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Septembra se na naše strani vračajo šo-
larji, s polno paro so v novo sezono stopi-
li tudi športniki. Pravzaprav je september 
za večino nekakšen začetek novega leta 
ali pa nove sezone. Upamo, da bo uspe-
šna.  Marko Djukić

ZBoR Sv. nikolaja litija bo praznoval  
15 letnico delovanja

Zbor Sv. Nikolaja Litija bo oktobra s slovesnima koncertoma v Litiji in Ljubljani 
obeležil 15 letnico svojega delovanja.
Zbor Sv. Nikolaja Litija, ki je lansko sezono zaključil s prejetim zlatim priznanjem na 
državnem tekmovanju v Mariboru, bo oktobra praznoval 15 letnico svojega delovanja. V 
poldrugem desetletju delovanja se je zbor pod vodstvom dirigentke Helene Fojkar Zu-
pančič nenehoma razvijal, rasel v kakovosti in s trdim delom prestavljal meje svojih zmo-
gljivosti. Dosegel je številne odmevne uspehe na tekmovanjih doma in v tujini, gostoval 
na festivalih in posnel tri zgoščenke. Tesno povezanemu zborovskemu sestavu pa je skozi 
vsa leta ostalo najpomembnejše vodilo; dotakniti se svojih poslušalcev s svojo muzikal-

nostjo in občutenjem 
značaja skladb.
Do danes je v zboru 
prepevalo že več kot 
170 pevcev, letošnjo 
sezono pa je zasedba 
z 52 pevci in pevkami 
rekordno velika. Zbor 
je zelo pisana drušči-
na v vseh pogledih, 
vsem pa je skupna 
ljubezen do ubrane-
ga petja. 
Svojo petnajstletni-
co bo zbor obeležil s 

slovesnim koncertom, ki bo 13. oktobra ob 19.30 uri, v župnijski cerkvi v Litiji. Na njem 
bodo krstno predstavljene nekatere novitete, ki so bile napisane za Zbor Sv. Nikola-
ja, izvedene pa bodo tudi uspešnice iz 
preteklih sezon. Koncert bo popestrilo 
skupno petje, pri katerem se bodo zbo-
ru pridružili bivši pevci in tako bo pri 
nekaterih skladbah na odru več kot sto 
pevcev. Ponovitev koncerta bo 24. ok-
tobra v cerkvi Sv. Jakoba v Ljubljani.
Povabljeni ste, da se udeležite jubilej-
nega koncerta in skupaj z zborom obe-
ležite petnajst let uspešnega delovanja. 
 Vita KrALJ, Peter BeNKo

Slovo poletjU 2012
Od 29. do 31. avgusta je v Litiji potekal že šesti festival Slovo poletju, ki se je med občani zelo dobro 
uveljavil in tako postal tradicionalna prireditev pred vsako novo šolsko in delovno sezono.

Organizira ga Javni zavod za kulturo Litija ob po-
moči Občine Litija in številnih sponzorjev. Osnovni 
koncept festivala je sodelovanje najboljših doma-
čih glasbenih izvajalcev z znanimi in uveljavljenimi 
slovenskimi in tujimi umetniki, kar se je izkazalo 
za izvirno idejo in zelo dobro vzpodbudo ter pro-
mocijo domačih ljubiteljskih društev, saj festival 
postaja prepoznaven tudi izven meja litijske ob-
čine.
Letos so se v treh večerih predstavili Ženska vo-
kalna skupina Lipa Litija in rock skupina Bohem, 
Pihalni or kester Litija in Nuša Derenda ter Moška 
vokalna skupina Lipa, Tamburaški orkester Šmar-

tno pri Litiji z gostom Davorjem Radolfijem in skupino Ritmo Loco. Koncerti so se izvajali na velikem 
odru na ploščadi pred Športno dvorano, zadnji večer pa je ponagajalo vreme, zato se je finale odvil 
v Športni dvorani.
Številni odzivi zadovoljnih obiskovalcev in pozitivna energija dogajanja tudi letos priča o primernem 
izboru izvajalcev, prostoru in tudi terminu festivala.
V Javnem zavodu za kulturo se zahvaljujejo vsem sponzorjem in sodelavcem, ki so pomagali izpeljati 
tako zahteven projekt, z obljubo, da se Slovo poletju vrača tudi naslednje leto s še bolj pestrim in 
zabavnim programom, s katerim bodo skušali zadovoljiti prav vse okuse.
Sponzorji Slovo poletju 2012: Riko, d.o.o. Ljubljana, Zavarovalnica Triglav, d.d., HSE, Holding Slo-
venske elektrarne, d.o.o., Občina Litija, Mestna skupnost Litija, Zavarovalnica Maribor, d.d., Deželna 
Banka Slovenije, eLeS, elektro-Slovenija, d.o.o., Geoplan, Geodetske storitve, robert rovšek, s.p. 
Litija, Papirnica Ma-ar Litija, Matetova družba, d.d, Vače, OMV Slovenija, d.o.o., SPL Ljubljana in 
Agrolit, d.o.o. Litija. 

obiSk predSednika 
drŽave na vačaH

Predsednik republike dr. Danilo Türk se je sku-
paj s soprogo in županom Francijem Rokavcem 
udeležil letošnje jubilejne 20. prireditve Vaški 
dan z naslovom »Trški dan na Vaškem dnevu«. 
Ob tej priložnosti sta otvorila obnovljeno skup-
no vaško perišče imenovano Ude.

litijani z zmago 
potrdili UvrStitev 

med 16 v evropi,  
v Slovenijo priHaja 

Fc barcelona
Sobota, 8. september, bo šla v zgodovino 
litijskega futsal kluba. Po veličastni zma-
gi v zadnjem krogu turnirja UEFA Futsal 
Cup proti favoriziranemu gruzijskemu 
prvaku Iberia Star Tbilisi so Litijani do-
kazali, zakaj so najboljši v državi in za-
kaj imajo želje nastopiti v elitni skupini 
evropskih klubskih prvakov. 

