 1.6 16V, let nik 2002, cena 
2.640,00 EUR in še nekaj testnih vozil.

Peugeot 206 XR Presence 1.4 
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: 04/ 2012, 
prev. 102300 km, svetlo modra barva (ko-
vinska), bencinski motor, 1360 ccm, 55 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)   

2.380,00 EUr

Opel Corsa Cosmo 1.2 16V 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2012, 
prev. 157000 km, srebrna barva (kovin-
ska), bencinski motor, 1199 ccm, 55 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

3.650,00 EUr

Seat Cordoba Stella 1.4 16V Frio
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2012, 
prev. 123950 km, siva barva (kovinska), 
bencinski motor, 1390 ccm, 55 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.480,00 EUr

Opel Astra Karavan 1.4 16V Enjoy 
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 02/2012, 
prev. 59340 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1364 ccm, 66 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA

8.280,00 EUr

Renault Megane Fairway 1.9 dCi  
Letnik: 2002, veljavnost nalepke: 03/2012, 
prev. 153400 km, rdeča barva, diesel motor, 
1870 ccm, 75 kW, ročni menjalnik (5 pr.), 
KLIMA 

3.200,00 EUr

Opel Vectra Elegance 2.2 DTI  
Letnik: 2003, veljavnost nalepke: 05/2012, 
prev. 173700 km, temno siva barva (ko-
vinska), diesel motor, 2172 ccm, 92 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA 

4.900,00 EUr

kemijske in mikrobiološke analize. Z razlivanjem gnojnice po travnikih, 
z neprečiščevanjem odplak iz kanalizacije, škropljenjem s herbicidi, 
fungicidi, pesticidi, s spuščanjem odpadnih olj, kemikalij, maščob v tla 
in potoke in številnimi drugimi nespametnimi ravnanji pa sami ogroža-
mo svoje zdravje. 
Kot alternativa klasičnim postopkom čiščenja onesnaženih virov pitne 
vode se razvijajo rastlinske čistilne naprave. Ta metoda je zlasti primer-
na za manjše vodooskrbne sisteme, saj omogoča cenovno ugodno od-
stranjevanje onesnažil, so nam povedali v pilotnem poligonu Modraže 
pri Poljčanah, ki smo ga v obiskali v okviru projekta Voda mene briga. 

Stojijo: Kosi Jelka, Klančar-Bregar Zdenka, Lebinger 
Mojca, Babič Jelka, Piršič-Klančar Duška in Lesjak-
Pušnik Marjana. Čepijo: Žontar Dragi, Urbič Miša, 
Nejedly Babša in Milinkovič Jana.

Rastlinska čistilna naprava za gospodinjske odpadne vode na ekore-
mediacijskem poligonu Modraže

Proizvajalci raznih filtrov nas pozivajo, da naj sami poskrbimo za 
zdravo pitno vodo, seveda z nakupom filtra. Prof. dr. Ana Vovk Korže 
nas je na delavnici na Bregu opozorila, da s filtri »ubijemo« vodo in da 
tudi to ni rešitev, še slabše za zdravje pa je pitje vode iz plastenk. 
Kje je torej rešitev? Poziv, da naj sami poskrbimo za zdravo pitno vodo 
moramo razumeti v smislu odgovornega ravnanja – od tega, da čim 
manj onesnažujemo okolje do varčevanja pitne vode. Sodelavci na pro-
jektu Voda mene briga pripravljamo brošuro, kjer bomo zbrali koristne 
nasvete za odgovorno ravnanje s pitno vodo. Na voljo bo na Društvu 
LAZ. Več o projektu in o skrbi za zdravo pitno vodo lahko preberete na 
www.jablaniskadolina.si/vodamenebriga.

Učilnica v naravi – laboratorij v Modražah

»Projekt je delno sofinanciran s sredstvi ameriškega veleposlaništva. 
Mnenja, ugotovitve in zaključki ali priporočila, izražena v publikacijah 
so odgovornost avtorja in ne predstavljajo stališč Združenih držav 
Amerike.«  Jelka BABIČ, Društva LAZ
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PESEM 7 GENERAcIJ  
11.11.11 – POLŠNIK

Po pogovorih sodeč, so bili gledalci navdušeni nad vsemi 
polšniškimi pevci. Tudi sama vem, da so bili vsi odlični, saj 
so v vsako pesem vložili pozitivno energijo in velik del sebe. 

Le to je bila prava pot do uspeha. Pesem 7 generacij je del širšega projek-
ta (večletnega), ki ga ustvarjamo na Polšniku, pri katerem povezujemo in 
sodelujemo ter analiziramo različne pristope in vidike razvoja. 
Po dveh pevskih sobotah, ko smo spoznavali drug drugega, telovadili, ve-

liko, veliko prepevali, se za-
bavali, smo še v nekaj vajah 
utrdili naše prepevanje. Izbra-
ne pesmi so s svojo sporočil-
nostjo nadgradile melodije in 
v nekakšni glasbeni molitvi 
smo sebi in vsem poslušal-
cem ustvarili večer, ki se je 
gotovo razlikoval od ostalih 
pevskih koncertov. Razlikoval 

zato, ker je sodelovalo šestinšestdeset pevcev (od najmlajših do zelo izku-
šenih), ker smo projekt vsi vzeli resno, ker smo izbrali posebno pot do cilja 
in seveda, ker so s pevci delali in veliko energije ter truda vložili odlični zbo-
rovodje. Hvala Katarini Juvan, Mirjam Jelnikar, Ani Tori, Aniti Medvešek, Žigi 
Toriju, Antonu Toriju, Silvi Vrhovec in Jožetu Kosu. Vsak je žrtvoval del sebe 
in svoj prosti čas poklonil polšniškim pevkam in pevcem. Vsem smo zelo 
hvaležni in verjamem, da so se ob tem delu lahko naučili marsikaj novega. 
Vsi smo dajali in prejemali. Kar pa je po mojem mnenju bistvo življenja. Do-
mača zborovodkinja Katarina z najmlajšimi pevci Polhki postavlja temelje 
prepevanju v našem kraju in vedno nas navdušijo. Starejše osnovnošolce 
je skozi energično glasbo popeljala Kresničanka Mirjam. Hvaležni smo ji za 
vso požrtvovalnost, preprostost in znanje, ki ga je delila z nami. Ana je s 
srednješolci pustila neizbrisen vtis in skupaj so dokazali, da z voljo in vajo 
lahko presežeš vsa pričakovanja. Anita je s srednjo generacijo dokazala, da 
smo sposobni preseči meje pričakovanega in da s skupnimi močmi zmore-
mo veliko. Skupina Prijateljice je navdušila z mogočno pesmijo ob Anitini 
spremljavi na orglah. Žiga je pevce Moškega zbora popeljal skozi staro 
pravoslavno pesem, ki je iz njihovih grl zvenela mogočno. Ljudske pevke 
pa so ob spremljavi kitar (uroš in Peter) in bobnov (Damir) presenetile z 
drugačnim nastopom kot smo jih vajeni. Koncert je bil posvečen 30 letnici 
prenove cerkvenega petja na Polšniku, zato ga je zaključil mešani cerkveni 
zbor LMB Polšnik pod vodstvom Jožeta Kosa, kateremu smo pevci zelo 
hvaležni za vso požrtvovalnost in predanost službi organista in zborovodje, 
katero opravlja že 30 let. Ideja »Pesem 7 generacij« je (kot večina odličnih 
idej) njegova in povezati toliko različnih talentov ter osebnosti ni lahko, 
vendar je mogoče. Skupaj z Anžetom sta pripravila tudi predstavitev foto-
grafij z naših pevskih srečanj in ob zabavnih komentarjih smo se nasmejali 
ter spomnili na prijetne urice. Zahvaljujemo se Tiskarni Hren za tisk vabil in 
Špeli K. za oblikovanje le-teh. 
Pevci smo zelo hvaležni vsem domačinom, ki ste nam 
podarili kaj dobrega iz domače shrambe. Hvala Ot-
marju M., Olgi R., Marinki P., Darji T., Tatjani V., No-
graškovim, in Bredi K., še posebej pa se zahvaljujemo 
Izi T. za ves trud pri pripravi zakuske in za nepozabno torto!
ob koncu bi se zahvalila vsem staršem otrok, ki so sodelovali pri zborih. 
Zahvalila za to, ker znajo spodbuditi, ker znajo dati podporo, da skupaj 
ustvarjamo lepe dogodke, ki v nas puščajo bogate sledi. 
»Danes je zasijala luč …« smo zapeli vsi skupaj ob koncu. Dragi pevci in 
pevke, hvala. Odlični ste bili in dober glas že sega preko polšniških meja.

Mateja SLADIČ-VOZELJ

Člani društva univerza za tretje življenjsko 
obdobje Litija in Šmartno so bili v oktobru in 
novembru dejavni po programu, ki so si ga 
zastavili.
Najprej so se zbrale šmarske vezilje, ki se tudi 
v tem letu sestajajo dvakrat mesečno, saj je 

bil pred njimi pomemben dogodek. Ob občinskem prazniku so pripravi-
le odmevno razstavo svojih del; izdelale so čudovite oltarne prte. Čipk 
je bilo za več kot triintrideset metrov.
Študijski krožek keramika je pričel z delom na začetku oktobra, saj 
so članice vedele, da jih tudi čaka razstava ob občinskem prazniku 
občine Šmartno pri Litiji. Predstavile so delo treh skupin (keramika, 
ustvarjalnice in zeliščarstvo) in nastala so priložnostna darila, ki so se 
jih obiskovalci razveselili. 
Letos so prvič pokazale izdelke iz gline, ki so bili žgani na star način: 
v preprostih pečeh iz opeke in žaganja, ki tli in tako ustvarja visoko 
temperaturo. In izdelki so »črna« keramika. 
ustvarjalnica je odprla svoja vrata konec oktobra, članice pa se bodo 
srečevale ob četrtkih popoldan v Knjižnici Litija do sredine decembra. 
Izdelovale bodo priložnostna darila na načine, ki so trenutno moderni 
in drugačni od že poznanih tehnik. Pridružite se jim in izdelajte darilo, 
ki bo odsev vaše ustvarjalnosti. 
V mesecu boja proti raku dojk, v oktobru, so v Zdravstvenem domu 
Litija pripravili predavanje o raku dojk (R. Jere) in izvedli pregled dojk z 
ultrazvokom, ki ga je opravila ginekologinja J. Kejžar. 
Tečaj angleščine poteka ob torkih in sredah v dveh težavnostnih sku-
pinah. 
Na programu študijske skupine Kulturna dediščina sta dve ekskurzi-
ji; v jesenskem in spomladanskem času. V četrtek, 27. oktobra, se je 
zbralo 17 udeležencev in se odpravilo proti Dolenjski. Na Veliki Preski, 
v Mizarstvu Kos, so si ogledali razstavo o slovenskih drevesnih vrstah, 
Jože Kos pa je pripovedoval o svojem delu, idejah za prihodnost ter o 
prednostih slovenskega lesa.
S Preske so se preko Čepelj in Brezovega spustili proti Tihaboju ter pot 
nadaljevali do »speče lepotice«, Mirenskega gradu, kjer jih je prijazno 
sprejel dr. Marko Marin. Seznanil jih je s tisočletno zgodovino gradu 
in potekom njegove obnove, ki traja že skoraj polnih 50 let. Z Mirne 
je pot vodila v Šentrupert, k enemu najlepših in najbolje ohranjenih 
gotskih spomenikov na Slovenskem, cerkvi Sv. Ruperta. Po ogledu so 
se nato mimo gradu Škrljevo podali na Veselo goro, kjer so si ogledali 
muzej viteštva in romarsko cerkev Sv. Frančiška Ksaverija ter prisluhnili 
zanimivi razlagi viteza Janeza Kamniškega.
Prijetno popotovanje po dolenjski pokrajini so zaključili na turistični 
kmetiji Pri Vidi v Okrogu. 
Rdeča nit celotne ekskurzije so bili zanimivi kraji in spomeniki sloven-
ske kulturne dediščine, ki se jih množični turizem še ni dotaknil. Jože 
Kos, dr. Marko Marin in vitez Janez Kamniški pa so entuziasti, ki z veliko 
ljubezni in požrtvovalnosti negujejo in ohranjajo našo naravno in kul-
turno dediščino ter svojo pozitivno energijo radodarno delijo obisko-
valcem. Tudi zaradi tega jim je bilo, kljub čemernemu vremenu, tega 
dne toplo pri srcu.
Novembra so člani prisluhnili Nevi Sosič, ki je v okviru predavanj pod 
naslovom Kultura obnašanja govorila o komunikaciji med ljudmi, o 
predstavljanju, o telefoniranju, o pisanju voščil, pisem …
Pričelo se bo tudi računalništvo. 

Milena DIMEC, Helena HAuPTMAN in Marijela LEBINGER

5 nacionalnih ciljev: 
- spodbude ustvarjalnosti in inovativnosti ter znižanje    
  stroškov dela

- spodbude podjetništvu z davčnimi razbremenitvami

- omejitev javne porabe in zmanjšanje državnega aparata

- pravični in hitri sodni postopki, posebej na področju  
  gospodarskega kriminala

- hitrejši in enostavnejši postopki v zvezi z urejanjem  
  prostora

5 lokalnih ciljev:
- prometna infrastruktura - ceste  
  (cesta Ljubljana - Litija, obvoznica v Šmartnem)

- okolje (sanacija odlagališča Rakovnik, hidroelektrarne  
  na srednji Savi, rudnik Sitarjevec)

- socialno varstvo  
  (socialno varstveni center in varstvo starejših)

- podjetništvo in nova delovna mesta  (obrtna cona)

- zmanjšanje regionalnih razlik (širokopasovno omrežje)

GOSTOVANJI PEVSKEGA DRUŠTVA ZVON  
IN TAMBURAŠKEGA ORKESTRA  

ŠMARTNO PRI LITIJI
Sodelovanje obeh društev je bilo že v lanskem letu zelo uspešno in 
letošnje nadaljevanje je to samo potrdilo.
V petek, 23. 9. 2011, smo se z avtobusom odpravili na Češko, na tri-
dnevno gostovanje k našim prijateljem, Mešanemu pevskemu zboru 
Tyl, Kutna Hora. Odpotovali smo zgodaj zjutraj in si istega dne popol-
dne ogledali resnično zlato Prago, kjer nas je z njeno zgodovino sezna-
nil naš Miha. 
V večernih urah smo prispeli v Kutno Horo, kjer so nas pričakal naši 
gostitelji z večerjo. Prebivali smo pri družinah in v hotelu, povsod smo 
se počutili prijetno in bili zelo zadovoljni.
Čeprav je bil obisk namenjen predvsem nastopom, so nas gostitelji v 
soboto dopoldan peljali na ogled rudnika srebra, ki je izredno lepo ure-
jen v muzej. Ko smo se dobesedno plazili po rovih, si niti predstavljati 
nismo mogli, kako je bilo kopati rudo v tako majhnih rovih. Meščani Ku-
tne Hore septembra praznujejo svoj praznik in letos so imeli v gosteh 
predstavnike trinaj-
stih mest iz različnih 
držav, s katerimi jih 
druži tudi vinarstvo. 
V ta namen je bil na 
mestnem trgu po-
stavljen oder, kjer 
so potekale različne 
prireditve. Naš tam-
buraški orkester je 
imel svoj koncert v 
soboto popoldan in 
je požel velik aplavz, 
saj Čehi ne poznajo 
tamburic. Naš zbor 
je na trgu najprej nastopil s tamburaškim orkestrom. Skupaj z našimi 
gostitelji pa smo zapeli odlomek iz opere Prodana nevesta v češčini.
V soboto zvečer smo imeli koncert v cerkvi svetega Janeza Nepomu-
ka, ki jo meščani uporabljajo v koncertne namene. Najprej so bili na  
vrsti domačini, njihovo petje je kvalitetno, zbor vodi Zdenek Licek. Naš 
zbor, ki ga vodi zborovodkinja Marjanca Vidic, je prepeval slovenske 
ljudske in umetne pesmi, na koncu smo skupaj z zborom Tyl zapeli  
dve pesmi. Tamburaški orkester pod vodstvom Helene Vidic je s  
svojim programom navdušil prav vse, saj je vrhunsko odigral svoje 
skladbe. 
V nedeljo smo si ogledali še katedralo v Sedlecu in se po kosilu poslo-
vili od naših prijateljev, s katerimi nas ne veže samo petje, ampak tudi 
pravo prijateljstvo. 
V soboto, 22. 10. 2011, smo s tamburaškim orkestrom nastopili na pri-
reditvi ob 90 – letnici obstoja Delavsko - prosvetnega društva Svoboda 
Pobrežje v Malečniku. Hkrati je bil to dobrodelni koncert za gradnjo 
Slomškove cerkve na Košakih pri Mariboru. Sodelovalo je še pet zbo-
rov, nekateri tudi iz zamejstva. 
V okviru letnega programa Pevskega društva Zvon je za nami tudi že 
nastop v Domu Tisje, kamor se odpravimo vsako leto. Pred nami pa so 
že nova gostovanja in nastopi, ki se jih veselimo.  Katarina KRAGELJ
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GASILcI IZ GABROVKE NA  
DRUGEM IZLETU

Tokrat smo se pred gasilskim domom zbrali v nedeljo 
23. oktobra. Okrog sedmih zjutraj smo jo dobre volje 

mahnili proti Novemu mestu. Tam nam je vodja izmene gasilsko reše-
valnega centra razkazal njihove prostore, vozila in nam na kratko opisal 
kako poteka delo poklicnega gasilca. Po topli kavici, ki smo jo spili v 
bližnji gostilni, nas je pot peljala v Belo krajino, natančneje v Metliko, 

kjer smo si ogledali gasilski mu-
zej. Okoli poldneva smo se ogreli 
z belokranjsko pogačo, joto, sla-
dico in domačo metliško črnino. 
»Zadovoljnih želodcev« smo se 
odpravili proti Rosalnicam, kjer 
nam je prijazen gospod razkazal 
tri cerkve »Treh far«. Na poti proti 
naši zadnji postojanki, smo imeli 
toliko časa, da nas je fotoaparat 

ujel v objektiv pri starem avionu ob vasi Otok. Letalo so tu postavili 
v spomin na medvojno zasilno partizansko letališče. Zadnja postojan-
ka našega izleta je bila najbolj zabavna, saj se je nahajala v prijetni 
vinski kleti Malnarič v Semiču. Ob degustaciji vin, domačem soku in 
belokranjski pogači je prijetna družba na pobudo »gazdarice« ubrano 
zapela nekaj domačih in veselo zavriskala. Dan se je prevesil v noč in 
pripravljeni smo bili za odhod proti Čatežu pod Zaplazom, kjer nas je 
v gostilni Ravnikar čakala večerja. Po našem celodnevnem druženju 
smo še malo pokramljali, zaploskali našemu poveljniku, ki je izlet tako 
dobro organiziral in se nato dobre volje odpravili proti domu. Do nasle-
dnjega izleta pa: »Na pomoč« !  (V. H.)