(več na strani 12)

V petek 14. septembra je občino Litija obiskal mi-
nister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Razlog 
za obisk je bil podpis pogodbe o sofinanciranju za 
projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda Litija 
- Šmartno pri Litiji. Obenem pa ga je župan Franci 
rokavec seznanil tudi z ostalo problematiko s kate-
ro se soočamo v Litiji; izgradnja HE na srednji Savi, 

izgradnja centralne čistilne naprave v Liti-
ji, zamrznjene cene komunalnih storitev, 
ravnanje z odpadki, oživljanje lesne indu-
strije…. Minister je obisk nadaljeval na Ve-
liki Preski – v centru za zunanjo ureditev, 
kjer je podpisal Pismo o nameri za projekt 
»Žive hiše«, S projektom ga je seznanil idej-

ni vodja Jože Kos skupaj s sodelavci. Pogovor 
pa je tekel tudi o pomembnosti lokalne oskrbe 
in mož nostih, ki jih ima Občina Litija na tem 
področju ter potrebnih ukrepih za večji razvoj 
tako na področju lokalne skupnosti kot tudi dr-
žave Slovenije.
Predračunska vrednost celotnega projekta iz-
gradnje CČN in kanalizacijskega sistema za obe 
občini je 16 MIO €.  Predvideno  je  sofinancira-
nje  v višini  10,6 MIO  €,  s strani  Kohezijskega 
sklada 9 MIO € in 1,6 MIO € s strani proraču-
na rS. Sofinancerska sredstva so namenjena 
čistilni napravi v višini 3,2 MIO €, 5 MIO € je 
za kanalizacijo v Litiji, ostalo za kanalizacijo v 
Šmartnem.  (Več na 2. str.)

Pogodbo so podpisali minister Franc Bogovič ter 
župan občine Litija Franci Rokavec in župan ob-
čine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar.

miniSter Franc  
bogovič podpiSal 

pogodbo o  
SoFinanciranjU cčn 
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GRADNJA OŠ LITIJA 
Nadaljujejo se dela pri izgradnji osnovne šole v Litiji, potem, ko so 
se zaključila arheološka izkopavanja.         (Foto: Marjan Šuštaršič)

OBČINA LITIJA SKRBI ZA VEČJO VARNOST V PROMETU

POLICIST – KOLESAR
V letošnjem letu je Občina Litija na predlog Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Litije, PP Litija kupila kolo, ki je name-
njeno predvsem policistom kolesarjem. Zaradi specifičnosti opreme 
(uniforme) je opremo za policiste kolesarje zagotovila PP Litija. Predno-
sti uporabe kolesa pri operativnem delu policije je predvsem v hitrem 
dostopanju na različne lokacije, kjer je potrebna prisotnost policista. 
Hitrost in mobilnost, ki ga omogoča kolo je za uspešno realizacijo po-
sameznih policijskih akcij lahko tudi odločilnega pomena. Prav tako je 
kolo zaradi svoje izredne mobilnosti ter hitrega in tihega premikanja 
zelo primerno za opazovalno službo policista kolesarja. Tako lahko en 
sam policist kolesar nadzoruje večje območje in je pri svojem delu lah-
ko tudi veliko bolj učinkovit kakor policist, ki svoje delo opravlja peš ali 
policijska patrulja, ki se po terenu giblje s policijskim vozilom. 

DELO MEDOBČINSKEGA REDARJA 
Medobčinski redar, ki deluje že od meseca januarja 2012 je šest me-
secev udeležence v prometu le opozarjal, sedaj pa gre zares. Njegovo 
prioritetno delo je izvajanje nadzora nad ustavljeni mi in parkiranimi 
vozili ter ovirami v naselju ter izvajanje nadzora nad ravnanjem udele-
žencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju 
za pešce.
Le opozarjanje se je do sedaj izkazalo za neuspešno, s pisanjem pra-
ve kazni pa smo prepričani, da bodo udeleženci v prometu spoštovali 
predpise in tako poskrbeli za večjo varnost nas vseh.

  
Na parkirišču pred športno dvorano v Litiji so talne oznake in opo-
zorilna tabla, ki dovoljuje od 8.00 ure do 16.00 ure ustavljanje le 
vozilom za prevoz učencev. Žal prometne signalizacije mnogo ude-
ležencev v prometu ne upošteva.

PRIKAZOVALNIK HITROSTI
Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires je v začetku leta 2012 v sodelo-
vanju z Javno agencijo RS za varnost prometa objavilo razpis za pro-
jekt doniranja prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. Zaradi večje varnosti 
otrok POŠ Kresnice in vrtca v samem naselju Kresnice, se je občina 
Litija v začetku leta 2012 prijavila na razpis za dodelitev prikazovalnika 
hitrosti in na razpisu tudi uspela.
Tako so se v začetku meseca septembra v Kresnicah veselili namesti-
tve prikazovalnika hitrosti »Vi vozite«, ki bo voznike opozarjal na (ne)
primerno hitrost, s katero vozijo mimo šole in vrtca ter jih spodbujal k 
bolj odgovornemu in varnemu obnašanju v prometu.

Zlati maturantki Špeli Sedevčič je čestitala tudi ravnateljica Vrtca 
Litija, gospa Liljana Plaskan.

Maturanti in maturantke srednje šole z županom, predavatelji in 
zaposleni Izobraževalnega centra Geoss.

Prva generacija diplomantov Višje šole Izobraževalnega centra  
Geoss.

PRVI DIPLOMANTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS, LITIJA

Na Izobraževalnem centru Geoss, Litija, kjer izobražujemo odrasle, 
je bilo 12. septembra posebej slovesno. V veliki dvorani Gostilne 
Kovač smo namreč podelili diplome prvim 29 diplomantom višje 
strokovne šole, programa Organizator socialne mreže in Strojni-
štvo. Slovesno pa je bilo ta dan tudi za 13 maturantov srednješol-
skega strokovnega izobraževanja v programih ekonomski in strojni 
tehnik ter predšolska vzgoja, ki so maturo opravili v jesenskem ma-
turitetnem roku. Med njimi je bila tudi zlata maturantka programa 
predšolska vzgoja. Špela Sedevčič je namreč dosegla kar 22 od 
možnih 23 točk. Zato je poleg običajnega maturitetnega spričevala 
prejela tudi pohvalo šolskega ministra in darilo Državnega izpitnega 
centra.
Diplome in maturitetna spričevala je slavljencem izročil litijski 
župan, gospod Franci Rokavec, ki je v svojem nagovoru poudaril 
pomen delovanja in razvijanja našega centra in pomen permanen-
tnega izobraževanja odraslih za lokalno okolje, v katerem živimo ter 
poudaril, da bo občina tudi v prihodnje spodbujala izobraževanje 
odraslih, saj je to še nujno za osebni in poklicni razvoj občanov. 
Na slavnostni podelitvi diplom smo razglasili tudi najboljši diplom-
ski deli. Komisija za izbor je imela kar težavno delo pri izboru, kjer 
je bilo upoštevanih 7 kriterijev ocenjevanja. Kot najboljši deli je iz-
brala:
-  v programu Organizator socialne mreže diplomsko delo Ane Go-

dec: Litija – mesto po meri invalidov; mentorica diplome je mag. 
Gabrijela Hauptman

-  v programu Strojništvo pa diplomsko delo Tadeja Pavliča: Uvedba 
metode SMED v Steklarni Hrastnik, mentor te diplome je prof. 
Janez Dulc.

Obe nalogi sta ustrezali vsem kriterijem za ocenjevanje, še posebej 
pa jim daje veliko vrednost to, da prva izhaja iz lokalnega okolja – 
mesta Litija in ima lahko zelo hitre pozitivne učinke v praksi, druga 
pa izhaja iz delovnega okolja študenta, njeni pozitivni predlogi pa 
so se že pokazali kot uspešni pri optimizaciji in učinkovitosti dela. 

Ivana ŠINKOVEC, direktorica

Kanalizacijske sisteme financira vsaka občina posebej, objekt či-
stilne naprave je v lasti obeh občin v razmerju 68:32. 
Projektiranje, gradnjo centralne čistilne naprave Litija ter kanali-
zacijo v mestu Litija in Šmartno pri Litiji bo izvajalo podjetje riko 
d.o.o. Ljubljana. Podizvajalec pri projektiranju je podjetje Inštitut 
za ekološki inženiring Maribor, pri izvedbi gradbenih del pa domače 
podjetje Trgograd d.o.o. Nadzor na izvedbo del bo za vse tri sklope 
izvajalo podjetje Projekt d.d. iz Nove Gorice. 
Terminski plan celotnega projekta predvideva, da se do konca leta 
2013 zgradi celoten kanalizacijski sistem v mestu Litija in kanal 
iz Šmartna pri Litiji do centralne čistine naprave. V istem času se 
zaključi tudi gradnja objekta čistilne naprave, tako, da se celotno 
leto 2014 izvaja poskusno obratovanje čistilne naprave. V času po-
skusnega obratovanja objekt še vedno upravlja in nadzira izvajalec 
projektiranja in gradbenih del, ki ga preda občini po izvedenih me-
ritvah, ki morajo izkazovati ustrezno čiščenje odpadne vode.
Terminsko je projekt izredno zahteven, saj se konec leta 2015 za-
ključuje sedanja finančna perspektiva, tako, da se bomo morali v 
celoti držati izvedbenih rokov.
Hkrati pa bo občini še dodatno bremenil strošek izgradnje cest, ki 
presegajo sanacijo po gradnji kanalizacije (novi pločniki, razširitev 
vozišč, izvedba odvodnjavanja, nova javna razsvetljava, ...) ter ob-
nova vodovodnih cevi na trasi gradnje.
Zaradi zagotavljanja porabe okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, bomo še v letošnjem letu 
izvedlii del kanalizacijskega omrežja. Tako bomo že v mesecu sep-
tembru pričeli z rekonstrukcijo kanalizacije na Sitarjevški cesti.

miniSter Franc bogovič
podpiSal pogodbo o 
SoFinanciranjU cčn 

Nadaljevanje s 1. strani

o b v e S t i l o 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o  

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja 
VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice 

na Vačah

Občina Litija obvešča zainteresirano javnost, da se javno razgrne 
osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne 
vežice na Vačah, ki ga je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, pro-
storske storitve d.o.o.., Tacenska cesta 93, 1000 Ljubljana.

Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
enoto urejanja VČ-06 ZK – širitev pokopališča in gradnja mrliške 
vežice na Vačah bo javno razgrnjen v prostorih Občine Litija, avla 
hodnik II. nadstropje, Jerebova ulica 14, Litija ter na sedežu 
KS Vače (na oglasni deski večnamenskega objekta Vače 28). 
Javna razgrnitev bo potekala od 20.09.2012 do 22.10.2012. V času 
javne razgrnitve bo javna obravnava dne 7.10.2012 ob 11.00 uri v 
prostorih OŠ Vače.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in pre-
dloge na javno razgrnjen dopolnjeni osnutek. Pripombe in predlogi 
se lahko do vključno 22.10.2012 podajo pisno na mestu javne raz-
grnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na 
naslov Občina Litija, Oddelek za infrastrukturo in prostor, Jerebova 
ulica 14, Litija ali na elektronski naslov: občina.litija@litija.si.
obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremlje-
ne pripombe in predlogi. Pripombe in predloge se lahko poda tudi 
ustno na javni obravnavi.
Javno naznanilo ter gradivo za osnutek predmetnega OPPN-ja pa 
je v celoti objavljeno na spletni strani občine: htpp:/WWW.LITIJA.SI
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SLOVENSKA DEMOKRATSKA MLADINA  
LITIJA PODARILA ŠOLSKE POTREBŠČINE  

OŠ GRADEC
V sredini avgusta je Slovenska demokratska mladina (SDM), podmla-
dek SDS, v sodelovanju s preko šestdesetimi lokalnimi odbori po Slo-
veniji, začela zbirati šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke. 
Z zbiranjem zvezkov, barvic in ostalih šolskih potrebčin smo skušali 
omogočiti lažjo pot do izobraževanja vsem tistim, ki si morebiti ne 
morejo privoščiti vseh potrebščin. 

Iz rok Tjaše Bajec, 
predsednice SDM Li - 
 tija in Mateja Žon-
tarja, člana IO SDM 
je potrebščine pre-
jela ravnateljica oŠ 
Gradec. Zanje se je 
lepo zahvalila in jim 
zagotovila, da bodo 
prišle v prave roke 
pomoči potrebnim 
otrokom, ki bi si jih 
sami le stežka pri-
voščili. Tekom naše - 

ga projekta in v pogovorih z ravnatelji smo 
tako spoznali, da šole, niti ob finančni podpori 
staršev in šolskih skladov, ne morejo vedno in 
povsod zagotoviti sredstev in ustrezne finanč-
ne podpore vsem svojim učencem. V Sloven-
ski demokratski mladini se zato zavzemamo in  
pozivamo pristojne institucije, da zagotovijo 
ustrezno finančno podporo za kritje ne - (po - 
 srednih) stroškov izobraževanja mladim, ki ži - 
vijo v slabih ekonomskih in socialnih raz  me- 
 rah.  SDM Litija

SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA DELA!

V sredo, 12.9.2012, so se člani Krajev-
nega odbora SLS Vače, skupaj z Občin-

skim odborom SLS Litija, zbrali v gosilni Mrva na Vačah na svojem 
letnem srečanju.
V prijetnem vzdušju smo analizirali delo v Krajevni skupnosti. Uvo-
doma smo se seznanili z delom na področju vodooskrbe. Javno 
podjetje KSP Litija je v zadnjem mesecu opravilo pomembno delo. 
Zamenjali so dotrajano vodovodno cev primarnega vodovoda na 
odseku od šole do cerkve Sv. Andreja. Na tem delu je velikokrat pri-
šlo do vdora fekalij v vodo, saj sta v nesposredni bližini gnojišči. JP 
KSP Litija je na tem delu poskrbelo tudi za nove hišne priključke.
Pavel Hiršel je navzoče seznanil z obravnavo občinskega prostor-
skega načrta (OPPN) za poslovilni objekt z razširitvijo pokopališča 
na Vačah. Krajevna skupnost Vače je zadnja krajevna skupnost v 
občini, ki še nima poslovilnega objekta. Omenil je tudi, da je bila 
s pokopališča odstranjena shramba za orodje, ki je ogrožala spo-
menike.
Župan občine Litija, Franci Rokavec, je prisotne seznanil z delom na 
občini Litija in poudaril, da je polletna realizacija občinskega pro-
računa na dohodkovni strani najboljša do sedaj. Seznanil nas je z 
Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport 

Litija ter z odlokom 
o zaključnem raču-
nu proračuna Ob-
čine Litija za leto 
2011.
Pavel Hiršel je pri-
sotne tudi opozoril, 
da so v občini Liti-
ja nepravilno ob e - 
  še ne slovenske za-
stave in da je na 
JP KSP Litija že na-

slovil prošnjo po zamenjavi navedenih zastav z naslednjim vrstnim 
redom: barve si sledijo od leve proti desni, rdeča, ki je ob drogu, 
modra in nazadnje bela.
Odziv JP KSP Litija je bil pozitiven, saj so na trgu na Vačah že zame-
njali slovensko zastavo. Prisoten direktor JP KSP Litija roman ci-
gler je obljubil, da bodo zamenjali še ostale zastave v občini Litija.
Člani Občinskega odbora SLS Litija in Krajevnega odbora SLS Vače 
so se zavezali, da bodo spremljali uresničenje tega sklepa. 
Srečanje članov Krajevnega odbora SLS Vače in Občinskega odbo-
ra SLS Litija je minilo v prijetnem vzdušju z ugotovitvijo, da uresni-
čujemo zastavljene cilje, kar nam pomeni še nadaljnjo spodbudo za 
delovne načrte, ki so pred nami.  Pavel HIRŠEL

FASADA IN FUNKCIONALNO 
ZEMLJIŠČE

Stanovalci in lastniki večstanovanjskega ob-
jekta Cesta komandanta Staneta 5, Litija, 
smo se odločili in pristopili k izgradnji izolacij-
ske fasade, saj je bila toplotna izolacija naše-
ga objekta velika pomanjkljivost.