NA POTEPANJU PO VIPAVSKI 
DOLINI

Člani Društva podeželske mladine Litija in Šmartno 
ter člani Društva podeželske mladine Sončnica Lju-
bljana smo se tudi letos skupaj odpravili na strokov-

no ekskurzijo, ki je potekala v soboto, 29. oktobra 2011. Tokrat smo 
odkrivali in raziskovali lepote Vipavske doline.

Pot smo začeli zgodaj zjutraj, ko smo se 
z avtobusom odpeljali iz Litije proti Lju-
bljani, kjer smo pobrali še člane Društva 
podeželske mladine Sončnica Ljubljana. 
Iz Ljubljane smo se odpeljali naprej pro-
ti Primorski. Naša prva postaja je bila 
v Ajdovščini, kjer nas je pričakala naša 
vodička Tina Trbižan, Vipavska vinska 

kraljica 2010. Preden smo nadaljevali pot, nam je postregla z doma-
čim orehovcem in tropinovcem. Nato nas 
je odpeljala na Lipetovo kmetijo v kraju 
ustje. Na kmetiji imajo 70 glav živine, od 
tega je 35 krav molznic. Glavna panoga 
je prireja mleka, ukvarjajo pa se tudi s 
poljedelstvom. Obdelujejo okoli 60 ha ze-
mlje, od katerih je 23 ha travnikov, ostalo 
pa so njive (20 ha koruze in 20 ha pšenice). Mlečnost je 9900 kg pri 
črnobeli pasmi in 7500 kg pri rjavi pasmi. Osnovni obrok je sestavljen 
iz 20 kg koruzne silaže, 11 kg lucernine silaže, 3 kg sena in mineralov. 
Mlada živina je na paši, krave pa so še v klasičnem hlevu s privezi. 
Kmetijo želijo preseliti na drugo lokacijo in jo povečati, ker so stisnjeni 
znotraj vasi in nimajo možnosti širitve, a ne dobijo gradbenega dovo-
ljenja. 
Pot smo nadaljevali po strmi, ovinkasti cesti proti Nanosu, kjer smo 
obiskali visokogorsko turistično kmetijo Abram. Kmetija je stara že več 

kot 500 let in leži na nadmorski višini 920 m. 
Je ekološka kmetija, ki se ukvarja z živinorejo 
(krave dojilje), gozdarstvom, gostinstvom in 
turizmom. Turisti, ki prihajajo k Abramovim, 
so iz številnih držav. Najbolj prepoznaven 
znak kmetije je medved Mitko, ki ga imajo za 
hišnega ljubljenčka in zanimivost za turiste. 

Pravijo, da je tam zelo lep pogled na celotno Vipavsko dolino, vendar 
tega žal nismo videli zaradi megle. Okrepčali smo se z domačim narez-
kom, nato pa nadaljevali potepanje do izvira Hubelj. Izvir se nahaja na 
nadmorski višini 260 m, voda 
pa kar vre iz kraškega podze-
mlja v obliki številnih slapov. 
ob zvokih harmonike nas je 
pot vodila preko Ajdovščine 
do vasi Planina, kjer je bil naš 
naslednji postanek. Najprej 
smo odšli na razgledno točko, 
od koder se nam odpre pogled 
na celotno Ajdovščino in oko-
liška pobočja. Potem nas je 
pot vodila do Fortunatove kmetije, kjer se ukvarjajo z vinogradništvom, 
sadjarstvom in vzrejo piščancev za Pivko. Ogledali smo si njihovo vin-

sko klet iz leta 1871. Degustirali smo že 
letošnji pridelek vin, poizkusili pa smo 
lahko tudi žganje iz marelic. Gojijo na-
mreč tudi marelice na 1,5 ha površin.
Ker čas zelo hitro beži, smo se odpeljali 
še na našo zadnjo postojanko k vodič-
ki Tini. Pri lanskoletni Vipavski vinski 
kraljici nas je pričakala celotna družina 
Trbižan. Najprej smo si ogledali njihovo 

vinsko klet Trta, nato pa so nam postregli z večerjo. Ko smo vsi pojedli, 
smo se zopet preselili v vinsko klet, kjer nas je čakala še degustacij 
vin. Iz vinske kleti smo se vrnili nazaj za mize, kjer so nam postregli 
z vipavsko specialiteto - polento s pečenim pršutom, za nameček pa 
smo dobili še sladico. Za spomin na vinsko klet Trta in naše druženje 
z Vipavsko vinsko kraljico Tino Trbižan 
je vsak dobil steklenico njihovega vina. 
Ob zvokih harmonike smo se poslovili 
od naše vodičke Tine in njene družine 
ter odšli do avtobusa. Tako smo končali 
našo potepanje po Vipavski dolini in se 
veseli ob zvoku harmonike odpeljali na-
zaj proti domu.  Mija TOMŠIČ

Tekmovanje odraslih  
pevskih zasedb  

osrednjeslovenske regije

BRONASTO 
PRIZNANJE ZA 

MEŠANI PEVSKI 
ZBOR KUD  
JEVNIcA

Na zborovskem tekmovanju 
odraslih pevskih zasedb osre-
dnje slovenske regije, ki je 
bilo v soboto, 12. novembra, v 
Kočevju, je sodeloval tudi Me-
šani pevski zbor KuD Jevnica 
in za svoj uspešen nastop pre-
jel bronasto priznanje. To je 
bil njegov že tretji tekmovalni 
nastop na tovrstni prireditvi, 
vsakokrat pa nagrajen z bro-
nastim priznanjem.
Tokrat se je predstavilo 12 
pevskih skupin, ki so prikaza-
le odlično, nekatere med njimi 
pa prav vrhunsko petje, ki ga 
je ocenjevala tričlanska žirija, 
v kateri je bila tudi dirigentka 
in glasbena pedagoginja iz Li-
tije Helena Fojkar - Zupančič. 
Pevci so se morali predstaviti 
s štirimi pesmimi: renesančno 
skladbo pretežno polifonega 
značaja, slovensko ljudsko pe-
smijo oziroma njeno priredbo, 
skladbo slovenskega avtorja, 
nastalo po letu 1990 in sklad-
bo po lastni izbiri. 

LIONS KLUB LITIJA POMAGA 
DOMA

Lions klub Litija se zahvaljuje vsem pohodnikom na Le-
vstikovi poti, ki so s postankom ob njihovi stojnici ter 
nakupom toplega napitka darovali v njihov sklad.

Zbrana sredstva so bila naka-
zana OŠ Litija in smo že dobili 
potrditev, da se bodo lahko vsi 
otroci udeležili bivanja v nara-
vi.
Majhna dejanja dobre volje 
največ pomenijo tistim, ki se 
odpovedujejo vse več stvarem. 
Žal je v našem okolju teh ljudi, 
tudi otrok, vse več.
Lions klub Litija bo v svojem 
poslanstvu »pomagati« zelo 
aktiven tudi ob zaključku leta, 
zato apeliramo na vaše razu-
mevanje in se zahvaljujemo za 
sodelovanje. Skupaj smo moč-
nejši! Pomagamo!  A.Š.

SREČANJE DRUŠTEV 
PODEžELSKIH žENA, 
DEKLET IN KMETIc 

OBČIN LITIJA, ŠMARTNO 
PRI LITIJI IN MORAVČE

V soboto 22. Oktobra 2011 so se naša društva podeželskih žena, po 
enoletnem premoru, zopet dobile na prijetnem srečanju, ki je tokrat 
potekalo v Gabrovki pri Litiji. Gostilo nas je Društvo podeželskih žena 
Gabrovka, ki nam je v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Litija 
pripravilo pester, poučen in ne nazadnje zelo strokovno obarvan pro-
gram. Srečanja so se udeležila vsa društva; DPŽD Polšnik, DPŽD Vače, 
DPŽ Gabrovka, Društvo kmetic Litija in Šmartno, DPŽD Dole, iz Moravč 
pa smo gostile Rokodelke Moravške doline, ki so sodelovale tudi pri 
izvedbi našega programa 
(35 udeleženk).
Zbrale smo se ob 9.00 uri 
pred Gasilskim domom 
Gabrovka, kjer so nas do-
mačinke prijazno sprejele 
in pogostile z napitki in 
sladkimi dobrotami, ki so 
jih spekle same. Po uvo-
dnem nagovoru predse-
dnice DPŽD Gabrovka ge. 
Helene Perko in kmetijske 
svetovalke Sonje Zidar urbanija smo se z avtomobili odpeljale do ener-
gijskih točk in gongov. V prijetnem ambientu in ob prijazno vodenem 
ogledu, tako energijskih točk kot gongov, smo si napolnile »baterije«, 
v kolikor jih katera od nas še ni imela polne. Sledil je ogled cerkvice 

Sv. Pavla v Podpeči, kjer nam je ga. Hele-
na Hauptman, direktorica javnega zavoda 
za kulturo, strokovno predstavila obnovo 
cerkve in fresk, ki jih najdemo v njej. Zelo 
zanimivo za pogledat in vredno obiska še v 
katerem drugem letnem času, saj so tukaj 
okrog zelo razgibani tereni, ki so primerni 
za krajše pohode v naravi.
Iz Podpeči smo se odpravili na sadjarsko 
usmerjeno kmetijo Kraševec, ki se nahaja 
v Gabrski gori. Na kmetiji se že več rodov 
ukvarja s pridelavo sadja (trenutno so to 
jabolka). Gospodar Peter nas je prijazno 

sprejel in nam najprej pred-
stavil integrirano pridelavo 
sadja, ker je že od vsega za-
četka vključen v to nadstan-
dardno shemo pridelave. 
Integrirano kmetijstvo je po-
sebna oblika kmetijske pri-
delave, ki poudarja gospo-
darjenje v sožitju z naravo. 
Je način trajnostnega kme-
tovanja, ki upošteva kme-
tijo kot celosten in enovit 
sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek ter skrbi za ravnovesje vseh 
ključnih elementov. 
Najpomembnejši cilj te pridelave je, da se ob nadzorovani uporabi gno-
jil in predpisanih fitofarmacevtskih sredstvih, na gospodarsko spreje-
mljiv način pridelajo kakovostni in zdravi pridelki. uporaba kemičnih 
sredstev za varstvo rastlin je pri tem omejena na najnujnejšo količino. 
Če so pridelki pridelani v skladu z določbami pravilnika za integrirano 
pridelavo in tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo, organizacija 
za kontrolo (certifikacijski organ) izda pridelovalcu certifikat, ki velja 
eno leto oziroma do izdaje novega certifikata v naslednjem letu. Kme-
tija Kraševec vsako leto dobi ta certifikat. Po predstavitvi nam je Peter 
postregel še z različnimi sortami jabolk, od Idareda, ki je še vedno naj-
bolj zastopana sorta v slovenskih sadovnjakih, pa do Pinove, Pilota, ki 
so malo bolj nove in jih potrošnik mogoče še ne pozna toliko. Skratka, 
predstavitev nam je bila zelo všeč, ker je bila zelo uporabna in strokov-
na, zato se Petru zahvaljujem za sodelovanje.
Zaključek našega druženja je bil na Turistični kmetiji Pr’Posilnc, kjer se 
nam je pridružil tudi g. Gvido Kres, ki je ženske nagovoril z vzpodbudni-
mi besedami, prav tako pa jih je pozdravila podžupanja občine Litija, 
ga. Lijana Lovše, ki je bila z nami že od začetka našega druženja. 

Po kosilu so si ženske izdelale še 
vrtnice iz krep papirja, ki so jih 
kot spominek odnesle domov. Pri 
tem pa so jim s spretnimi rokami 
pomagale Moravške rokodelke, 
katerim se prav tako zahvaljujem 
za sodelovanje in pomoč pri iz-
vedbi programa. 
Letošnje srečanje je bilo po 15. 
oktobru, ki je svetovni dan kme-

tic, pa vendar smo to srečanje izkoristile kot vzrok za naše prijetno 
druženje. Zavedajmo se, da je vloga kmečke ženske, tako doma, kot 
tudi v širšem slovenskem prostoru edinstvena! Domu in družini dajemo 
toplino, naši prelepi podeželjski pokrajini pa še lepši izgled in čarob-
nost, ki jo doprinesemo z urejanjem kmečkega doma in okolice in ne 
nazadnje vzdrževanjem kulturne krajine.
Še enkrat hvala vsem, ki na kakršenkoli način vzpodbujate in sodeluje-
te na tovrstnih srečanjih.

Sonja ZIDAR uRBANIJA, 
svetovalka za KDD na izpostavi KSS Litija
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Spoštovane volivke in volivci,

zopet je prišel vaš čas, čas v katerem vi odločate o sestavi 
Državnega zbora, najvišjega zakonodajnega telesa po 
slovenski ustavi. Vaš glas oblikuje sestavo državnega 
zbora Republike Slovenije.
V kolikor me ne poznate, sem Joško Godec, doma iz Litije. 
Po vaši odločitvi sem bil leta 2008 izvoljen za poslanca v 
Državnem zboru RS. Celotno delovanje, tudi pri vodenju 
poslanske skupine Desus,  ki mi je bila zaupana s strani 
svojih poslanskih kolegov, mi je v visoko čast.

Izognil se bom statistiki dela Državnega zbora kot tudi 
kritiki drugih in bom raje prešel na bistvo. Moja želja je, da 

bi mi z vašim glasom omogočili še en mandat. Zakaj? Zato, ker bi s svojimi izkušnjami, ki 
sem jih pridobil v teh treh letih, lahko veliko prispeval k razvoju demokracije v celotni 
državi kot tudi boljšemu lokalnemu razvoju. 

Demokratična stranka upokojencev je imela 21.10. 2011 na Bledu svoj 8. kongres, 
na katerem je predstavila svoj program za izstop iz krize, v kateri smo. Naš program, 
naše programske cilje in naše delovanje bomo gradili na načelih socialne in pravne 
države. Delo mora ponovno postati vrednota. Družba mora temeljiti na pravičnosti, 
poštenju, solidarnosti in medgeneracijskem sodelovanju. 

Osebno se bom še naprej trudil, da bodo te vrednote čim bolj prenesene tudi v lokalno 
območje mojega volilnega okraja (občina Litija, Šmartno pri Litiji in del občine Ivančna 
Gorica).

V splošni oceni bi lahko zopet ponovil vse že tolikokrat povedano in slabo zastavljeno, 
vendar pa kaj, ko smo že prepogosto poslušali o tajkunih, divji privatizaciji in vsem, kar 
je pripeljalo v poglobljeno gospodarsko, socialno in moralno krizo. Pri samem prehodu 
v kapitalizem so bile več kot očitno opuščene nekatere dobre rešitve iz preteklega 
obdobja. 
Naša naloga je, da potegnemo ta voz iz mesta in na podlagi dobrih programov, sprejetih 
zakonov in ostalih predpisov ter našega programa poskrbimo, da se v državo vrneta 
zaupanje, spoštovanje in vse kar je dobrega za nas, prebivalce Slovenije. Vsem tistim, 
ki pa so se neupravičeno okoristili na naš račun, pa je potrebno ta sredstva odvzeti in 
jih vrniti nazaj v gospodarstvo, nova delovna mesta in na ta način poskrbeti za dvig 
standarda vseh tistih, ki so jih taka nečedna dejanja prizadela.

Program stranke Desus predvideva posebno pozornost nameniti:
•  Ohranitvi socialne države
•  Privarčevati sredstva v javnem sektorju
•  Zagotoviti dostojno plačo in pokojnino
•  Pravici do dela
•  Učinkovitemu gospodarstvu
•  Spremembi podjetniškega okolja
•  Upravljanju z državnimi podjetji
•  Sanaciji bančnega sistema
•  Konsolidaciji javnih financ
•  Vpeljavi poštenih in preglednih javnih naročil
•  Razvoju industrije na svojih naravnih virih
•  Agroekonomiji in gozdarstvu
•  Ekologiji in turizmu
•  Transportu
•  Komunali.

V DeSUS vidimo rešitve tudi v večji racionalizaciji državne in lokalne organiziranosti, 
ter v večji strokovnosti in učinkovitosti uprave s poudarki na:
•     Ukinitvi Državnega sveta
•     Zmanjšanje števila ministrstev na največ 10
•     Zaustaviti število javnih zavodov in skladov
•     Organizaciji regij in občin

Na področju socialne države smo v DeSUS odločno proti privatizaciji javnih služb, saj 
smo prepričani, da le dobra organiziranost javnih služb zagotavlja varnost. 
Posebno pozornost bomo namenili tudi položaju starejših, kjer bomo zagovarjali 
individualne račune zavarovancev, ki bodo omogočili zavarovancu vpogled v stanje 
vplačanih prispevkov in mu omogočili,, da izve, kakšna bi bila njegova pokojnina glede 
na vplačane prispevke. Prevzeli bomo odgovornost za pripravo temeljite in celovite 
reforme pokojninskega sistema in naše pozornosti ne bomo omejili le na usklajevanje 
pokojnin s plačami. 

Zaradi staranja prebivalstva bomo posebno skrb namenili tudi sistemu institucionalnega 
varstva, pomoči pri domači oskrbi, razširitvi dostopnosti do storitev pomoči na domu, 
socialnim servisom in investicijam za izgradnjo oskrbovanih stanovanj in domov za 
starejše. 

Več o našem programu si lahko preberete na spletni strani www.desus.si.

Kot sem že uvodoma poudaril, vi ste tisti, ki odločate o naslednji sestavi Državnega zbora 
in posledično o naši skupni prihodnosti.V bodoče si želim čim boljšega sodelovanja 
tudi z vsemi ostalimi drugače mislečimi. Sem za sodelovanje z vsemi, ki dobro mislijo 
in se zavzemajo za blaginjo, razvoj delovnega sočloveka, sodržavljana. 

Prav tako pa si želim, da bi imeli Občini Litija in Šmartno pri Litiji svojega poslanca, saj 
je tudi to garancija za lažji dostop do državnega nivoja odločanja. In verjemite, ko ste 
ena izmed preko 200 občin, ki želi kaj zase, je poslanec lahko jeziček na tehtnici.

Moja želja je, da bi se odločili za stranko 
DeSUS, saj vas ne bomo razočarali. 
Imamo dober program, ki je garancija 
za izvedbo vseh tistih potrebnih 
reform, s katerimi bi se ob koncu vsi 
počutili bolje in imeli svetlejšo ter 
varnejšo prihodnost.
                Joško GODEC

Karl ErjaVEC

Občanke in občani občin Litija in Šmartno pri Litiji na obisku v Državnem zboru
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

KOSTANJEV PIKNIK
V petek, 7. oktobra 2011, na prvi »zares« jesenski 
dan smo se udeleženci piknika odpeljali na turi-
stično kmetijo Blaj.
Gospodar Vinko nas je že pričakal s kozarčkom 
dobrodošlice in pripravljenim ognjem za peko ko-
stanja.

Gospodinja Vesna pa se je trudila v kuhinji z velikimi količinami obare 
in žgancev za kar šestinšestdeset gostov. Ves kostanj za peko je nabral 
gospod Lojze s prijatelji. Harmonikar Ivan je raztegnil svoj meh in ude-
leženci so se zavrteli v njenem ritmu. Za dobro voljo pa smo poskrbeli 
vsi udeleženci srečanja.
Deževje nam je preprečilo, da se nismo razkropili po gozdu in nabrali 
jesenskih darov gozda. 
Nazaj proti Litiji smo se vračali siti in dobre volje.   J. A.

LETOVANJE NA MORJU
Društvo upokojencev Litija je tudi v letu 2011 organiziralo letovanje na 
morju v spomladanskem in jesenskem obdobju. Letovanje je potekalo 
v hotelu »Delfin« v Izoli in trajalo sedem dni.
Tega letovanja se je udeležilo 50 članov. Tudi v letu 2012 načrtujemo 
organizacijo letovanja, z namenom, da članom omogočimo tudi uživa-
nje oziroma rekreiranje na morju.  Karlo LEMuT

IZLET V NEZNANO
Poln avtobus izletnikov, članov Du Litija, se je 18. oktobra odpeljalo v 
neznano. uganiti, kje je cilj izleta, je bila naloga udeležencev. Pri reše-
vanju uganke jim je bila v pomoč kratka informacija o človeku, ki se je 
rodil v tem kraju. Večina je pravilno ugotovila, da nas bo pot peljala v 
majhno in prikupno vas, kjer se je rodil slikar Ivan Grohar. Do tja pa 
smo naredili še nekaj ovinkov in postaj. Prva je bila Kropa. V njiho-
vem muzeju so nam slikovito predstavili življenje kroparskih žebljarjev 
v preteklosti, obiskali pa smo tudi uKO, kjer danes izdelujejo prave 

kovaške umetnine. 
Iz mrzle doline pod Je-
lovico smo se dvignili 
na njeno južno pobo-
čje, v sončne Draž-
goše. Na razgledišču 
spomenika dražgoški 
bitki nam je lepo vre-
me omogočilo razgled 
na vse okoliške hribe, 
pod nami pa je ležala 
Selška dolina. 
Naslednja postaja so 
bili Železniki. Najprej 

smo opazili, da v kraju ni več sledi o škodi, ki jo je povzročila poplava 
pred štirimi leti. V njihovem muzeju so nam poleg železarstva predsta-
vili tudi lesarstvo, na ogled pa je tudi razstava več kot 300 originalnih 
klekljanih čipk. Ker je posebnost tega kraja tudi ročno oblikovano pe-
civo iz medenega testa, imenovano dražgoški kruhki, je vsak odnesel 
enega domov. Za droben spomin.
Pred nami je bila še zadnja načrtovana postaja in hkrati naš cilj, priku-
pna Sorica, kjer se je rodil naš umetnik Ivan Grohar. V njegovi rojstni 
hiši smo se preizkusili v igranju z Orffovimi inštrumenti in dobili nekaj 
osnovnih risarskih napotkov. 
Okusno domače kosilo nas je čakalo v Gostišču Macesen, za nadalje-
vanje dobrega razpoloženja pa je poskrbel Franci s svojo harmoniko.
Na poti domov se je že spuščala tema. ujela nas je na Bledu, kjer smo 
naredili še zadnji postanek.  Milka ROGELJ

NE VEMO KAM
Že na začetku je bila zadrega. Odpravili smo se na pohodni izlet 
22.10.2011, ne da bi vedeli kam. Tako se nas je 71 članic in članov 
planinske sekcije odpeljalo iz Litije proti Dolenjski.
Naš vodja Lojze H. se ni zagovoril, pred milimi pogledi ni klonil. Prva 
postaja našega programa je bila velegostilna »Pri Japu«. Tam nas je pri-
čakal topli napitek, okre-
pljen s flancati. Potem 
smo se vrnili v Sobrače, 
kjer nas je pozdravil do-
mačin Luka. Seznanil nas 
je z znamenitostmi obmo-
čja, po katerem smo po-
tem hodili. Predstavil nam 
je Kozlevčarjevo pot, ki so 
jo domačini posvetili ro-
jaku Tonetu Kozlevčarju, 
članu Slovenskega okteta 
in začetnika šentviškega 
pevskega tabora.
Pot nas je peljala najprej do kapele na Čagoški gori, od tam pa mimo 
Fajdige na Debeli hrib. Med potjo smo se pri hiši Toneta Kozlevčarja 
seznanili z njegovo zanimivo življenjsko potjo.
Na Debelem hribu smo si ogledali prizorišče ustanovitve prve stiške 
čete. V tem kraju smo obiskali dve zidanici. Pri Japu smo začeli in nada-
ljevali pri Štefanu Fortuni, kjer smo doživeli pravi Martinov krst novega 
vina, pod vodstvom Luke.

Dobre volje smo se odpeljali na končni cilj v Japovo gostilno. Pred kosi-
lom je Mila izpeljala protokolarni program. Prebrala je zahvalne besede 
vsem organizatorjem pohodov, ki jih je pripravila Almira. V klub »70« 
so bili sprejeti: Darja Š., Darinka, Lojze K. in Vinko J. Ivan Blažič je sre-
čanje pozdravil v imenu Du Litija. ugotovili smo tudi, da sta rekorderja 
po udeležbi na pohodih Darja Š. in Drago P. Sledilo je kosilo, podprto 
z dobrotami, ki so jih ustvarile Darinka, Ani M., Breda M., Mojca, Darja 
Š., Jelka in Jožica. Za glasbeno podlago je poskrbel enočlanski ansam-
bel Karol. Naši pevci so bili ves čas aktivni in so s pesmijo popestrili 
dogajanje na celotnem programu.  Jože DERNOVŠEK

SREČANJE STAREJŠIH ČLANOV
Številnim letošnjim prireditvam so v Du Litija v četrtek, 3. novembra 
2011, dodali še eno. Organizirali so tradicionalno, sedaj že deveto, sre-
čanje starejših članov od 80 let. Teh je v društvu 220, kar je petina vseh 
članov. Srečanja se je udeležilo 75 članov.

du gabrovKa
IZLET PO KOROŠKI

Društvo upokojencev Gabrovka je 20.10.2011 organiziralo je-
senski izlet na Koroško.
Po lepem jesenskem vremenu 
nas je pričakalo deževno jutro. 
Zgodaj zjutraj smo se odpeljali 
iz Gabrovke proti Mežici. Pred 
vhodom v rudnik smo se oble-
kli v rudarske bluze, si nadeli 
čelade, moški pa še baterije in 
luči. Vkrcali smo se v rudarske 
vagončke, take kot so se včasih vozili knapi na šiht. Vožnja z va-
gončki je bila zelo razburljiva, saj smo se vozili nekaj kilometrov. Po 
rudniških rovih smo hodili peš in poslušali vodiča, kako so včasih 
knapi delali in služili vsakdanji kruh.
Naš izlet smo nadaljevali proti Dravogradu na kmetijo Klančnik. Go-
spodar nam je v stari velbani kleti povedal kako so kmetovali včasih 
in kako kmetujejo danes. Pogostili so nas z domačim kruhom sala-
mo, čajem in sokom. Ogledali smo si kmetijo. Najbolj je bilo zanimi-
vo kako molzejo krave. Vse je avtomatizirano in pod strogo kontrolo 
kakovosti mleka. S turističnim vlakom smo se peljali na ogled goje-
ne divjadi. Zelo zanimiva je lovska koča, v kateri imajo veliko lovskih 
trofej. Zelo pohvalno za tako kmetijo pa so številna priznanja za nji-
hovo delo in kvaliteto izdelkov. Vse kar ponudijo turistom je njihov 
domači pridelek. S kmetijstvom se ukvarjajo vsi člani kmetije. 
Pot smo nadaljevali do Slovenj gradca kjer smo si ogledali pivovar-
no, kako pridelujejo in varijo pivo. Postregli so nas z rženim kruhom 
in grupovo mastjo (ocvirki) in s poskušino več vrst piva. Čeprav je 
bilo deževno vreme, malo je vmes padal sneg, ni zmanjkalo dobre 
volje. upoštevali smo znani rek: Ko te zebe, te pogreje mrzlo pivo.
Naše popotovanje po Koroški smo zaključili na kmetiji Klevž , kjer 
nas je pričakalo dobro popoldansko kosilo. Izlet smo zaklučili ob 
zvokih harmonike našega izletnika. Za lep in zanimiv izlet se mora-
mo zahvaliti našemu predsedniku Du g. Zmrzlak Milanu.

Ivanka in Milenko ZGONC
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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

• gRAdBeNI MAteRIAL
Ves material od temeljev do strehe

• INStALAcIje
Elektro, vodovodne in toplovodne  

instalacije
• KeRAMIKA

Keramične ploščice, sanitarna  
keramika, kopalniška oprema

• BARve IN LAKI
Avtokiti, notranje in zunanje barve 

• železnina
Orodje, električno orodje, vijaki  

in ostali material
• vRtNI PROgRAM

Vrtne ograje, robniki, tlakovci,  
prane plošče

• BeLA teHNIKA 
Po naročilu, zelo poceni

► izPosoja udarniH Kladiv
► ORgANIzIRAN PRevOz BLAgA

aKcija!
do 50% PoPust - Keramične Ploščice

V kulturnem programu je nastopil Ženski pevski zbor društva, mladi 
harmonikar Tilen, zapel je osemdesetletnik Mato Savšek, sam in v due-
tu. S toplimi pozdravnimi besedami je udeležence tudi letos pozdravila 
Mila Grošelj. Predsednik društva je v pozdravnem nagovoru navedel 
tudi nekaj podatkov o tej starostni skupini članov. Najstarejši član An-
drej Smerdel bo letos dopolni 99 let, najstarejša članica je s 96 leti 
Marija Mlakar. Člana z najdaljšim članstvom v društvu sta Marija Cirar, 
s 55 leti članstva in Anton Krafogel s 44 leti zvestobe društvu. Poudaril 
je, da smo ponosni na vse te starejše člane, in hvaležni za to, da so 
utrjevali temelje sedanjemu najštevilčnejšemu in uspešnemu društvu. 
udeležence je pozdravil tudi župan Franci Rokavec, ki je pohvalil vse-
stranske dejavnosti društva in z zadovoljstvom povedal, da je po dol-
goletnih obljubah in prizadevanjih v Litiji v teku gradnja Socialno var-
stvenega centra, objekti bodo predvidoma vseljivi v začetku leta 2013. 
Zahvalil se je za podporo društva pri teh prizadevanjih.
Program prireditve je obmiroval samo za čas kosila, po katerem so se 
udeleženci posladkali še z dobrotami, ki so jih spekle prostovoljke. Po 
triurnem druženju so si zaželeli snidenja tudi v prihodnjem letu. 

Martina KRALJ

IMELI SMO UDELEžENcA MARATONA 
Na letošnjem Ljubljanskem maratonu so sodelovali tudi upokojenci iz 
vse Slovenije in tujine. V velikem maratonu na 42 km je sodelovalo 
1149 tekmovalcev in tekmovalk, v pol maratonu na 21 km pa 5969. 
Tudi v našem društvu se lahko pohvalimo, da imamo člana, ki redno 
teče na pol maratonih 21 km in je na letošnjem Ljubljanskem maratonu 
zastopal Du Litija, kjer je dosegel zelo dober čas 1.46.14 ure. Med 
5969 tekači (samo 176 starejših od našega udeleženca) se je uvrstil na 
2100 mesto. Naslednje leto bo izpolnil 60 let in ima cilj preteči veliki 
maraton. To je naš vodja športne sekcije Dušan Jovanovič. 
S svojim zgledom daje pobudo tudi ostalim članom društva, da prične-
jo z aktivno rekreacijo. Pripravljen je pomagati vsakemu članu društva, 
da z malimi koraki in z vztrajnostjo preide med aktivne tekače. Vabi 
tudi vse ostale tekače iz Litije, ki so upokojeni, da se včlanijo v naše 
društvo in bi v športni sekciji ustanovili sekcijo za tek. 

Martina KRALJ

USTVARJALNE DELAVNIcE
V četrtek, 24. novembra 2011 ob 15.00 uri, bo začetek ustvarjal-
nih delavnic v Društvu upokojencev Litija. Delavnice bodo potekale  
vsak četrtek v jesensko-zimskem obdobju, vedno na isti dan in ob  
isti uri. Na prvem srečanju v ustvarjalni delavnici bomo aktivnosti na-
menili izdelavi božično novoletnih voščilnic. Voščilnice bomo izdelovali 
v štirih različnih tehnikah. Tej delavnici bo sledila delavnica v kateri 
bomo izdelovali oziroma pripravljali drobna darila. V zgoraj navedenem 
obdobju bodo izvedene štiri ustvarjalne delavnice. Vsak, ki si želi dru-
ženja v skupini sovrstnikov, ob čaju, klepetu in ustvarjanju je vljudno 
vabljen. Preizkusite svoje ideje, sposobnosti, znanje in ustvarjalnost. 
Verjemite, da vam bo to polepšalo dneve in obogatilo vaše razpolože-
nje ter življenje.  Karlo LEMuT

NAPOVEDNIK:
-  V soboto, 26. novembra 2011, bo 

izlet na Madžarsko in Prlekijo,
-  V soboto, 3. decembra 2011 ob 

6.00 uri- avtobus, bo pohod na 
Dolsko- Miklavž- Vače,

-  V nedeljo, 11. decembra 2011 
ob 6.00 uri, bo pohod na Tisje,

-  V petek, 16.12.2011, bo božično- 
novoletno srečanje »pri Kovač« 
v Litiji,

-  V nedeljo, 18. decembra 2011 
ob 6.00 uri- avtobus, bo pohod 
na Javornik

Kotiček ureja: Karlo LEMuT

LEPO OcVETLIČENJE NAŠE OBČANKE
Naša bralka Asija Fatima Mušič iz Kresniškega vrha nam je poslala 
prelepe slike njenih rož, najlepše pa so njene fuksije. Ob novembrskih 
mrzlih in meglenih dnevih nam takšna slika zagotovo poleša dan. Vsi iz 
uredništva ji želimo, da še naprej goji takšno ljubezen do rastlin, saj se 
ji to obrestuje tudi pri drugih njenih rastlinah in vrtninah. 
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žE DVAJSETA PRIREDITEV  
V HVALEžNOST JESENI  