Porabili smo privarčevana sredstva rezervne-
ga sklada, zadolžili ta isti sklad za naslednja tri 
leta, pridobili nepovratna sredstva eko sklada 
v višini preko 10.000,00 € in uspeli. Učinke 
nove pridobitve smo občutili že takoj po oblo-
žitvi s 15 cm stiroporom, saj nas avgustovske 
temperature (tudi nad 36 stopinj C) niso priza-
dele tako kot julijske, ko obloge še ni bilo.
V teh dneh smo investicijo tudi prevzeli oziro-
ma potrdili njen zaključek. Ob tem se zahva-
ljujemo izvajalcu, to je podjetju Anmax d.o.o., 
ki nam je naredilo še marsikaj, kar ni bilo 
naročeno, pa to zahteva stroka, predvsem pa 
veliko tudi po naših željah. 

Naj se pohvalimo tudi z odmero funkcionalne-
ga zemljišča okrog bloka, ki ga prav v teh dneh 
prepisujemo na vsakokratne lastnike objekta. 
S tem bo to zemljišče postalo naša last, kar 
nam daje možnosti z njim tudi gospodariti ter 
upravljati po svojih željah in potrebah.
V imenu investitorjev   Anton KOVIČ
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vrtnarSki kotiček
Franc Grošelj

NAŠ VRT
Jesen je pred durmi in kar nekako smo se oddah-
nili, ko je minila huda vročina, ki jo je zaznamova-
la tudi huda suša po celi državi. Še najmanj smo 
jo bili mogoče deležni mi v Zasavju.
V kolikor nismo naših gred izdatno zalivali z vodo 
je vrt kaj hitro spremenil svojo sliko. Vse kulture 
so pričele propadati, plodovi pa so bili drobni in 
uveli. Imeli smo torej slab pridelek, razen tistih, ki 
so kot smo že povedali pridno zalivali in včasih v 
zalivalki raztopili tudi pest ali dve bioorganika. Da 
je Bioorganik kar čudežno gnojilo nam je pokazal 
poizkus na kmetiji na Šta-
jerskem. Tam je zemlja ki-
sla, tudi precej peščena, 
pridelek pa brez ustrezne 
obdelave zemlje slab ali 
pa ga sploh ni. Gospodar 
je po nasvetu strokovnih 
služb vozil na njive kar 
»šleperje »apnenca a re-
zultata ni bilo. Letos smo 
poizkusili z Bioorganikom, 
ki tudi vsebuje velike koli-
čine kalcija v obliki CaO, 
poleg tega pa še nekatere 
zelo pomembne snovi za kultiviranje tal in glej ga 
zlomka. Pšenica, ki ni nikoli obrodila več kot 30 
% slabega žita druge kakovosti je letos izdatno 
obrodila, pridelek pa je bil na podlagi analiz ob 
prevzemu uvrščen v prvi kakovostni razred med 
krušna žita, s pridelkom 7 t/ha. Seveda je bil ta-
kega rezultata gospodar zelo vesel, saj je z raci-
onalnim in strokovnim ravnanjem dosegel dober 
pridelek tam, kjer ga ni pričakoval, imel pa je tudi 
manj stroškov ter dela. To pa so pomembni ele-
menti pri proizvodnji kvalitetne hrane. Seveda je 
tudi uporaba Bioorganika v naših vrtovih pokazala 

zelo dobre re-
zultate. Imeli 
smo kar več 
strank, ki so 
se pohvalile z 
izjemnimi pri-
delki, kot ka - 
že fotografija.
Seveda pa za 

dober pridelek pogosto ni dovolj samo kvalitetno 
in pravo gnojilo ter zalivanje. Poletna vročina po-
gosto tudi ob zadostni količini vode naredi veliko 
škode v obliki ožiga listov zaradi sončnih žarkov 
in pa ožig plodov sadnega drevja. Plodovi prezgo-
daj dozorijo, kožica na tisti strani plodu, ki je obr-
njena proti smeri sonca postane rjavo rumena. 
Plodovi prično zgodaj odpadati, pridelek se izni-
či, tisto kar pa ostane ni za dolgo shranjevanje, 
sama rastlina pa hira, ker ožgani listi ne nudijo 
dovolj presnove. Taki listi pogosto po ožigu tudi 
odpadejo.
V kolikor smo se soočili z gornjimi izkušnjami in 
problemi je prav, da za naslednje leto pomislimo 
na senčenje gredic in po možnosti tudi sadov-
njaka. Seveda tam kjer je to možno, smiselno in  
ekonomsko opravičljivo. Pogosto zaradi zgoraj 
opisanih problemov propadejo mnogi mladi na-
sadi.
Sami smo se letos soočili z navedenim proble-
mom ob posaditvi posebne sadne vrste Asi-
mine. Senčenje bi moralo biti obvezno, žal so 
bile možnosti te zaščite zaradi velikega obse-
ga omejene in bali smo se najhujšega. Že ob 
prvi vročini konec maja in junija smo se odlo-
čili, da bomo senčili kar s travo. Sadike sem v 
premeru 40 cm okopali, okoli pa smo pusti-
li kolobar trave, da je zrasla do višine 0,7 do  
1 m. Trava je ob zadostni količini vode zrasla 1 
m in dajala odlično senčno zaščito sadikam. Po 
končanju vročine v začetku septembra smo travo 
odstranili. Z ozirom na to, da so bile sadike lepe, 
da so lepo rasle in zrasle tudi do 40 cm ter, da 
ni propadla nobena izmed 350 posajenih je bilo 
veselje neizmerno. Bogatejši smo postali še za 
eno izkušnjo.
Iz zgoraj opisanega lahko zapišemo, da se včasih 
tudi z enostavnimi sredstvi in malo denarja, da 
rešiti problem, samo malo je potrebno pomisliti 
in improvizirati.
Bliža se čas obiranja sadnega drevja. Zelo po-
membno je določiti pravi čas obiranja in pravo 
zrelost sadja. V kolikor naredimo ob določitvi 
časa obiranja napako, nam lahko pridelek zgo-
daj propade in od njega ne bomo imeli nič, ali pa 
bo slabega kislega okusa. V prvem primeru smo 
čas obiranja zamudili in pobrali zrele plodove,  
v drugem primeru pa smo obirali prekmalu.  
Plodovi bodo sicer obstali, ne bodo pa imeli  
polnega okusa, ki nas ponavadi še posebej raz-
veseljuje. Obstoja tester za določanje zrelosti 
sadja kot prikazuje fotografija:

Kako postopamo: Plod prerežemo prečno čez 
sredino, ga pomočimo v tester in počakamo 
nekaj minut. Škrob, ki se tvori iz sladkorja ob 
dozorevanju bo jabolko obarval ob popolni zre-
losti vijoličasto modro po celotnem preseku. To 
je čas za obiranje sadja, ki ga bomo porabili v 
nekaj tednih. Za daljše shranjevanje za zimo obi-
ramo nekoliko prej in plod še ni popolnoma dozo-
rel. Prerez jabolka namočenega  
v tester se bo od roba proti sre-
dici obarval vijoličasto sredica 
pa bo ostala bela v premeru cca  
1- 2 cm. Seveda moramo za 
pravilno odločitev prerezati vsaj 
3 do 5 plodov na različnih stra-
neh drevesa. Povpreč je nam 
pove pravi čas za obiranje. Zgo-
di pa se tudi, da je južna sončna  
stran zrela kak teden prej, sever-
na pa kasni. Zato tudi obiramo 
tako.

ZELENJAVNI VRT
Pobiramo plodove, še zori pa-
radižnik in paprika, tudi bučke 
nam kažejo zadovoljen obraz. 
Čojote pa bomo obirali kasne-
je. Prazne gredice posejemo z 
motovilcem, radičem in drugimi 
kulturami, ki nam bodo dajale 
pridelek pred snegom in zgodaj 
spomladi. V kolikor smo gredice 
pustili prazne je sedaj pravi čas 
za čiščenje zemlje od strun, pol-
žev, bramorjev ipd. Za ta namen 
s pridom uporabimo kar gnojilo 
STRUNAL, ki je zelo učinkovito 
zaradi svojih posebnih lastnosti: 
Ob razpadu s pomočjo vlage v 
zemlji tvori plin, ki naredi svoje. 
Poudarimo, da mora biti zemlja 
vlažna, če ni, jo zalijemo. Po pre-
teku 14 dni gredice lahko zno-

va posejemo in posadimo. Velja pa opozorilo, 
da navedeno opravilo lahko izvajamo dokler se 
zem lja toliko ne ohladi, da se škodljivci zarijejo  
v globino zemlje in niso več  
dosegljivi. V tem primeru bo 
naše delo neučinkovito. Pa  - 
met  no je izdatno pognojiti saj 
se dušik, ki se pri tem sprošča 
ne izpira v podtalnico in ne  
izhlapeva v zrak, ker je v dru- 
 gačni obliki, kot smo ga po-
znali do sedaj. Dušik bo os-
tal v zemlji do spomladi in bo 
pomagal našim sadikam k hi-
trejši rasti. Torej ubi jemo dve 
muhi na mah, hi tro, učinkovito 
in cenovno ugodno brez za-
strupljanja oko lja.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

Najlažje in najugodneje rešite 
probleme na vrtu, 

sadovnjaku, vinogradu 
tako, da obiščete 

specializirano industrijsko 
prodajalno

tel.: 01/8980-181

MLADINSKI CENTER 
LITIJA

avgustu s krasno ekipo intenzivno pripravljamo program in urnik, k 
sodelovanju vabimo podjetnike in ostale strokovnjake, septembra pa 
bomo že začeli s prvimi prijavami. V program bomo sprejeli 15 kandi-
datov z območja Litije, Šmartnega in Dola pri Ljubljani in 15 kandidatov 
iz širšega območja Kamnika. Vse zainteresirane vabimo, da se dobro 
pripravijo na razgovore, naj razmišljajo o različnih idejah…Od gojenja 
polžev do zapletenih software-ov, razmišljajte o oblikovanju oblačil, o 
blagovnih znamkah, privatnih šolah, produkciji glasbe, nastopanju na 
prireditvah, team building-ih, hotelih za pse, frizerjih za morske pra-
šičke, o psihoterapiji za živali, oskrbi za starejše… Postanite varuške, 
ustanovite servis pranja avtomobilov na domu, postanite »pimp« hiš-
nih pomočnic, ustanovite čistilni servis, prodajajte limonado, obirajte 
jabolka, postanite partner ali podizvajalec pri večjih podjetjih in še in 
še. Pri podjetništvu pustite domišljiji prosto pot in ugotovili boste kako 
lahko z dobro zgodbo, kakovostno storitvijo in nasmejanim obrazom 
premikate gore in odkrivate neizmerne potenciale, ki jih že od nekdaj 
skrivate v sebi. Prijave in več informacij na podjetnistvo.v.srcu@gmail.
com. Operacijo financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje.  Kristijan ADAMLJe, vodja projekta

 

PROJEKT BOLJŠE ŽIVLJENJE – NOV DOMAČ  
KRATEK IGRAN FILM

Zbrani v neformalni skupini mladih Rajske ptice se zavedamo prete-
če problematike, ki je med mladimi vse bolj prisotna, a se je ljudje 
nočejo zavedati. To sta problem ekonomske ogroženosti in socialne 
izoliranosti nekaterih skupin ljudi, še posebno migrantov. Vključen je 
tudi problem nasilja in kriminala zlorabe drog. Da bi ljudi na bolj zani-
miv način seznanili s problematiko, smo se odločili posneti 10-minutni 
kratkometražni igrani film. 
V ospredje sta postavljena dva fanta, ki prideta iz Srbije v Slovenijo v 
želji po boljšem življenju, za kar sta pripravljena storiti vse. Enemu od 
fantov se porodi ideja kako priti po najkrajši poti do ogromnih količin 
denarja, kako pa se njuna pot konča si poglejte na premieri filma, ki bo 
22. 9. 2012 ob 20h v kinu na Stavbah.
Projekt Boljše življenje je financiran s strani Evropske komisije - Pro-
grama Mladi v akciji.