Jubilejno dvajseto prireditev V hvaležnost jese-
ni, ki se vsako leto odvija na zahvalno nedeljo v 
Jevnici, smo člani TRD Kampelc  želeli še pose-
bej slavnostno obeležiti.
Izdali smo knjižico v kateri smo predstavili 

vseh dvajset prireditev, s predstavitvijo vseh nastopajočih, vabljenih 
gostov ter seveda  
nagrajencev, ki so 
prispevali svoje pri-
delke za razstavo 
Naj pridelkov. Le-
tos se je prireditev 
odvijala tako zunaj, 
pod šotori, kot tudi 
v zadružnem domu, 
kjer je potekal kul-
turni program s 
podelitvijo priznanj. 
Ponovno so navdu-
šili vsi nastopajoči; 
tako mešani pevski 
zbor KuD Jevnica,  učenci POŠ Jevnica, mlada recitatorka  in še po-
sebno mladi harmonikaši, ki so poskrbeli za prijetno vzdušje tudi v 
družabnem delu prireditve. Za posebnost in popestritev prireditve so 
poskrbeli člani čebelarskega društva Litija, ki so pripravili izredno za-
nimivo in poučno razstavo na temo čebelarjenja. Predsednik društva 
g.Grošelj je predstavil tudi knjigo, ki so jo izdali v mesecu septembru, 
ob devetdesetletnici društva. Vse prisotne je nagovoril župan občine 
Litija Franci Rokavec, ki je idejni vodja prireditve  in tako vsako leto 
aktivno sodeluje pri organizaciji.
Letošnje leto ni skoparilo s sončnim vremenom in toploto, kar se je 
odrazilo tudi na pridelkih in na množičnem sodelovanju posameznih 

pridelovalcev, saj je raz-
stavljalo več ko 30 pri-
delovalcev. Po teži je še 
posebno izstopala kar 10 
kg težka krmna pesa, ki so 
jo pridelali pri Kavškovih v 
Goliščah, obiskovalce pa 
je navdušil pester izbor 
najrazličnejših čebul. Tako 
kot že vrsto let do sedaj so 
obiskovalci lahko pridelke 
in izdelke kupili na kmečki 

tržnici. Člani TRD Kampelc se bomo trudili, da se tradicija organiziranja 
te prireditve ohrani in prenese v prihodnja leta, naša velika želja pa je, 
da bi zaživela tudi kmečka tržnica, v okviru katere bi potekala prodaja 
pridelkov in izdelkov iz našega lokalnega okolja. Predsednik 

Štefan TREBEC

UČITELJSKI PEVSKI 
ZBOR LITUS PRAZNUJE  

15 - LETNIcO  
DELOVANJA

V Sloveniji deluje kar nekaj uči-
teljskih pevskih zborov, zagoto-
vo je najbolj znan vseslovenski 
učiteljski pevski zbor “Emil Ada-
mič”. Zbor je nastal leta 1925 v 
Ljubljani kot Zbor slovenskih uči-
teljev na pobudo Emila Adamiča 
in Srečka Kumarja, ki je zbor v 
začetku tudi vodil. Med redke 
učiteljske zbore v tem delu drža-
ve, če ni kar edini, pa sodi tudi 
učiteljski ženski pevski zbor Litus 
iz Litije. Zbor je nastal leta 1996 

na OŠ Litija in letos praznuje 15-
letnico delovanja. Večina članic 
je aktivnih in upokojenih učiteljic, 
nekaj članic je iz drugih inštitucij. 
V letih delovanja se je precej čla-
nic zamenjalo, a nekaj jih vztraja 
od samega začetka. Ob ustanovi-
tvi je zbor vodila Selma Gradišek, 
zadnjih nekaj let pa je zborovod-
kinja Sandra Rihter. Veselje do 
petja in druženja je rdeča nit, ki 
članice povezuje, enkrat letno 
se nekje ob morju na pevskem 
vikendu osveži ali dopolni znanje.  
V lanskem letu so se pevke uvr-
stile na regijsko revijo pevskih 
zborov, a se je zaradi pogojev 
niso udeležile. Kvaliteta petja 
se je v vseh letih izboljševala, iz 
preprostih, eno ali dvoglasnih so 
posegle po bolj zahtevnih, štiri-
glasnih skladbah. V tem jubilej-
nem letu bodo pevke pripravile 
koncert z gosti, ki bo 7. 12. 2011, 
ob 19. uri, v dvo rani KC v Litiji. 
Vabljeni!  

Aleksandra MAVRETIČ

PRIORITETE LDS 

1. ZNANJE 
2. EKONOMSKE ZADEVE 
3. ŽIVLJENJSKO OKOLJE 
4. SVOBODA IN VARNOST

5. KVALITETA ŽIVLJENJA 
6. PROMOCIJA IN IDENTITETA 
7. OBRAMBA IN ZAŠČITA 
8. ZUNANJE ZADEVE 

8

STOPIMO SKUPAJ

Robert Potokar,
poročen, oče dveh otrok, s stalnim bivališčem v Li-
tiji. Sem predsednik lokalnega odbora LDS Litija, 
občinski svetnik in še član treh delovnih teles v sklopu 
občinskega sveta. V lokalni politiki sem aktiven od 
leta 2002, ko sem bil prvič izvoljen v občinski svet. 

V vseh teh letih dela za lokalno skupnost, se lahko 
pohvalim s kar nekaj uspešno zaključenimi  projekti.   

Kot kandidat LDSa za poslanca se na državnozborske 
volitve podajam drugič. Tokrat so časi povsem 

drugačni, kot so bili pred finančno in gospodarsko krizo. Obljubljati nemogoče, bi bilo 
v tem trenutku neresno in neodgovorno. Potrebno je vedeti, da v državnem zboru sedi 
devetdeset poslancev in da se brez sodelovanja ne da narediti veliko. Če bi bil izvoljen, bi 
rad deloval povezovalno, brez stalnih delitev na ene in druge in le tako bi lahko največ  
prispeval za okoliš iz katerega prihajam. 

Ne želim obljubljati, kako se bom zavzemal za cesto proti Ljubljani, za izgradnjo hidroelek-
trarn na reki Savi, ampak se bom zavzemal, da se v Litijo in Šmartno pri Litiji pripelje čim 
več evropskih sredstev. Že dalj časa opažam, da do sedaj nismo znali črpati sredstva, ki 
nam jih je ponujala Evropa. Tu vidim največji potencial in pot do uspeha, kajti potrebno 
je izkoristiti vsak ponujeni evro. Vedno pa sem pripravljen prisluhniti vsakomur, ki bi 
si želel pomagati v teh za marsikoga težkih časih. Zato ne prelagam odgovornosti na 
druge, pač pa se zavestno in pogumno podajam v volilno tekmo. 

LDS je na svoji programski konferenci sprejela volilni program, kateri je sestavljen iz 
osmih osnovnih sklopov. To so; znanje,ekonomske zadeve, življenjsko okolje, svoboda 
in varnost, kvaliteta življenja, promocija in identiteta. Poleg teh  pa sta še dva področja, 
obramba in zunanje zadeve. V temu programu so zajeta vsa področja za enostavno 
vodenje in delovanje države.  Sam menim da je to odličen program.

Kontakt: Facebook profil: Robert Potokar • Mobi: 041/411845 • Email: probert@siol.net

DEJAVNOSTI DRUŠTVA - NOVEMBER 
IN DEcEMBER

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
•  DIABETIČNO STOPALO, vms Mira Slak – TO-

REK, 22. 11. 2011 ob 16.30, V ZD LITIJA
Predavanje bo o negi in pregledu nog, merjenju občutljivosti in po po-
trebi merjenje krvnega pretoka v nogah (dopler). Vabljeni vsi diabetiki, 
predvsem tisti, ki imate težave z nogami.
•  PREHRANA DIABETIKOV IN IZRAČUN OGLJIKOVIH HIDRATOV, 

dipl. med. sestra Katarina Pekljaj – SREDA, 16. 11.2011 ob 17.00, 
V ZD LITIJA. Priporočamo predvsem tistim, ki se zdravijo z insulinom. 
Vljudno vabljeni.

•  DELAVNIcA Z NASLOVOM ZDRAVO PRAZNIČNO KOSILO/VEČER-
JA, mag. Ivica Verbnik dipl. ing. živ. tehn. – PETEK, 2.12 ob 16.00, 
v OŠ ŠMARTNO. Vljudno vabljeni.

NOVOLETNO SREČANJE
Poveselili se bomo v soboto, 10. 12. 2011 ob 17 h, v gostišču Kimo-
vec v Zgornjem Hotiču. Tudi letos bi si želeli zaključiti staro leto v vaši 
družbi, na kateri ne bo manjkalo dobre hrane, iger in glasbe. Obiskal nas 
bo tudi dedek mraz. cena za člane je 18 EUR, za nečlane 20 EUR. 
Organiziramo tud prevoz z avtobusom, zato prosimo, da ob prijavi sporo-
čite ali potrebujete avtobusni prevoz. Zaželeno je, da plačate ob prijavi. 
Vljudno vabljeni.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
•  V društvu bo merjenje v SREDO, 7. 12. 2011 od 8.00 do 10.00 ure. 
•  Merjenje v KGZ Šmartno v SREDO, 23. 11. 2011 od 8.00 do 13. 00 ure.
•  Merjenje v KGZ Litija v TOREK, 13. 12. 2011 od 8.00 do 13.00 ure.
KOPANJE V RIMSKIH TERMAH
Kopanje v Rimskih termah z organiziranim prevozom bo v torek 13.12. 
Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 15.00 uri, počakate lah-
ko tudi v Šmartnem pred spomenikom na ustju. Cena za triurno kopanje 
je 5,00 EUR, cena prevoza je 6,00 EUR. Če imate možnost, je zaželeno 
plačilo ob prijavi. Vljudno vabljeni.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. V kolikor 
bo skupina večja, jo bomo razdelili na dva termina. Cena je 2 EUR na 
udeležbo. Vljudno vabljeni.
TELOVADBA
Telovadba vsak ponedeljek in sredo ob 19.15 uri v Športni dvorani 
Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni. Vljudno vabljeni.
JOGA
Z jogo pričnemo predvidoma januarja. Vaje bo vodila vaditeljica joge 
Sadhvi Savitri Puri. Prijave zbiramo v društveni pisarni. Vljudno vabljeni.
POHODI
Seznam pohodov:    vodi:
24. 11 Sava – Široka set - z vlakom  Božo Čertalič
1. 12. Miklavž – z vlakom  Alojz Hauptman
8. 12. Vintarjevec – Obovno  Ivan Lamovšek
15. 12. Pohod v neznano  vsi vodiči
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite. Za dodatne informacije smo 
vam na voljo na telefonu 01 8981-584.  Mojca MATOZ 

Tako kot vsako leto je tudi letos Združenje borcev za vrednote NOB 
Litija-Šmartno organiziralo komemorativne svečanosti ob 1. novembru 
– Dnevu spomina na mrtve. Z namenom, da se spomnimo vseh tistih, 
ki so svoja življenja žrtvovali za obstoj slovenskega naroda in za tisto 
zlato svobodo, ki so si jo vsi tako želeli. To smo jim dolžni, ker smo jim 

obljubili, da jih ne bomo ni-
koli pozabili.
Ob tej priliki bi se, kot 
predsednik mestne orga-
nizacije ZB za vrednote 
NOB, zahvalil vsem, ki so 
kakorkoli prispevali k or-
ganizaciji svečanosti. Tu 
bi izpostavil osnovne šole 
Gradec, Sava, Šmartno, 
Primskovo, Štangarske Po-
ljane, Gabrovka in Polšnik, 

ki so s svojim nastopom olepšale te svečanosti. Obenem pa gre za-
hvala tudi Pihalnemu orkestru Litija, MPZ Društva upokojencev Litija, 
Pevskemu zboru Polšnik ter Pevskemu zboru Vače. Zahvala gre tudi 
Krajevni skupnosti Spodnji Log za čudovito organizacijo svečanosti ob 
spominskem obeležju.
Posebna zahvala pa velja vsem tistim, ki so s svojo navzočnostjo na 
komemorativnih svečanostih počastili spomin na padle med NOB.
   Predsednik MO ZB NOB Litija

Danilo CVETEŽAR

Foto Vicarius 

TRADIcIONALNO  
PREDNOVOLETNO SREČANJE

Bo tudi letos v kulturnem domu v Šmartnem, v petek 
16. decembra ob 17. uri.
Prispevek za člane je 12 EuR za spremljevalce pa 15 

EuR. V ceni je všteto: aperitiv, večerja s pijačo ter glasba z ansamblom 
»NAŠ TAMLAD«.
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno dobro voljo in sladke dobrote pa je 
zaželeno, da prinesete s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v društveni pisarni.
Za vse, ki nimate svojega  prevoza, bo za naše člane ta dan brezplačno 
vozil TAXI. Za prevoz pokličite na: 030-667-102 ali 070-288-076. 
Z mesecem novembrom imamo tudi NOVO SPLETNO STRAN, in sicer      
http://www.mdi-litija-smartno.net/

Dejavnosti MDI LITIJA – ŠMARTNO:

VSAK 
PONEDELJEK     
od 10 – 11 h

FIZIOFIT VADBA
v telovadnici na  
Tenis parku As

V kolikor bi si želeli zapolniti vaš 
prosti čas in hkrati poskrbeti za svoje 
psihofizično kondicijo, vas vabimo, da 
se nam pridružite.

16.12. 2011 
ob 17. uri v 
Kulturnem 
domu Šmartno

TRADICIONALNO 
PREDNOVOLETNO 
SREČANJE 

Srečanje je namenjeno vsem članom, 
podpornim članom in njihovim 
partnerjem. 
Prispevek na udeleženca je 12 EUR za 
člane, za nečlane 15 EUR. 

VSAKO SREDO 
ob 16. uri, v 
osnovni šoli 
Šmartno

Vodena vadba  
v bazenu

Vodena vadba v bazenu poteka od 16. 
do 17 ure.

VSAK TOREK 
ob 16. uri v 
društveni  
pisarni

ustvarjalne  
delavnice 

Vsi, ki si želite druženja vabimo, da se 
pridružite ustvarjalnim delavnicam, kjer 
boste razvijali svoje ročne spretnosti 
in se naučili izdelovanja vizitk, izdelkov 
iz das mase, pletenja, kvačkanja…). 
Pričakujemo vas z novimi idejami in 
dobro voljo.

VSAK DRuGI 
TOREK V 
MESECu

Kopanje v 
Zdravilišču Laško 
ali Rimske Toplice. 

Odhod avtobusa  izpred društvene 
pisarne ob 15. uri. V Šmartnem 
lahko počakate pred spomenikom na 
ustju. Zaradi organizacije prevoza vas 
prosimo, da se obvezno prijavite v 
društveni pisarni ali po 

VSAK TOREK IN 
PETEK od 9. do 
10.30 ure

Nadaljevanje 
osnovnega tečaja 
angleškega jezika

Tečaj poteka v prostorih društva. Vse 
informacije lahko dobite na tel. 8981-
284, 031-676-768.

REKREATIVNO 
– ŠPORTNI 
PROGRAMI

V društvu se  
izvajajo naslednje 
aktivnosti:

NAMIZNI TENIS – sobota in nedelja v 
dopoldanskem času
BALINANJE – vsak dan 
PIKADO – sobota in nedelja v 
dopoldanskem času

ŠAH
Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je gosti-
lo šahiste  invalide iz vse Slovenije.  Organizator državnega prvenstva 
invalidov  v hitropoteznem šahu – ekipno za leto 2011 je bila Zveza za 
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, izvajalec pa je bilo 
naše Medobčinsko društvo invalidov.

Tekmovanje je bilo 
v soboto, 12. no-
vembra 2011 v pro-
storih Bob Bowlinga 
v Litiji.  Sodelovalo 
je trinajst ekip, od 
tega dve ženski in 
enajst moških ekip. 
Ekipo so sestavljali 
štirje šahisti in ena 
rezerva.
Pravico sodelovanja 
so si ekipe pridobile 
na regijskih tekmo-

vanjih ZDIS-a (6 ekip) in najboljše ekipe nacionalnih invalidskih organi-
zacij. Tekmovanje je potekalo po Bergerjevem sistemu vsak z vsakim.
Komisija za tekmovalni šport pri ZŠIS –POK  je na svoji seji ocenila, 
da se je naš MDI pri organizaciji tekmovanja zelo potrudil in odlično 
izvedel državno prvenstvo.
Ekipa MDI Litija in Šmartno pri Litiji v sestavi Nebojša Milinković, Srečo 
Obolnar, Lazar Djurič, Rufud Sadikovič in Jože Flus je zasedla odlično 4. 
mesto.  Ana MOHAR
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dom tisje
V prejšnjem glasilu nam je 
tiskarski škrat ponagajal in 
vsa kronika življenja doma 
je ostala neobjavljena, v no-
vicah ste prebrali samo od 
izida knjige, dom praznuje 
letošnje leto petinšestdeset 

let svojega delovanja. V okviru praznovanj tega 
pomembnega jubileja, smo izdali knjigo z naslo-
vom »Zgodbe in recepti naših babic«. V knjigi so 
tako objavljene zgodbe o tem, kako so se pre-
hranjevali naši predniki, knjiga prinaša tudi šte-
vilne, že skoraj pozabljene, recepte naših babic. 
Recepti so za pripravo jedi iz pridelkov, kot so jih 
naši predniki vzgajali na svojih vrtovih in njivah, 
kar še posebej pride prav v času gospodarske 
krize. Knjiga je bila slavnostno predstavljena na 
Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. V literarnem klubu Lily Novy sva 
brali zgodbe gospa Jožefa Kraševec in Leonida 
Razpotnik. Letošnji »Dan odprtih vrat doma« smo 
raztegnili na dva dni. Prvi dan smo imeli kuharsko 
delavnico, kjer so stanovalci in prostovoljci pod 

Po domu se dopoldan širijo kar omamne dišave, 
še posebno takrat, ko se pripravljajo sladke do-
brote. Nekateri stanovalci se aktivno pridružijo, 
drugi spremljajo dogajanje in vonjajo jedi. Gre 
za ohranjanje zmožnosti stanovalcev, hkrati na-
govarjamo čutila tistih stanovalcev, ki pri aktiv-
nostih ne morejo sodelovati. »Živeti z demenco« 
je bil naslov predavanja, ki smo ga organizirali 
skupaj z Društvom diabetikov in Društvom upo-
kojencev Litija. Mala sejna soba v občinski stavbi 
v Litiji je bila prepolna poslušalcev, ki so aktivno 
sodelovali s svojimi vprašanji. Predavanje smo 
pripravile strokovne delavke doma direktorica 
Vida Lukač, vodja zdravstvene nege in oskrbe 
Irena Špela Cvetežar in socialna delavka Leoni-
da Razpotnik. Demenca je kronična, napredujoča 
možganska bolezen, ki prizadene višje možganske 
funkcije kot so: spomin, učenje, presoja, računa-
nje, orientacija, razumevanje, govorno izražanje, 
zmanjšana je sposobnost obvladovanja čustev 
in socialnega vedenja. Demenco lahko povzroči 
več različnih bolezni, najpogostejši vzrok pa je 
Alzheimerjeva bolezen. Bolezen sicer napreduje 
počasi, bolnik pa postopoma izgublja sposobnost 
samooskrbe. Vse bolj postaja odvisen od svojcev 
in pomembnih drugih oseb. Bolezen ne prizade-
ne le bolnika, ampak tudi bližnje, ki zanj skrbijo. 
Prva težja preizkušnja je soočenje z boleznijo in 
njenimi posledicami. Z napredovanjem bolezni 
je skrb za obolelega obremenjujoča, saj postaja 
vse bolj povsem odvisen od tuje nege in pomoči. 
Tako oboleli kot tudi svojci potrebujejo podporo 
in razumevanje. Predvsem morajo biti seznanjeni 
z boleznijo kako le ta poteka in kakšne so njene 
značilnosti. Le tako lahko kakovostno poskrbijo 
za obolelega svojca. V okviru Doma Tisje smo or-
ganizirali INFO TOČKO – svetovalni telefon, kjer 
smo vam na voljo strokovnjakinje z zdravstveno-
socialnega področja. Lahko vam posredujemo in-
formacije, ki jih potrebujete pri skrbi za obolele-
ga. Svetovanje je organizirano ob ponedeljkih od 
13. do 15.h, sredah od 13. do 15.h in v petkih od 
10. do 12.h. Pokličete lahko na svetovalni tele-
fon: 01/ 8900100 ali pa nam pošljete vprašanje 
ali opis vaše stiske na elektronsko pošto: info.de-
menca@gmail.com. 

Vida LuKAČ in Leonida RAZPOTNIK

PREDVIDENE PRIREDITVE:
24.11.2011 -  kreativna delavnica z učenci OŠ 

Gradec ob 12.45h.
30.11.2011 -  izlet za stanovalce, ki se ukvarjajo 

s prostočasnimi aktivnostmi – ogled 
Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani.

14.12.2011 -  koncert učiteljskega PZ Litus ob 
16.30h

14.12 2011 -  novoletna zabava za stanovalce 
doma ob 17h

OPRAVIČILO
Dunja Props, Sitarjevška 46, Litija se pisno opravičujem Boštjanu Vrtačniku, Selce 1, Dole pri Litiji v 
zvezi dogodkov, ki so se pripetili dne 10.5.2011, na naslovu Selce 11, Dole pri Litiji.  Dunja Props

Izžrebanci NOVEMBRSKE stenski koledar 60 LET 
MESTA LITIJA. Nagrade prispeva Tiskarni ACO, Cesta 
Dušna Kvedra 39, Litija, kjer nagrade tudi prejmete.

 
1. Tea VOZEL - Tirna 48, Sava 

2. Pavel KOTAR - Dole 18, Dole pri Litiji 
3. Jelka VALENČIČ - Moravče pri Gabrovki 91, Gabrovka

Težje besede:  AKROSOM, PLEONAZEM, VAKERO, 
ERITEM

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.12.2011 na naslov 
uredništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli 
stenski koledar 60 LET MESTA LITIJA. Nagrade pri-
speva Tiskarna ACO, Litija.
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nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 132

mali oglasi
KIP JuSTICIJE, Boginje pravice, bronast velik 24 cm, prodam 
za 80€. Tel.: 031 878 351
KUPIM star mizarski ponk, skrinje, omare marajne, mize 
mentrge in ostale stare stvari. Tel.: 031 878 351
PRODAM nov, neuporabljen šahovski računalnik, moči moj-
strskega kandidata kitajske izdelave, kupljen v oktobru 2011 
za 200 EuR. Telefon: 01 898 10 02.
PRODAM garsonjero, na Trg na Stavbah, popolnoma adapti-
rano, v celoti opremljeno, visoko pritličje. Vseljivo takoj. Po-
kličite na 040 747 225.
ODDAM poslovni prostor velikosti 18 m2. Primerno za frizer-
sko dejavnost. GSM: 040 995 711
PRODAM garažo v Litiji pri AMD, cena po dogovoru. Informa-
cije: 041 683 673.
PRODAM Play station 1 z igricami, star 7 let, lepo ohranjen, 
cena 100�. GSM: 030 266 849.
ODDAM garsonjero 50 m2 z v stanovanjski hiši v podeželski 
okolici v bližini Litije. Centralno ogrevanje na olje, velika tera-
sa in sončna lega. Parkirno mesto, vrt.
ODDAM sobo s kuhinjo v stanovanjski hiši s souporabo ko-
palnice. Kontakt: 051 757 704

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

RAZPIS ZIMOVANJA 
– TRIJE KRALJI NA  

POHORJU 2012
Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno 
pri Litiji bo v času zimskih počitnic 
organiziralo zimovanje na Treh kra-
ljih na Pohorju za šolske otroke od 
6.–14. leta starosti.

Zimovanje na Treh kraljih na Pohorju (namestitev – Penzion 
Jakec)
termin: 18. – 22. februar 2012

Vsebine: šola smučanja ali šola deskanja na snegu
Ostale vsebine: tek na smučeh, družabne in kulturne dejavno-
sti, elementarne igre na snegu, zabavni večeri, sprehodi ...

cENA 

 210 EUR** – vključeni 4 polni penzioni in dodatno kosilo, 
4-dnevna smučarska vozovnica, šola smučanja oz. deskanja na 
snegu, prevoz, vodenje in organizacija.

**V primeru prijave dveh (ali treh) otrok iz iste družine ima 
drugi (in tretji) otrok 20 EuR popusta (190 EuR).

PLAČILO JE MOžNO V TREH OBROKIH!
PRIJAVE
Prijave sprejemamo preko elektronske pošte info@drustvo-
prosticas.si, po pošti na naslov Društva »Prosti čas« Šmar-
tno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji. Prijavnico dobite na 
spletni strani društva ali nam pišite prek e-pošte. Prijave 
sprejemamo do petka, 20. januarja 2012, oz. do zapolnitve 
mest (prostora je za 40 otrok).
DODATNE INFORMAcIJE na tel. 031 697-961, e-pošta: info@
drustvoprosticas.si ter na spletni strani http://drustvo-
prosticas.wordpress.com .

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.

vodstvom socialne delavke, gospe Vlaste Šedivy 
skupaj spekli slastne flancate. Popoldan pa smo 
skupaj s prostovoljkami litijskega društva upoko-
jencev in stanovalci doma izvedli modno revijo s 
predstavitvijo modnih oblačil za starejše. Na pri-
reditvi so nastopile tudi pevke zbora zaposlenih v 
domu – Dotik, ki so se najprej predstavile v novih, 
zaščitnih, službenih oblekah, nato pa prireditev 
zaključile s pevskim nastopom. Za glasbeno spre-
mljavo sta poskrbela gospa Meri in gospod Mirko 
Vresk. Drugi dan smo imeli v dopoldanskem času 
obisk Čarodeja Andreja, popoldan pa predstavi-
tev že omenjene knjige hkrati z degustacijo jedi 
pripravljenih po receptih iz knjige. V kulturnem 
programu so sodelovale citrarke Du Litija, pro-
stovoljka dijakinja Gimnazije Litija Ajda Raspo-
tnik, gospa Jožefa Kraševec in Leonida Razpotnik. 
V septembru smo pričeli s poizkusnim uvajanjem 
gospodinjskih skupin. Tako gospodinja k pripravi 
zajtrka in kosila povabi zainteresirane stanovalke 
in stanovalce. Te aktivnosti se trenutno izvajajo 
od ponedeljka do petka, vsak dan na drugi enoti. 

2011



OKTOBER PRINESEL PRVI DVE 
ZMAGI

V mesecu oktobru so bile v 1. NLB Leasing ligi na 
sporedu štiri tekme, ekipa RD Šmartno Herz Factor 
banka pa je zabeležila dve zmagi, neodločen izid in 
poraz. V taboru Šmartnega so s prikazanim napred-

kom forme zadovoljni. Ekipi se je v mesecu oktobru pridružil tudi 24-letni 
Celjan Luka Mirnik, ki igra na položaju krožnega napadalca, prestopil pa 
je iz MRK Krka.
Šmarčani so dve zmagi dosegli v 6. in 7. krogu. Prvo pred domačimi 
gledalci, ko so premagali ekipo RD Istrabenz plini Izola 28:26. V srečanje 
so vstopili z željo, da prikažejo dobro igro in tako razveselijo svoje navija-
če, kar se je na koncu tudi izšlo. Domača obramba je delovala stabilno, 
stekel je tudi napad. V 28. minuti je za 7 zadetkov prednosti za domače 
zadel kapetan Šmejc (16:9). V drugem polčasu so gostje zaigrali bolje, 
zlasti je blestev Kevič, ki je v drugem delu zabeležil 10 od skupno 14 
obramb. Ko se je tekma najbolj lomila, je Vodišek z dvema zaporednima 
zadetkoma preprečil presenečenje. Zmaga in pomembi točki sta zaslu-
ženo ostali doma. Na koncu tekme je trener domačih Jaka Keše povedal: 
»Tako kot smo pričakovali. To je bil derbi dna lestvice, kjer ni lepote. Je 
samo trda igra in želja. To je bila tekma, ki nam ni prinesla le dve točki, 
ampak veliko več. Rabili smo to potrditev, ker bo naprej lažje. Res smo 
trdo delali pa nam ne-
kako ni šlo. upam, da 
do sedaj lažje.«
In bilo je lažje, trdo 
delo se je izplačalo že 
na naslednji tekmi, ko 
je ekipa 14. oktobra 
igrala v Krškem. Tek-
ma je bila izbrana za 
prenos na Sportklu-
bu ter bila tudi derbi 
spodnjega dela lestvi-
ce. Krčani so povedli 
1:0, kar se je na koncu izkazalo, da je bilo to njihovo edino vodstvo na 
tekmi. V prvem polčasu je bila tekma izenačena, najboljša posameznika 
pa sta bila vratarja. Jelovčan pri domačih in Muratovič pri šmarski ekipi. 
V prvem polčasu sta oba zbrala kar po 10 obramb in držala izenačen izid 
na tekmi. V drugem delu pa boljša igra Šmartna Herz Factor banke, v 
vseh pogledih. Trdna obramba in zanesljivi zaključki v napadu so doma-
čega trenerja uroša Šerbca postavljali v težak položaj. Veliko menjav pri 
domačih ni pomagalo, razlika se je večala v gostujočo korist, ki je bila v 
sredini drugega polčasa že +7 v korist razigranih Šmarčanov. Proti koncu 
tekme je šmarski strateg Jaka Keše dal priložnost vsem igralcem, ki so 
tekmo mirno pripeljali do konca. Končni rezultat 24:29 v prid Šmarčanov 
in veliko slavje na težkem gostovanju.
V soboto 22.10.2011 je bila glavna tematika gostovanje prenovljene eki-
pe Celja Pivovarne Laško v Dvorani Pungrt, ki je bila lepo napolnjena, 
saj je tekmo spremljalo približno 750 ljubiteljev rokometa. Rokometni 
praznik v Šmartnem se je začel z minuto molka v spomin na preminule-
ga Iztoka Puca. Gostitelji, ki so srečanje začeli brez Gradiška, so v prvi 
minuti po golu Markoviča povedli. Vse do devete minute sta se ekipi 
izmenjavali v vodstvu. Domači so z dobro obrambo onemogočili, da se 
Celjani razigrajo. A le do desete minute, ko so goste povedli za dva za-
detka. Domača obramba je nekoliko zaspala, kar pa so izkušeni Celjani 
s pridom znali izkoristiti. Gostje so iz minute v minuto z lepimi akcijami 
višali prednost, pri tem pa je vratar Perić dobesedno zaklenil svoja vrata. 
Pri domačih se je v drugem polčasu izkazal vratar Cenkar, ki je zabeležil 
8 od skupaj 9 obramb. Kaj kmalu je bilo jasno, kdo bo na koncu slavil, 
vprašanje je bila le razlika v zadetkih. Velja omeniti, da je domači stra-
teg Jaka Keše dal priložnost tudi mladim igralcem. Tekmo so na koncu 
zasluženo dobili gostje z rezultatom 20:37, ki so prikazali moderen in hi-

ter rokomet. Po koncu srečanja so 
tako eni kot drugi delili avtograme 
in se slikali z mladimi nadebudni-
mi rokometaši.
Zadnja tekma v oktobru je bilo tež-
ko gostovanje v Ormožu. Obe ekipi 
sta do tega srečanja kazali solidno 
formo in pričakovala se je težka 
tekma. Ekipi sta tekmo začeli pre-
udarno in s trdo agresivno obram-

bo. Prvi polčas je bil povsem izenačen, blestela sta vratarja Muratovič pri 
Šmartnem in Jelen pri Ormožanih. V drugem delu pa so Šmarčani začeli 
igrati bolje in povedli tudi za tri zadetke, vendar se domačini niso predali 
in na koncu imeli celo priložnost za zmago, ki pa jo niso izkoristili. Na 
koncu lahko zapišemo, da je bila delitev točk dokaj »pravična«. Vseeno 
pa lahko zapišemo, da je Šmartno Herz Factor banka osvojila veliko toč-
no na Hardeku, kjer nobeni ekipi ni lahko igrati.
Veliko aktivnosti je tudi pri mlajših selekcijah. Spremljamo veliko dobrih 
iger in rezultatov, mlajši dečki A (1999) in starejši dečki B (1998) so še 
neporaženi v skupini JuG in suvereno zasedajo prvo mesto. Mlajši dečki 
B (2000), starejši dečki A (1997) in mladinci »A« imajo po en poraz in so 
v svojih skupinah zanesljivo na 2. mestu. Za nastop na prvih turnirjih pa 
se pripravljajo tudi ekipe mini rokometa, ki bodo letos najštevilčnejše 
do sedaj.
Vse bralce pa tudi vabimo, da si ogledate našo novo Facebook stran 
www.facebook.com/Rokomet.Smartno in Twitter stran www.twitter.
com/#!/rdsmartnohfb, kjer lahko spremljate veliko zanimivih strani. 
Prav tako pa je v izdelavi nova stran www.rd-smartno99.org, ki jo lahko 
že spremljate v sicer »delovni« oblik. VABLJENI NA OGLED ZANIMIVIH 
TEKEM V DVORANO PuNGRT.

LESTVIcA 1. NLB LEASING LIGE:

Mesto Ekipa Št. 
tekem Zmage Neodl. Porazi Razl. zad. Točke MT

1. RK CELJE PIVO-
VARNA LAŠKO 9 8 0 1 287 : 208 16 0

2. RK GORENJE 
VELENJE 9 7 1 1 320 : 247 15 0

3. RK CIMOS KOPER 9 6 1 2 301 : 262 13 0

4. RK TRIMO  
TREBNJE 9 6 0 3 249 : 231 12 0

5. RK MARIBOR 
BRANIK 9 4 1 4 264 : 270 9 0

6. RK JERuZALEM 
ORMOŽ 9 3 2 4 262 : 256 8 0

7. RD ISTRABENZ 
PLINI IZOLA 9 4 0 5 239 : 272 8 0

8. RD RIBNICA RIKO 
HIŠE 9 3 1 5 244 : 265 7 0

9. RD LOKA 9 3 0 6 241 : 262 6 0

10.
RD ŠMARTNO 
HERZ FAcTOR 
BANKA 

9 2 2 5 227 : 267 6 0

11. MRK KRKA 9 1 2 6 262 : 304 4 0

12. ROKOMETNI KLuB 
KRŠKO 9 2 0 7 213 : 265 3 -1

ČLANI NK KRESNIcE SO OB 40. LETNIcI 
KLUBA OSVOJILI JESENSKI NASLOV  

V REGIONALNI LJUBLJANSKI LIGI

LITIJSKI TENISAČI NA NOVIH  
LESTVIcAH ZOPET V VRHU

V Tenis klubu AS smo zelo zadovoljni tudi z leto-
šnjim jesenskim vpisom. Vpisalo se je precej mladih nadebu-
dnežev, med katerimi so trenerji zaznali že precej novih talen-
tov, tako se v klubu za prihodnost ne bojijo. Seveda so vse oči  
trenutno uprte v Nastjo Kolar in njene načrte, ki so zelo op-
timistični, saj v letu 2012 načrtuje med drugim tudi nastop v 
glavnem delu Roland Garrosa. Do takrat bo treba odigrati še 
veliko turnirjev, kar bo predstavljajo seveda tudi veliko stroškov, 
a nekoliko lažje vendarle bo, saj bo dva od večjih turnirjev s svo-
jo donacijo pokrilo podjetje Studio Moderna, ki se je vpisalo 
na seznam Nastjinih sponzorjev. Nastja Kolar je prejela že tudi  
povabilo selektorja za nastop v FED cUP reprezentanci in bo 
5. februarja zastopala Slovenijo v boju z reprezentanco Japon-
ske.
Za mesec oktober je sicer značilna turnirska pavza, ki seveda 
velja le za turnirje v Sloveniji. Vendar si je večina naših tekmoval-
cev to pavzo vzelo za krajše pripravljalno obdobje. V tem času je 
na mednarodni sceni nastopila le Lara Kralj, ki se je udeležila 
nastopa na mladinskem ITF turnirju v Belgiji. Lara Kralj je imela 
veliko smolo pri žrebu na mladinskem ITF turnirju 4. ranga v  
Belgiji, saj se je morala že v 1. kolu pomeriti s Kazahstanko 
Kamilo Kerimbayevo, ki je kar 726. na članski WTA lestvici.  
Lara se je sicer borila, vendar je bila Kazahstanka na koncu 
premoča, Lara pa kljub vsemu dobila bogate izkušnje, saj je  
bil to eden njenih prvih turnirjev v kategoriji do 18 let. Lara  
Kralj ima v tej sezoni sicer še pravico nastopa v kategoriji do 
16 let.