  

ZARJAVELE TROBENTE 2012 
Zarjavele trobente je transnacionalna mladinska pobuda, ki smo jo na 
program Mladi v akciji uspešno prijavili kot neformalna skupina ZAR-
JAVELE TROBENTE. 
Že v začetku maja so pod mentorstvom Evgena Malisa začele ustvarjati 
dve skupini - MC JAZZ ORCHESTRA in MC ROCK ORCHESTRA, obe 
sestavljeni iz glasbenikov in tistih, ki si to želijo postati, obenem pa z 
ogromnim generacijskim razponom. Seveda pa to še ni vse. 20.8. 2012 
bo začel potekati sklop treh javnih delavnic, ki bodo potekale vsak po-

ZDRUŽEVANJE JAVNIH ZAVODOV  
V OBČINI?

Mladinski center Litija (MCL) obstaja dobrih 6 let. V tem času je iz za-
četnika na področju mladinskega dela, kot javne službe v občini, prera-
sel v pomembno organizacijo pri organiziranju in izvajanju programov 
za mlade in skupaj z mladimi v občini. Zrasli smo v enega najboljših 
mladinskih centrov v Sloveniji, z mrežo sodelujočih organizacij in posa-
meznikov v Sloveniji in raznih evropskih državah. 
V programe vključujemo neorganizirano mladino, šolajočo mladino, 
mlade v mladinskih in drugih organizacijah civilne družbe. V pripravo 
in izvedbo programov vključujemo praktično vse javne zavode v ob-
čini in številne druge organizacije. Izvajamo izobraževalne programe 
z različnih področij; kulturne, športne, preventivne… javne prireditve 
(koncerte, razstave, predavanja, okrogle mize…), mlade informiramo 
in jim svetujemo o vsebinah, ki jih zanimajo; promoviramo medkul-
turno in medgeneracijsko sodelovanje, raziskujemo javno mnenje o 
temah pomembnih za mlade. Mladim ponujamo prve izkušnje ali pa 
možnost nadgradnje izkušenj pri delu na navedenih področjih. V delo 
vključujemo veliko število prostovoljcev, mladim omogočamo opravlja-
nje dijaških in študentskih delovnih praks, prenekateremu mlademu 
Litijanu/Litijanki pa smo omogočili tudi možnost prve izkušnje z redno 
zaposlitvijo.
Zavedamo se svojih programskih posebnosti, ki izhajajo tako iz vsebin 
dela, ciljnih skupin in njim prilagojenih metod dela. Svet zavoda MCL in 
sodelavci cenimo to, da se lahko o tem odločamo samostojno v okviru 
samostojnega zavoda. Občina Litija nas je presenetila z odločitvijo, da 
namerava MCL združiti z javnim zavodom za kulturo in skupnemu zavo-
du dodati še dejavnosti na področju športa. 
Svet zavoda McL meni, da je delovanje zavoda dobro, strokovno in  
finančno uspešno, zato ne vidi potrebe po združevanju zavoda. Ocenju-
je, da bo združitev lahko slabo vplivala na prihodnost MCL, predvsem 
pa na njegovo prepoznavnost pri ciljnih skupinah. Svet zavoda se zave-
da, da je Občina Litija ustanovitelj zavoda in bo do združitve najverje-
tneje prišlo še letos, zato konstruktivno sodeluje pri oblikovanju aktov 
bodočega zavoda. Zlasti želimo, da bodo v ustanovitvenem aktu nove-
ga zavoda dosedanje dejavnosti MCL jasno opredeljene. Pričakujemo  
določne navedbe programske, finančne, kadrovske in siceršnje suve-
renosti in enakopravnosti bodoče enote MCL v okviru skupnega za-
voda. 
Menimo, da se delovanje javnega zavoda MCL preko mladih dotakne 
velikega števila občanov. S tem sporočilom želimo vse obvestiti o spre-
membah organiziranosti MCL in pričakujemo tudi vaš odziv. Lahko ga 
sporočite na mc.litija@gmail.com. Vaše mnenje šteje! 
Obenem pa zagotavljamo, da bomo še naprej z velikim elanom delali za 
mlade in z mladimi v občini Litija.  Svet zavoda MC Litija