Rekreacija
20. oktobra je vsem teniških navdušencem odprla vrata pre-
novljena teniška dvorana AS, ki so jo nekateri poimenovali kar 
Arena AS. V dvorani sta zdaj na voljo dva igrišča s tepih gra-
nulat podlago in eno igrišče s trdo podlago (hard), ki bo služilo 
predvsem za treninge naših najboljših tekmovalcev. Tako ima 
zdaj naš teniški klub odlične pogoje, tako za rekreativni kot tek-
movalni tenis. Investicija je bila izvedena ob pomoči sredstev s 
strani Fundacije za šport.
Rekreacija bo tudi to zimsko sezono v znamenju Rekreativne 
lige AS. Ta je znova zabeležila rekorden vpis in sicer se bo na 
igriščih v Areni AS, kakor so igralci trenutno poimenovali pre-
novljeno teniško halo, merilo kar 117 tekmovalcev v petih mo-
ških in eni ženski ligi. Tako veliko število je brez dvoma potrditev 
odličnega dela dolgoletnega vodje lige Dušana Razborška, ka-
teremu se Tenis klub AS Litija najlepše zahvaljuje za ves vloženi 
trud. Že uvodne tekme pa so pokazale, da bo nova podloga, ki 
je zamenjala pesek, kar pošteno premešala že skoraj ustalje-
na razmerja moči iz preteklih sezon. Zelo suverena pa ostajata 
glavna favorita za najvišja mesta in sicer Ašič Alojz in Primož 
Novak, ki tudi na novi podlagi še nista dovolila nobenega pre-
senečenja. Liga bo, po prvih tekmah sodeč, izredno zanimiva 
in napeta.
Tenis klub AS Litija bo 3. decembra gostil tudi tradicionalni  
VIP teniški turnir, ki se ga vsako leto udeležijo znane in  
uspešne osebnosti iz cele Slovenije, ki se bodo pomerile med 
sabo v tenisu in malem nogometu. Brez dvoma bo pestro in 
zanimivo ogleda, zato vabljeni. Prav tako vabimo vse na ogle-
de tekem Lige AS, ki so vsako soboto in nedeljo od 9. do 20. 
ure. V kolikor pa se želite na igrišču pomeriti sami, pa vabljeni,  
da si rezervirate svoj termin na tel.: 01 8980 800 – pripravili 
smo ugodne cene, predvsem v dopoldanskih in večernih ter-
minih.

tenis klub AS
nadaljevanje s 1. strani
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Ob izidu OBČANA bo že končan jesenski del pr-
venstva. Po začetnem slabem igranju članske eki-
pe, so se fantje ujeli, prikazali boljši nogomet in 
začeli zmagovati. Zato bo članska ekipa prezimila 
v sredini lestvice. Za pomladanski del bo to velik 
izziv, saj je cilj ekipe uvrstitev v prvi del lestvice.

Ženska članska ekipa je tudi po slabem začetku zaigrala bolje in se po-
časi pomika proti vrhu lestvice. Povedati moramo, da imamo tri repre-
zentantke med članicami in eno reprezentantko v mlajši selekciji, kar je 
tudi zasluga trenerja in dobrega dela z dekleti. Mlajša selekcija deklet 
pa pridno vadi in odigrava turnirje. Zato „punce“, ki se še niste odločile 
ali bi bile nogometašice ali ne, korajžo v roke in se nam pridružite, kaj-
ti nikoli ni prepozno. Selekciji mlajših dečkov sta tudi pridno trenirali 
in igrali prvenstvene tekme. Veseli pa nas, da so trenirati začeli tudi 
najmlajši, ki še niso v tekmovalnem ritmu pa vseeno pridno vadijo in 
spoznavajo lepote nogometne igre.
uO NK pa pripravlja izdajo nogometnega koledarja za leto 2012. Vsi 
zainteresirani ga konec leta lahko dobite v Š.D. Jevnica.

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

Prenovljeno igrišče

V zimskem času nadaljujemo z vadbo v športni dvorani v Kresnicah. 
Ekipam in trenerjem želimo v prihodnosti veliko športnih uspehov. 
Na koncu vabimo vse nogometne navdušence, da se nam pridružijo v 
tekmovanju kot tudi pri delu in organizaciji kluba. Predvsem vabimo 
šolsko mladino, ki se želi ukvarjati z nogometom, naj se javijo nogome-
tnem klubu v Kresnicah.

Jože KOVIČ 

Končan je jesenski del nogometne sezone 2011/2012 v Medobčinski 
nogometni zvezi Ljubljana. Članska ekipa je osvojila vrh lestvice v Re-
gionalni Ljubljanski ligi in to je najboljši uspeh Kresniških nogometašev 
v 40. letnici obstoja kluba. uspeh je lepa popotnica za naprej za razvoj 
nogometa v Kresnicah. Čestitamo vsem igralcem in trenerju Juriju Sa-
jovicu. Mladinska ekipa je osvojila drugo mesto v MNZ ligi in potrdila, 
da je zrela ekipa in da bodo nekateri igralci lahko nadaljevali svojo špor-
tno pot v članskem moštvu. Čestitamo tudi mladinski ekipi in trenerju 
Gregorju Grebenarju. Kadeti prvo leto igrajo v kadetski ligi in prehod iz 
starejših dečkov ni bil lahek. Ne glede na to od njih v spomladanskem 
delu pričakujemo napredek in tudi napredovanje po prvenstveni lestvi-
ci. Igralcem in trenerju Martinu Joviču želimo veliko uspehov v spomla-
danskem delu. Cicibani u-8 in u-9 so se pod vodstvom trenerja Joška 
Nejedlya dobro odrezali na turnirjih in klub njihovi mladosti dokazali, 
da so osnova za razvoj nogometa v Kresnicah. V jesenskem delu pr-
venstva je odlično služilo tudi vreme, kar je pripomoglo k dobri pripravi 
nogometnega igrišča in s tem uspehov ekip NK Kresnice. 
Za pripravo in urejenost igrišča in objektov NK Kresnice je skrbel Rudi 
Zupančič. 

REGIONALNA LJUBLJANSKA LIGA 2011/2012
LESTVIcA 13. krog 12.11.11 

KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. cockta Kresnice 13 9 1 3 24:14 28
2. Komenda 13 8 0 5 29:20 24
3. Kolpa 13 8 0 5 23:17 24
4. Rudar Trbovlje 13 7 2 4 28:10 23
5. Jezero Medvode 13 6 4 3 30:21 22
6. Arne Tabor 69 13 6 2 5 19:18 20
7. Litija 13 5 4 4 20:23 19
8. Ihan 13 5 3 5 21:24 18
9. Jevnica 13 4 5 4 19:18 17
10. Kočevje 13 4 4 5 25:29 16
11. Brinje 13 4 2 7 18:21 14
12. Termit Moravče 13 4 1 8 18:27 13
13. Vrhnika 13 3 2 8 9:22 11
14. Črnuče 13 2 2 9 11:30 8

Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - število tekem  TČ - število točk

REZULTATI 13. krog 12.11.11 
Kočevje : Rudar Trbovlje 0:0 (0:0)
Arne Tabor 69 : Ihan 2:0 (0:0)
Jevnica : Jezero Medvode 4:0 (2:0)
cockta Kresnice : Črnuče 4:1 (2:0)
Termit Moravče : Kolpa 2:3 (0:1)
Litija : Komenda 2:0 (0:0)
Vrhnika : Brinje 0:1 (0:0)



19OBVESTILA November 2011

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE – 
SERVIS ZA DRUŠTVA

Kdo so NVO?
Nevladne oraganizacije, s kratico 
NVO, so neprofitne, večinoma pro-
stovoljne in prav vse morajo imeti 

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

Delovno srečanje namenjeno pripravi pobude
V Litiji so se v okviru delovnega srečanja, ki smo ga organizirali v 
okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije, zbrali predstavniki društev, 
ki so posredno ali neposredno pomembni pri izvajanju turistične 
dejavnosti v občini Litija. Vloga Stičišča NVO osrednje Slovenije je 
poleg usposabljanj, nudenja osnovnega servisa za lažje delovanje 
NVO in krepitve nevladnih organizacij tudi nudenje pomoči pri iz-
boljševanju položaja društev, zasebnih zavodov in ustanov. 

Namen tokratnega srečanja je bilo 
oblikovati skupno pobudo društev, ki 
v občini Litija opravljajo turistično de-
javnost, z namenom, da se tako kot na 
drugih področjih npr. šport, kultura, 
oblikuje program turističnih društev in 
zanj zagotovijo sredstva z razpisom za 
izvajanje turistične dejavnosti, ki bodo 
namenjena društvom. Cilj je večji uči-

nek delovanja društev in javnih institucij, ki se ukvarjajo s turizmom in 
promocijo občine in na koncu tudi večji učinek občinskih sredstev za 
promocijo občine.
Na srečanju je bilo s strani predstavnikov društev izpostavljena tudi po-
treba po povezovalcu programov društev, ki bi koordiniral in usmerjal 
turistični program (prireditve, turistične ponudbe, ki jo nudijo društva), 
da bi kar najbolje podprli razvojni program občine tudi v tej razvijajoči 
se panogi. Srečanja sta se udeležila tudi župan g. Franci Rokavec in 
podžupanja ga. Lijana Lovše. 
Konkretno pobudo, s katero si društva želijo, da občina umesti finančno 
postavko – financiranje društev, ki spodbujajo oz. pripomorejo k razvoju 
turizma v občini Litja – v letni občinski proračun, torej, da občina vsako 
leto razpiše sredstva za turizem, za katera bodo lahko kandidirala dru-
štva, bomo pomagali oblikovati na Stičišču NVO osrednje Slovenije. 
Eden od naslednjih korakov je tudi podpis sporazuma o sodelovanju 
med občino in nevladnimi organizacijami (društvi, zasebnimi zavodi in 
ustanovami), v katerem bomo opredelili skupno vizijo in načela sode-
lovanja. Sporazum bomo pripravili na Stičišču NVO osrednje Slovenije, 
društva pa vabimo, da se aktivno vključijo v pripravo sporazuma. Piši 
nam na tjasa@srce-me-povezuje.si ali pokličite 040 786 939. Več na 
www.srce-me-povezuje.si.  Tjaša BAJC, Stičišče NVO osrednje Slovenije

PRIPRAVLJAMO NOVE 
IZZIVE PODEžELJA

Tudi letošnje šolsko leto bo na Izo-
braževalnem centru Geoss, Litija 
spet zelo aktivno. V okviru projekta 

»Dvig ravni pismenosti«, katerega financirata Ministrstvo za šolstvo in 
šport in Evropski socialni sklad, bomo občanom litijske in šmarske ob-
čine že v decembru zopet ponudili možnost, da brezplačno obiskujejo 
izobraževalni tečaj Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi 
podeželja, v naslednjih mesecih pa še tečaj, namenjen starejšim Razgi-

bajmo življenje z učenjem. 
Skupinica, ki je obiskovala Izzive pode-
želja lansko šolsko leto, je v 120 urah, 
kolikor je trajalo druženje, pridobila 
zelo raznovrstna znanja iz področij, 
kot npr. izdelovanje darilne embalaže, 
peka kruha, izdelava različnih namazov, 
nabiranje zdravilnih zelišč, učenje pra-
vopisa in osnov računalništva, znanja s 

področij podjetništva, prava za vsakdanjo rabo, pisanje življenjepisa ipd. 
Tudi letošnji tečaj bo vsebinsko zelo pester. Med drugim se bodo učili 
polstenja (»filcanja«) volne, kaligrafije ali lepopisja, spoznavali različne 
šege in običaje ob različnih praznikih, izdelovali mozaike, ohranjali slo-
vensko ljudsko pesem, se učili računalništva in še mnogo zanimivega.
Prostih mest je še nekaj, zato ne zamudite pri-
ložnosti in nas čim prej pokličite na telefonski 
številki 01/8980-570, 031/759-355.
Prav tako smo pričeli tudi z izvajanjem brezplač-
nih računalniških tečajev za odrasle, ki potre-
bujejo osnovno znanje za delo z računalnikom. 
Sprejemamo prijave. 

Pridružite se nam, veselo bo! 
Maruša KOMOTAR
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PP MOtOKROS 2011
TOMI KASTELIc PRVAK, GAŠPER ADAMLJE 

VIcE PRVAK
Sezona motokrosa je končana. Bila je naporna in dolga, zaznamovana 
tudi z nekaj manjšimi poškodbami. A na srečo se je vse dobro končalo. 
Osma in s tem zadnja dirka za Pokalno prvenstvo Slovenije v motokro-
su, je bila izvedena v nedeljo 9. oktobra 2011, v Prilipah, v organizaciji 
AMD Brežice. Skupni izkupiček sezone domačega motokros kluba MK 
ZAI, pod vodstvom prekaljenega trenerja Aleša Zajca, pa je več kot 
odličen:
- Tomi Kastelic (KTM ) prvak v razredu MX 125 R2
- Gašper Adamlje (KTM ) vice prvak v razredu MX Open R2
-  Maja Šketelj (KTM) četrta in Vuk Benjamin (KTM) šesti v razredu MX 

65 junior
- Jaka Završan (Kawasaki) dvanajsto mesto v razredu MX 85 junior.
Klub, MK ZAI, pa je v družbi enainštiridesetih klubov zasedel visoko 
šesto mesto, kar je glede na število članov v klubu več kot odlično. 
Ob tem bi se radi zahvalili vsem, ki ste v minuli sezoni podpirali tekmo-
valce, da so lahko dosegli zastavljene cilje. Vsak prispevek je bil več 
kot dobrodošel. Največja zahvala gre družinam tekmovalcev, nato glav-
nemu sponzorju MOTO cENTRU LABA ter vsem ostalim: Avtoservisu 
Kastelic Dejan s.p., Avto usluga trgovina rezervnih delov Anton Soklič 
s.p. ter Omahen Transportu, d.o.o. Hvala tudi vsem navijačem, vse več 
vas je. Srečno.  MK ZAI

ŠTIRI OBČINE – MALI 
NOGOMET NA TRAVI

OLMN se je v jesenskem ciklusu zaključila. 
Vodstvo, predvsem pa vodja tekmovanja zago-
tavljata vsem akterjem rekreativno udejstvova-

nje ter spodbujata pravila FAIR PLAy-a. Vsa moštva pa so pokazala 
velik napredek pri sami organizaciji. 
Nekatera so že naredila model za uspešno ter motivacijsko vodenje 
posameznih ekip v OLMN, kakor tudi na drugih področjih v sklopu 
Športnih društev. Širina napredka pa se kaže v tem, da je na seznamu 
prijavljenih igralcev v tekmovanju tudi aktualni predsednik ter pod-
predsednik naše krovne nogometne organizacije.

PRVA liga DRUGA liga 
Ekipa Št. tekem Točke

celotna Lestvica PRVA LIGA
1. CIFRA -KELME 11 27
2. FrapeBar&Saletr 11 26
3. ŠD Zgornji Log 11 24
4. ŠD Sava 10 21
5. Omahen trans. 11 19
6. Jang bojs 11 18
7. ŠD Jance 1 11 16
8. ŠD Polšnik 1 11 14
9. Robin MK 11 10
10. yu team 11 9
11. ŠD Prežganje 11 7
12. ŠD Šmartno S.Jereb 10 0

Ekipa Št. tekem Točke
celotna Lestvica DRUGA LIGA

1. KŠD V.Štanga 11 25
2. NK Dolina 11 22
3. ŠD Dole 11 22
4. ŠD Situla Vace 11 21
5. Log utd 11 19
6. Gostilna Juvan 11 18
7. Sobrace 11 17
8. Jesenje 11 13
9. ŠD Polšnik 2 11 12
10. Liberga 11 11
11. FC Jance utd 11 10
12. ŠD Janče 2 11 3

VETERANSKA liga
Ekipa Št. tekem Točke

celotna lestvica VEtERanSka
1. ŠD Dolina 7 21
2. ZL veterani 7 15
3. ŠD Polšnik Vet 8 15
4. ČDTZ 7 12
5. Prežganje 8 12
6. Kandidati 6 7
7. ŠD Hotič 7 6
8. ŠD Sava Vet 8 6
9. ŠD Jance Vet 8 4

Obvestila in dopolnila v tekmovanju OLMN za jesenski del bodo obja-
vljena v naslednji številki Občana in na uradni spletni strani lige.

Športni pozdrav! Za OLMN, Mito KoS
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DRUGA POKALNA TEKMA  
KARATE ZVEZE SLOVENIJE ZA 

LETO 2011
22.10.2011 je Karate zveza Slovenije organizirala 
2. pokalno tekmo v borbah, katah in ekipnih ka-
tah za starostne kategorije do 18 let. Nastopilo je 

318 tekmovalcev iz 36 klubov v 55 kategorijah in s 413 nastopi. Stefan 
Joksimović je v kategoriji starejših dečkov med 28 tekmovalci osvojil 
izvrstno 1. mesto v katah in 2. mesto v borbah. 

Stefan sicer tudi med 
poletjem ni počival, po 
14–dnevni šoli kara-
teja in individualnem 
treningu in vzdrževa-
nju kondicije doma, je 
jesenski del tekmovanj 
pričel že kar kmalu, 
3.9. je že nastopil na 
mednarodnem turnir-
ju »Međimurje Open 
2011« na Hrvaškem v 
Čakovcu, kjer je osvo-
jil 2. mesto v katah in 

31. PLANINSKI POHOD NA TISJE, DNE 
11.12.2011

Pohod je tradicionalen in je vsako leto na drugo nedeljo v mesecu 
decembru. Tudi letos je organiziran v počastitev bitke II.Štajerskega 
bataljona na Tisju, ki je bila na božični večer lata 1941.
Start pohoda je izpred Plečnikovega spomenika NOB v Litiji. Trasa bo 
označena s strani markacistov PD Litija, pohodnike prosimo, da se držijo 

označenih poti, ki bodo očiščene in po potrebi varovane.
Smer pohoda je vsako leto ista. Od spomenika gredo udeleženci preko Rozmanovega trga in Ježe 
do Zagorice. Pri avtoprevoznku »Omahen« se povzpnejo na sleme nad Jablaniškim potokom in na 
levi vidijo cerkvico sv. Marije Magdalene na Gradišču. Pot poteka po gozdu in robu do kapelice nad 
Bajernikom, kjer je bil nekoč grajski ribnik, prečkajo cesto Šmartno- Cerovica in se povzpnejo na 
Jelšo, kjer jih čaka čaj za okrepitev. Pot vodi naprej nad naselje Rodni vrh, Bič in Liberga, na desni 
se odpre pogled na Bogenšperk, ter hribovje v smeri Dolenjske in Ljubljane. Na zgornjem Tisju je 
čudovit razgled na Kamniške planine na levi in Dolenjske griče s cerkvicami na desni. Do spodnjega 
Tisja je še pet minut.

3. mesto v borbah. 11.9. 
se je udeležil zelo močne-
ga mednarodnega turnirja 
»CRO OPEN 2011« na Reki, 
kjer je osvojil 3. mesto v 
borbah. 25.9. smo pričeli 
jesenski del tekmovanja 
doma z 12. Mednarodnim 
Shotokan turnirjem v Kra-
nju, kjer je že po tradiciji 
Stefan zelo uspešen, saj 

je tudi tokrat osvo-
jil dve prvi mesti, v 
katah in ravno tako 
v borbah. 1.10. smo 
se odpravili na tek-
movanje v Srbijo, 
na mednarodni tur-
nir »Trofej Beograda 
2011«, tudi tam je 
Stefan osvojil prvo 
mesto v katah in 
ravno tako v bor-
bah.   B.J.

Na Tisju bo ob 11.00 uri  kuturna proslava. Na Tisju se okrepčamo s čajem. Pot vodi nazaj do Preske, 
kjer se lahko odpravimo po daljši razgledni poti proti Ježnemu vrhu, ki ga bomo dosegli v pol ure. 
Pozdravila nas bo prva privatno zgrajena cerkvica na slovenskem. Zgradili so jo bratje Zadražnik 
zaradi zaobljube njihovega očeta med drugo svetovno vojno. Posvečena je sv. Petru, ki je bil prvi iz 
tega zaselka s tem imenom in imel željo, da bi cerkvica stala na sedanjem mestu. Ob lepem vremenu 
se odpre edinstven pogled proti Kamniškim alpam, Storžiču in Triglavu v smeri gradu Bogenšperk na 
desni in Snežnik na levi strani. Pot vodi naprej po cesti za Razbure do križišča Bukovje – Ježče id od 
tam naprej do Višnjega grma. Po robu nadaljujemo do Jurčka, kjer se zavije levo za Jagodnik nato 
levo po poljski poti za Marsko in navzdol do glavne ceste, kjer je do Kostrevnice še nekaj minut. 
Na cilju v Kostrevnici pohodniki prejmejo značke in plakete za prehojene poti in se lahko okrepčajo z 
čajem. Iz Kostrevnice bodo od 11.30 do 15.00 na pol ure vozili avtobusi (oz. ko je polno zaseden).
Organizatorji bomo poskrbeli, da bodo udeleženci opozorjeni, da ne hodijo po cestah in ne ovirajo 
prometa oz. pazijo pri prečkanju cest. Na 31. Planinski pohod na Tisje vabi PD Litija.

Vodja pohoda Peter RuTAR



GALEB OPEN 2011
Kadetski reprezentant Taekwondo kluba Šmartno – Li-
tija, Domen Pirc, se vrača iz ene izmed zadnjih tekem s 
kadetsko reprezentanco. V Beogradu je na A - turnirju 
v borbah, na tekmovanju Galeb Open, osvojil odlično 

2. mesto. Tega turnirja se udeležijo vse večje evropske taekwondo 
reprezentance. Domen je po dveh prepričljivih zmagah nad Grkoma 
ter nad Bolgarom, izgubil je v finalu, verjeli ali ne, s še enim Grkom. 
Dejstvo je, da je Grčija ena izmed boljših evropskih držav, ki ima zelo 
dobro reprezentanco in jim je prav na tem turnirju Domen dokazal, da s 
Slovenci ni dobro češenj zobati, še posebno ne s tekmovalci Taekwon-

do kluba Šmartno 
– Litija. Preden 
Domen prestopi 
med mladince, se 
bo začetek me-
seca novembra 
udeležil še enega 
A – rang turnirja z 
reprezentanco na 
Hrvaškem, nekaj 
članov pa bo vi-
kend kasneje od-
potovalo v Bosno, 

kjer se bodo borili na turnirju Mostar Open. Do konca leta nas čaka še 
nekaj napornih vikendov, upajmo da uspešnih.

TOMAž IVANČIČ SREBRN, 
MARUŠA KOKALJ  

BRONASTA!
V ligaškem premoru tekmovanja, so kadeti 
in kadetinje kegljaškega kluba Litije nasto-
pili na državnem prvenstvu, ki je bilo 29. in 

30. oktobra 2011. Kadeti so tekmovali v Tržiču in Pivki, kadetinje pa na 
Prevaljah in v Postojni. Med kadeti je bil odličen drugi Tomaž Ivančič 
(1126 podrtih kegljev) in tako postal državni podprvak. Klemen Ivančič 
je bil 11. (1054), Žiga Pikl 37. (893), Kristjan Ponebšek 39. (880) in Rok 
Markelc 41. (869 podrtih kegljev). Edina kadetinja iz Litije, Maruša Ko-
kalj, je osvojila odlično 3. mesto v državi s 1105 podrtimi keglji. Za tako 
velik uspeh čestitamo vsem, predvsem pa Tomažu in Maruši.

Od zadnje objave v Občanu, so bili odigrani še trije krogi državne-
ga kegljaškega prvenstva.
Prva ekipa Litije je dosegla dve zmagi in doživela en poraz:
5. krog – Litija 1 – Radenska 5:3; 6. krog - Sinet – Litija 1 3: 5; 7. krog 
– Litija 1 – Konstruktor 3: 5
Poudariti velja, da sta v 7. krogu obe ekipi izboljšali rekord litijskega 
kegljišča. Novi rekord je 3680 podrtih kegljev.
Druga ekipa Litije je igrala takole:
5. krog Litija II – Ceršak 7:1; 6. krog Šoštanj – Litija II 6:2; 7. krog 
Litija II – Fužinar 0:8
Prva ekipa trenutno zaseda 6. in druga ekipa 7. mesto na lestvicah.
Ženska ekipa Litije, ki je po 5. krogih tekmovanja trenutno na odličnem 
drugem mestu je igrala takole:
3. krog Kočevje – Litija 1:7; 4. krog Izola – Litija 2:6; 5. krog Litija – 
Pivka 3.5
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SMUČARSKI SKOKI
V smučarsko skakalnem 
centru v Mislinji je v ne-
deljo 16.10.2011 potekalo 
državno prvenstvo v smu-
čarskih skokih do 14 in 15 
let.
Pri dečkih do 15 let je zma-
gal Matevž Samec SSK 
Velenje (65,5 m; 64,5 m), 
drugi je bil Matija Štem-
berger SSK Costella Ilirija 
(v obeh serijah 64,5 m), na 
odlično 3. mesto pa se je 
uvrstil član SK Zagorja 
Rok Juvančič s 63 m v 
prvi ter 62,5 m v drugi 
seriji. S tem rezultatom je 
Rok potrdil odlične rezulta-
te v poletni sezoni, kar je 
zagotovo lepa popotnica 
za zimo. Drugi član zagor-
skega kluba Žan Žujić je 

zasedel 10. mesto (v obeh serijah je skočil 59 m).
Ekipno so člani SK Zagorja v sestavi Jaka Jesih, Julija Sršen, Žan Žujić 
ter Rok Juvančič zasedli 5. mesto z majhnim zaostankom 3,5 točke za 
tretjim mestom (preračunano v metre 1,5 m).
Na 100 m skakalnici v Kranju pa je 23. oktobra potekalo državno pr-
venstvo dečkov do 16 in 18 let.
Tekmovanja v obeh kategorijah, se je udeležil tudi Rok Juvančič, kjer je 
dosegel dva odlična rezultata; v kategoriji dečkov do 16 let se je uvrstil 
na 9. mesto, do 18 let pa na odlično 6. mesto.
V mesecu avgustu se je Rok udeležil tudi tekmovanja v nemškem Hin-
terzartnu. Bil je eden izmed štirih tekmovalcev, ki so zastopali Sloveni-
jo. Tekmovanja se je udeležilo 54 skakalcev, Rok pa je dosegel odlično 
6. mesto z najdaljšim skokom na tekmi.

Zvone POGRAJC

Plezalna sekcija DPČ Šmartno

V TRžIČU DVOJNE STOPNIČKE 
ZA PLEZALcE DPČ ŠMARTNO 

V soboto in nedeljo, 15. in 16. oktobra, se je 
v Tržiču odvijala tretja tekma za državno pr-

venstvo v športnem plezanju v težavnosti. Tudi tokrat so plezalci 
iz Šmartna dosegli uvrstitve na zmagovalni oder in sicer z 2. me-
stom Tinkara Meke in s 3. mestom Veronika Meke.
Tržič, ki je gostil letošnjo tretjo tekmo za vse kategorije, je že tradici-
onalni organizator tekem za državno prvenstvo v športnem plezanju, 
kjer ima športno plezanje že skoraj tridesetletno tradicijo. Na tekmo-
valni steni v Dvorani tržiških olimpijcev so se v soboto pomerile sre-
dnje in starejše kategorije, v nedeljo pa so plezale mlajše kategorije. 
V obeh dneh je PS DPČ Šmartno zastopalo 6 tekmovalcev. V soboto 
se je v kategoriji starejših deklic najbolje odrezala Veronika Meke, ki 
je osvojila 3. mesto. V kategorij starejših dečkov je urh Tomažič svoje 
dobro plezanje iz treningov prenesel na tekmovanje in s 4. mestom 
končal nastop tik za stopničkami. To je tudi njegova najboljša uvrstitev 
v državnem prvenstvu. V kategoriji mladink je Karin Tomažič dosegla 5. 
mesto, Jernej Celestina pa si je v kategoriji kadetov priplezal 6. mesto. 
Karin je nastopila tudi v članski konkurenci, kjer je bila 11. V nedeljo 
so nastopili cicibani in cicibanke ter mlajši dečki in deklice. Tinkara 
Meke je nastopila odlično in v superfinalu dosegla 2. mesto, kar so 
njene druge stopničke v letošnji sezoni. V kategoriji cicibanov je plezal 
Bine Meke, ki se je z 9. mestom prvič v letošnji sezoni prebil med deset 
najboljših. 

ponedeljek – petek, 9.00 do 22.00 h
sobota – nedelja – prazniki, 16.00 do 22.00 h

Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija • Tel.: (01) 89 80 610

Vas vabi v svoje prostore v Športno dvorano  
Litija v FITNESS in SAVNO z novim delovnim časom:

matetova družba d.o.o. 

V trenutnem točkovanju za državno prvenstvo 2011 zasedajo plezalci 
PS DPČ Šmartno naslednje uvrstitve: Bine Meke (cicibani) – 19. mesto; 
Tinkara Meke (cicibanke) – 4. mesto; urh Tomažič (starejši dečki) – 7. 
mesto; Veronika Meke (starejše deklice) – 4. mesto; Jernej Celestina 
(kadeti) – 3. mesto; Karin Tomažič (mladinke) – 3. mesto; Karin Toma-
žič (članice) – 9. mesto
Do konca letošnje sezone sta še dve tekmi v težavnosti in sicer prvi 
vikend v novembru v Škofji Loki in prvi vikend v decembru v Kranju, 
kjer bo hkrati potekala tudi tekma z državno prvenstvo v balvanskem 
plezanju. Vmes bodo ljubitelji športnega plezanja prišli na svoj račun z 
dvema mednarodnima tekmama, ki bosta v Kranju. Tretji vikend v no-
vembru se bodo na steni v športni dvorani Zlato polje pomerili najboljši 
športni plezalci in plezalke na svetu, kjer bodo na predzadnji tekmi 
že dodobra nakazali, kdo lahko meri na skupno zmago v svetovnem 
pokalu, ki se bo vikend kasneje zaključil v Barceloni. Naj dodamo, da 
sta v ženski konkurenci v samem vrhu tudi dve Slovenki in sicer Mina 
Markovič, ki prepričljivo vodi, na tretjem mestu, pa je v resnem boju za 
drugo mesto Maja Vidmar. Konec novembra bodo na tekmi za evropski 
mladinski pokal svoje znanje na zaključni tekmi pokazali člani mladin-
ske reprezentance, kjer lahko računamo tudi na kakšen nastop šmar-
skih plezalcev.

Jernej PETERLIN 

cROATIA OPEN 2011
Na sosednjem Hrvaškem je 5. in 6. novembra potekal A rang turnir v 
borbah Croatia open. Tudi tega turnirja se je udeležil naš kadetski re-
prezentant Domen Pirc. Kako močno je bilo tekmovanje pove že samo 
to, da se je turnirja udeležilo 33 držav ter 1150 tekmovalcev. Vedeli 
smo, da je Domen pripravljen, saj je že dober teden nazaj prinesel 
srebrno odličje iz Beograda. Že takoj prvo borbo je dobil Grka, ki je 
Domna v Beogradu premagal v finalu. Z izkušnjami, ki jih Domen odne-
sel iz te borbe, mu ga je uspelo z lepo in prepričljivo borbo premagati 
z rezultatom 4 proti 1. To mu je dalo motivacijo za naslednji dve borbi 
nad Hrvatoma, ki pa tudi nista imela pretirane možnosti proti Domnu. 
V finalu se je boril z borcem iz Grčije in je bil po lepi ter atraktivni borbi 
na koncu vseeno boljši Grk. Če analiziramo ti dve tekmovanji, lahko 
rečemo, da če ne bi bilo Grkov, bi bili Slovenci prvi.

Taekwondo klub Šmartno – Litija čaka sredi novembra državno tekmo-
vanje v tehniki, ki ga organizira prav naš klub. Konec decembra pa bo 
v Mariboru še državno tekmovanje v borbah.
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ROžNATI OKTOBER 
Oktober je že nekaj let namenjen osveščanju o 
raku dojk. To je najpogostejši rak žensk v razvitem 
svetu in tudi v Sloveniji. Pri nas letno zboli okoli 
1100 žensk. Predvsem zaradi poznega odkriva-
nja bolezni je preživetje naših bolnic žal še vedno 

slabše od evropskega povprečja. 
Natančen vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj 
dejavnikov tveganja, ki so povezani z njim. 
Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost zaradi te bolezni 
v razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano iskanje 
raka, pri najbolj ogroženih ženskah in uvajanje novih učinkovitejših 
načinov zdravljenja. 
Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima 
pomembno vlogo tudi redno mesečno samopregledovanje. 
Območno združenje Rdečega križa Litija, je prejelo prijazno povabilo 
direktorice ZD Litija, dr. Kežar Jožefe, na brezplačni klinični pregled 
dojk z ultrazvokom dojk, ki ga je opravljala v ginekološki ambulanti 
ter učno delavnico ozaveščanja in samopregledovanja dojk, ki jo je 
vodila v.med. sestra ga. Romana Jerele. OZRK Litija se v imenu ude-
leženk dr. Kežarjevi in Romani Jerele zahvaljujemo za klinični pregled 
in osveščanje.

DROBTINIcA – MALO….JE VELIKO
Na Območnem združenju Rde-
čega križa Litija, smo se tudi le-
tos vključili v mednarodno ak-
cijo ob svetovnem dnevu hrane 
»Drobtinica«, ki je bila v sredo, 
12. oktobra 2011 . Naši prosto-
voljci in mladi člani RK iz Osnov-
ne šole Gradec in Osnovne šole 
Litija so med 9.00 in 13.00 uro 
zbirali prostovoljne prispevke v 

zameno za kruh, ki so nam ga velikodušno podarili: KLASJE CELJE, 
PEKARNA FRIŠKOVEC, DRuŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA 
IN MERCATOR. S prostovoljnimi prispevki smo zbrali sredstva, s ka-
terimi bomo omogočili tople 
obroke kar nekaj otrokom iz 
Osnovne šole Litija in Osnov-
ne šole Gradec v Litiji. 
Z odzivom občanov na akciji 
»Drobtinica« smo zadovoljni 
in jo načrtujemo tudi za pri-
hodnje leto. 
Drobtinica ne bi bila mogoča 
brez pomoči glavnega dona-
torja MERcATOR-ja, ki je po-
novno izkazal veliko mero družbene odgovornosti in solidarnosti do 
socialno ogroženih osnovnošolskih otrok, za kar se jim tudi po tej 
poti najlepše zahvaljujemo.  Danica SVERŠINA

SREČANJE STAREJŠIH NA POLŠNIKU 
V nedeljo, 23. oktobra, je 
RK Polšnik organiziral sre-
čanje starejših, ki je pote-
kalo v prostorih gostilne 
Majcen.
Ob tej priložnosti so učenci 
osnovne šole pripravili pri-
jeten program, v katerem 
so nam s pesmijo, recitaci-
jami in plesom ter igranjem 
na harmoniko in kitaro, 
predstavili svoje mnogotere sposobnosti. Pevci Mopz pa so zapeli ne-
kaj pesmi, ki so nas ponesle v mlada leta, pa tudi vprašale, kam so le-ta 
odšla. Da pa ne bi njihovi žametni glasovi vzbujali samo otožnih spomi-
nov, so s svojim sproščenim nastopom zapeli še pesem napitnico ter 
Žabe in tako prinesli dobro voljo na obraze poslušalcev. 
Po programu je sledilo družabno srečanje ob obari in kozarčku. ude-
leženci so se še nekaj časa zadržali ob sproščenem klepetu, saj so 
ugotovili, da si za to vse premalokrat vzamemo čas.
ob koncu smo vsi rekli »Prihodnje leto zopet nasvidenje«.
Naj se ob tej priložnosti še enkrat zahvalim vsem, ki so pripravili prije-
ten dan.  Olga REPOVŠ

STARA ŠOLA PONOVNO OžIVELA
Gradišče, 30. 10. 2011. V nekdanji šoli je bilo že tradicionalno sreča-
nje članov in krvodajalcev RK Gradišče. učenci POŠ Dole pri Litiji so 
pripravili program na temo pomoči.

Največji razred šole, ki je bila 
nekoč podružnica, so napolnili 
krajani okoliških vasi. Zbrane 
je pozdravila predsednica ga. 
Irena Pivec, predsednik KORK 
Dole g. Jože Lušina. 
Mentorica Marjetka Mrhar, ki 
je skrbno pripravila učence, 

je otroke že poprej ozaveščala, kako pomembna je v teh težkih časih 
solidarnost.
Ponovno so oživeli prostori podružnične šole, 
ki jo je zapustil otroški živ žav pred 36. leti. 
Prav je, da se krajani vsaj enkrat letno sreča-
jo in prinesejo nekaj otroške iskrivosti. 
Se vidimo naslednje leto.  Jožica VRTAČNIK

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2011

Če ti je z menoj prijetno, navduši zame še koga;
če me ceniš, nauči še druge, da me cenijo;

kakor sem pokazala pot tebi, jo želim pokazati 
mnogim. Potrudi se.

Litijski skavti – steg Pojočih volkov vas v nedeljo  
18. decembra vabimo na prireditev Luč miru iz  

Betlehema, ki se bo pričela ob 18. uri pred Litijsko 
cerkvijo. Več o akciji si lahko preberete na uradni 

spletni strani lmb.skavt.net.

Naredi korak naprej, podaj me še nekomu,  
saj svetim tudi zanj.

Na svetu sem, da SVETIM ZA VSE.

Bolečino lahko skriješ,
tudi solze zatajiš,
a praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega očeta, dedka in pradedka

FRANCA JESENŠKA
1.11.1933 – 31.8.2011

iz Sp. Jelenje, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem, ki ste sočustvovali z nami, nam izrekali sožalja, mu poklo-

nili cvetje in sveče ter darovali za svete maše.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta ter dedija

TINETA RESNIKA
1966 – 2011

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste našega dragega Tineta  
pospremili na njegovi zadnji poti ter darovali cvetje in sveče.  
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku za opravljen obred,  

pogrebcem, pevcem ter trobentaču.

Žena Sonja, hči Tina z Gašperjem ter vnukinja Nika.

Čas nam celi bolečine,
vse se enkrat spremeni,
a spomin na dobra dela,
z nami še naprej živi.

V SPOMIN

Mineva leto dni odkar nas je zapustila naša draga

SILVA VIDIC
20.12.1937 – 24.11.2010

Hvala vsem, ki ste ji bili blizu in ste ji lajšali težke trenutke bolezni.  
Z nami ostaja v naših srcih in spominih.

Njeni sorodniki

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

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega

JANEZA VRTAČNIKA
12.1.1942 – 4.11.2011

iz Dole pri Litiji

Želimo se  zahvaliti vsem, ki  čutite z nami in ste nam izrekli sožalje, 
darovali sveče in cvetje. Posebna zahvala velja osebju doma TISJE, ki 
so v  času Janezove bolezni skrbeli zanj. Hvala PGD, KORK Dole pri 
Litiji in pevcem za zapete žalostinke.

Vsi njegovi

Usoden dan teman,
te za vselej vzel je nam.
Si odšel v večni svet,
tamkaj Bogu pesmi pet.

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



Polje kdo bo tebe ljubil, 
Kadar bom jaz v grobu spal? 
        (narodna)

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat,  

dedek in pradedek

BAJDE ALBIN
6.9.1931 – 6.10.2011

Iz Sp. Hotiča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prija-
teljem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Posebna zahvala g. župniku Mihaelu Kališniku za 
lepo opravljen obred, hotiškim pevcem za zapete žalostinke, praporšča-
ku in zastavonoši, trobentaču, g. Matiji Levcu za ozvočenje ter KS Hotič. 
Najlepša hvala ge. Dani in g. Tonetu Pavliha za napisane poslovilne be-
sede in g. Matjažu Juvančiču za branje. 
Posebna zahvala dr. Sabini Kokot ter patronažnemu in ostalemu osebju 
ZD Litija. Za pomoč in podporo se najlepše zahvaljujemo družinam Grilj, 
Lovše in Krhlikar. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Vsi njegovi

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine, 
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

ZAHVALA
V 96. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama,  

prababica in praprababica

KAROLINA RAJŠEK
roj. Škufca iz Kresnic

23.9.1916 - 19.10.2011

 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji v zadnjih letih stali ob strani
in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Mož Franc in vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ne, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
 (Mila Kačič)

ZAHVALA
ob nenadni in boleči izgubi

 ANI OMAHEN
26.8.1954 - 11.11.2011

iz Gradiških Laz

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem se zahvaljujemo za pomoč 
in tolažbo, ki ste nam jo nudili v težkih trenutkih. Hvaležni smo vsem, 
ki ste naši dragi Ani izrazili spoštovanje, darovali cvetje in sveče ter se 
v tako velikem številu poslovili od nje. Hvala vsem, ki ste njeno slovo 
naredili lepo in dostojanstveno.
Hvala vsem, ki se jo skupaj z nami, domačimi, spomnite v molitvi, 
misli ali ji prižgete večno luč.

Mož Marjan, hči Mateja z družino, sin Boštjan s Katarino

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je.
Ne mine ura, dan in noč,
med nami vedno si navzoča,
v naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože zdaj krasijo
in svečke ti v spomin gorijo.

V SPOMIN
22.11.2011 mineva žalostno leto odkar nas je mnogo prezgodaj 

zapustila naša draga, ljubljena žena, mami, sestra,  
babica in prababica

ANA MARIJA DOLANC
1943 – 2010

iz Konjšice

Tvoja energija je bila brez meja in vsakemu si prišla do srca, vsakemu si 
pomagala in bila te je sama dobrota, zato te ne bomo nikdar pozabili.

Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem  
preranem grobu in ji prižgete svečko.

Mož Ivan in vsi njeni

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
lučka na tvojem grobu bo vedno gorela
in tudi srca naša grela.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi naše drage mame, babice, prababice,  

tašče in sestre

MARIJE LEMUT st.
4.8.1921 – 8.11.2011

iz Litije

Ob boleči in nenadni izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja ter pri-
nesene sveče in cvetje. Posebna zahvala sosedi Ivi SLABE za ganljive 
besede slovesa, župniku Pavlu OKOLIŠU za lepo opravljeno pogrebno 
svečanost in SKP Litija za skrbno organizacijo pogreba.
Hvala tudi vsem, ki ste in boste postali ob njenem grobu, prižgali 
svečko, obujali spomine nanjo in jo nosili v srcih.

Žalujoči: sin Karlo z ženo Marijo, hči Mili z možem Jožetom,  
hči Olga z možem Lojzetom, 6 vnukov, 14 pravnukov  

in sestre: Pavla, Fani in Joža ter ostalo sorodstvo.

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina,
ki hudo boli.

V SPOMIN
22. novembra mineva drugo žalostno leto odkar  

nas je nenadoma zapustil naš dragi

MATO CIRAR

V naših srcih boš vedno živel  
v najlepšem spominu.

Pogrešamo te - vsi tvoji.

»Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.«

ZAHVALA
Ob smrti moža, očeta, dedka, strica in brata 

SILVESTER KISOVEC
27.9.1928 – 18.10.2011

iz Jevnice 31

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče ter drugo pomoč. Zahvaljujemo se 
osebju Doma starejših občanov Gornja Radgona za nesebično pomoč 
ter Pogrebni službi Kresnice, še posebej g. Lemutu. 
Posebna zahvala gre Andreju Bakovniku, Nadi Medved, Maruši Lemut 
ter Sanji in Sandri Milijaš, Lovski družini Kresnice za lepo opravljen 
pogrebni obred, prav tako se zahvaljujemo tudi Zasavskim rogistom, 
pevcem, Jožetu Godcu st. in Marjanu Orožnu za poslovilni govor, ZB 
Jevnica, KS Jevnica, GPD Jevnica, NK Jevnica ter jevniškim balinarjem. 

Žena Marija, hčerka Darinka, hčerka Vilma z družino in  
sin Stojan z družino

Bolečina se da skriti,
pa tudi solza utajiti,
le ljubezni mame,
nihče ne more več vrniti.

V SPOMIN
18. decembra bo minilo leto dni odkar je odšla od nas  

v lepše življenje, kjer ni več bolečine in trpljenja,  
naša draga mami in babica

MARIJA MUZGA
iz Litije, Gubčeva 4

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ohranjate  
lep spomin nanjo.

 

Mami, pogrešamo te.

Vsi njeni

ZAHVALA
Ob smrti drage sestre, tete in svakinje

 

MARIJE DOLAR
1931 – 2011

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, pevcem, krajevni skupnosti 
Polšnik, Društvu upokojencev Litija, KSP Litija, gospodu župniku An-
dreju Rovšku za lepo opravljen obred in vsem, ki ste nam pomagali in 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 89 letu starosti nas je zapustil  
družbeno in politično aktivni dedek

ALBIN JESENŠEK
1.2.1922 – 23.10.2011

Iskrena hvala LD Šmartno pri Litiji, PD Litija, OZB NOB Litija, osebju 
Doma Tisje, vsem organizacijam in sorodnikom za pomoč pri zadnjem 
slovesu.

Žalujoči vsi njegovi in ostali sorodniki

V življenju veliko si garal,
Z veseljem zemljo obdeloval,
Za dom in družino si skrbel, 
za vnuke veliko časa imel.

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat

LADISLAV KOTAR st.
27.3.1931-27.9.2011
iz Moravč pri Gabrovki

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darovane maše in darove 
za cerkev sv. Mohorja. Posebna zahvala Dr. Nikolaju Benedičiču in 
ostalemu osebju ZD Litija. Hvala gospodu Stanislavu Škufci in ostalim 
duhovnikom za lep obred. Zahvala pevcem, trobentaču in govorni-
ku. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se ga 
spominjate.

Vsi njegovi

Jesenski veter pihlja,
ptice žgolijo v pozdrav,
a tebe ni na poteh,
kjer smo skupaj hodili.

ZAHVALA

Tiho je odšla od nas naša ljuba mama, tašča, babica,  
prababica, sestra in teta

TEREZIJA REBOL
15.10.1926 – 12.10.2011

Od nje smo se poslovili na litijskem pokopališču 14.10.2011. Njeni naj-
bližji se iskreno zahvaljujemo za vse izrečene besede sočutja, darovano 
cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Juterškovi, sestram Doma Tisje, go-
spodu župniku za besede slovesa, kot tudi gospodu Savšku za poslovilni 
govor.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Njeni: sin Ivo z Mari, hči Marjana, hči Lidija s Silvom, vnuki in vnukinje, 
pravnuk in pravnukinje, sestra Fanika, brat Lojze in nečaki
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Spoštovane občanke in občani Občine Litija!
Sem Gvido Kres. V pravkar 
končanem mandatu sem bil 
vaš poslanec v Državnem 
zboru RS, in sicer na listi Slo-
venske ljudske stranke. Ker 
je nastopil čas predčasnih 
volitev, jaz pa (ob podpori 
Občinskih odborov SLS) po-
novno kandidiram za mesto 
poslanca v DZ RS, dovolite, 
da vam napišem nekaj mi-
sli volitvam (in izvolitvi) na 
pot.

V preteklem mandatu je bila SLS v opoziciji in tako 
nismo mogli tvorno sodelovati pri oblasti. Sam, in tudi 
stranka, sem zagovarjal konstruktivno držo v državnem 
zboru in tako smo na delo vlade skušali vplivati z daja-
njem pobud in predlogov, s katerimi bi prav gotovo laže 
prebrodili krizo. Podprli smo celo nepopularen pokojnin-
ski zakon, katerega sprejem bi pomagal omiliti nastalo 
težko situacijo pri nas. Vendar čas temu ni bil naklonjen. 
Menim, da smo v okviru danih možnosti storili, kar 
se je le dalo, da položaj ni še slabši.

Nabralo pa se je v teh (predvsem zadnjih treh) letih veliko 
stvari, ki me osebno zelo žalostijo. Tako je zelo boleče 
spoznanje, da v tem trenutku dejansko lahko govo-
rimo o dveh pravnih državah. Ena za ljudi s poznanstvi 
in kapitalom, druga (vse prevečkrat) pa za preproste, 
manj premožne in prestrašene državljane. Z vsemi mo-
čmi si bom prizadeval za pravno in pravično državo. 
Prav tako se bom zavzemal, da ljudje, ki so pokradli cel 
kup podjetij, spravili na beraško palico na tisoče ljudi, 
sami pa nakradeni denar odnesli iz države Slovenije, za 
to odgovarjajo! 

Pa ne samo to: zavzel se bom, da se to premoženje 
vrne v državo in se nameni za odpiranje novih de-
lovnih mest. Kajti tudi dejstvo, da je v naši lepi deželi 
toliko brezposelnih ljudi na robu preživetja, je vredno vse 
pozornosti.

• s spodbujanjem investicij v gospodarstvu z davč-
nimi olajšavami, kar bi vzpodbudilo gospodarsko rast in 
pomagalo ohraniti marsikatero delovno mesto;

Tako se bom zavzemal (kot tudi stranka SLS) za izboljša-
nje našega stanja na naslednjih področjih:

 
ustvariti pogoje za pridobitev novih delovnih 
mest:

• s spodbujanjem modernizacije in izboljšanja varno-
sti na glavni zasavski cesti.  ureditev obvoznic v Zgor-
njem in Spodnjem Hotiču 
in obvoznice v Litiji. V Zgor-
njem Hotiču je občina že 
uredila avtobusno postajali-
šče s pločniki in signalizaci-
jo ter s tem močno izboljšala 
varnost. V Spodnjem Hotiču 
pa je to obveznost države in na občini bomo vztrajali, da 

se to tudi izvede.
 
Poleg tega je na območju 
mesta Litija treba zgraditi 
dodaten most preko reke 
Save;

• s spodbujanjem inve-
sticij na državni ravni. 
Pospešitev gradnje hidro-
elektrarn na srednji Savi, 
kar bi prineslo koristi na-
šemu okolju in tudi nova 
delovna mesta; 

• s spodbujanjem investicij na lokalni ravni, v Litiji 
gradnja nove šole in centralne čistilne naprave;

• s spodbujanjem večje oskrbe z domačo hrano, ra-
zvoj podeželja 

in z obnovitvijo lesno-predelovalne industrije.

Takšne investicije bi po naši oceni na ravni države ohra-
nile med trideset in petdeset tisoč delovnih mest.

ustvariti prijazno okolje za podjetništvo:

• s sprejemom prožnejše delovno-pravne zakonoda-
je, ki bi koristila vsem, tako delodajalcu kot delojemal-
cu;

• s pomočjo malemu gospodarstvu s poenostavitvi-
jo oz. zmanjšanjem birokratizacije v času delovanja 
podjetja;

• z uvedbo možnosti pavšalnega obdavčevanja ma-
lih podjetnikov.

ustvariti splošno prijazno okolje:

• z vzpostavitvijo socialnega dialoga. Sedanja koa-
licija in tudi del opozicije zavrača sodelovanje in pogo-
vor;

• z bolj prijazno državo do delovanja društev. Kultur-
na in ostala so odvisna od entuziastov (kultura, šport, 
sociala, varnost - gasilska društva )

in še bi lahko našteval, toda ostanimo realni.

Slovenska ljudska stranka je del tega programa zagovar-
jala že v preteklosti. Za realizacijo tega imamo znanje, 
izkušnje in iskreno voljo, da z vašo pomočjo to tudi ure-
sničimo. 
Slovenska ljudska stranka je na političnem zemljevidu že 
vse od 1988. leta in vsa poosamosvojitvena leta. Vse-
skozi zagovarja iste vrednote in se jih tudi drži. V vsem 
tem času je storila mnogo dobrih stvari za Slovenijo. 
Prav tako pa ji je na marsikaterem segmentu včasih tudi 
spodletelo (ali povedano po domače - »je udarila mimo«). 
Tako iz dobrih kot tudi slabih izkušenj se je marsičesa 
naučila. 
Skratka, ima ekipo ljudi, ki je ena zanesljivejših na slo-
venskem političnem prostoru in katere član sem tudi 
sam. Vesel bom, če mi boste zaupali svoj glas. Ob zado-
stni podpori to tudi pomeni, da bosta Občini Šmartno pri 
Litiji in Litija tudi v bodoče imeli svojega predstavnika v 
Državnem zboru RS!

kandidat Slovenske ljudske stranke Radovana Žerjava 
Gvido KRES, mag. posl. ved
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