PODJETNIŠTVO V SRCU
Vsi tisti, ki imate podjetniške ideje, in ki že dolgo razmišljate o biznisu 
- POZOR! V mesto in v vašo vas prihaja program Podjetništvo v Srcu, 
kjer vas bomo spremljali vse od ideje pa do prvega posla. V mesecu 

nedeljek ob 18.00 v prostorih MC Litija, kjer bomo s pomočjo gostov, 
na neformalni ravni predstavili načrtovanje in organizacijo, promocijo 
in izpeljavo glasbene prireditve. 
10. septembra bomo začeli z enotedensko glasbeno delavnico, kjer 
se nam bo pridružila skupina petih glasbenikov iz Castuere, Španija. 
Od ponedeljka do petka, bodo ustvarjali skupaj z lokalnimi glasbeniki, 
spoznavali našo kulturo in predstavljali svojo, obenem pa spoznavali 
nove metode dela in dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja. V 
petek, 14.9.2012, se nam bodo kot posamezniki predstavili na večeru 
ŠPANSKE GLASBE IN POEZIJE, kjer bodo predstavili svojo glasbo, obe-
nem pa bomo prebirali špansko in slovensko poezijo. 
Naslednji dan, torej v soboto, 15.9.2012, pa se bomo vrnili k svojim 
koreninam. Ob 18.00 bomo na dvorišču pred MC Litija začeli s koncer-
tom ZARJAVELE TROBENTE, kjer se bodo na odru predstavile vse tri de-
lavnice, ki so potekale pod istoimenskim projektom in lokalne skupine. 
Poudariti je potrebno da bomo tudi letos na oder spravili skupine, ki 
so s svojo glasbo v Litiji pustile močan pečat, vendar ne igrajo že vrsto 
let, obenem pa se bo dalo videti večino aktualnih bendov in seveda tudi 
tiste, ki si šele utirajo pot. 
Na prizorišču bo potekala tudi UNIKAtija, tržnica unikatnih izdelkov, 
kjer se bodo predstavili mladi umetniki in podjetniki, z raznovrstnimi 
unikatnimi izdelki. Prav tako bo ves čas prireditve potekala tudi PHOTO 
BOOTH delavnica, katere izdelke boste poleg ostale foto in video do-
kumentacije lahko videli na našem fb portalu ZARJAVELE TROBENTE in 
na strani www.mc-litija.si. 
 

DELAVNICA GLEDALIŠKE IMPROVIZACIJE
Društvo prijateljev mladine Litija organizira v Mladinskem centru Litija 
delavnico improvizacijskega in uličnega gledališča, ki bo potekala od 
27. do 29. avgusta od 17.00 do 20.00, pod vodstvom Juša Milčinskega 
in Gorana Završnika. Oba sta izkušena mentorja različnih oblik gledali-
ške improvizacije, sta bivša zmagovalca in organizatorja vseslovenske-
ga prvenstva improvizacijskega gledališča, bolj znanem kot Impro liga.
Značilnost delavnice improvizacijskega gledališča je, da ne zahteva 
predznanja, zgolj pripravljenost za odkrivanje neznanega in spreje-
manje nepredvidljivega. Udeleženci bodo spoznali osnove improviza-
cijskega gledališča, za posladek pa se bodo preizkusili tudi v pravih 
impro disciplinah Impro lige. 
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Izšel nov kolesarski vodič po Srcu Slovenije
Na pragu Ljubljane, v Srcu Slovenije, lahko kolesarji izbirajo med 
32 novimi kolesarskimi potmi, ki jih je v kolesarskem vodiču z 
naslovom »S kolesi po Srcu Slovenije« izdal Center za razvoj Li-
tija. Na voljo je tudi natančen zemljevid z vrisanimi kolesarskimi 
potmi, ki potekajo tudi preko Litije. 
Poti različnih težavnostnih stopenj potekajo na območju med Kamni-
škimi Alpami in dolenjskim gričevjem in povezujejo občine območja 
Srce Slovenije v osrčju naše države. Na voljo je 1.448 kilometrov 
skup ne dolžine poti za kar 91 ur kolesarjenja. 

turizmom«, je 13. septembra ob delovnem obisku na Geometrič-
nem središču Slovenije nad Vačami povedal dr. Anton Gosar,  
de kan Fakultete za turistične študije - Turistica Univerze na Pri-
morskem. 
32 predstavnikov najstarejše visokošolske izobraževalne institucije za 
turizem v Sloveniji se je za obisk odločilo na podlagi uspehov Centra za 
razvoj Litija pri povezovanju občin na območju, predvsem pa zaradi dveh 
novih inovativnih turističnih produktov na območju. Dr. Aleksandra 
Brezovec, prodekanja Fakultete za turistične študije, je poudarila, da so 
za profesorje »izrednega pomena neposredni stiki z ljudmi na terenu, saj 
na tak način iz prve roke spoznavajo novosti v slovenskem turizmu«. 
Srce Slovenije je pred kratkim postala prva karavaning destinacija v 
Sloveniji. Na podlagi sodelovanja s turističnimi ponudniki je bila obli-
kovana mreža postajališč za avtodome, v katero se je vključilo 16 kme-
tij, gostiln, kulturnih znamenitosti in športnih centrov. Ena izmed točk 
v mreži postajališč za avtodome Srca Slovenije je Ekološka kmetija 
Pr'Lavrič nad Vačami, kjer je potekalo delovno srečanje strokovnjakov 
s fakultete. obiskali so tudi Pustolovski park Geoss, ki postaja primer 
uspešnega podjetništva na podeželju.

Območje Srce Slovenije se je predstavilo skupaj s partnerjem Zavo-
dom za gozdove Slovenije v parku sejmišča Pomurskega sejma. Skupni 
razstavni prostor je obiskal tudi predsednik rS, Danilo Türk s soprogo. 
Predstavniki Centra za razvoj Litija so kot nosilci razvoja na območju 
predsedniku predali košarico lokalnih pridelkov, ki simbolizira pomen 
lokalne samooskrbe v Sloveniji. Predsednik države je v svojem otvori-
tvenem govoru AGRE 2012 namreč poudaril prav potrebno prioritetno 
usmerjenost slovenskega kmetijstva k samooskrbi. 
Območje Srce Slovenije so zastopali tudi ponudniki iz občine Litija 
(Domačija Paternoster, DPŽD Polšnik) in Šmartnega pri Litiji (Eko 
čebelarstvo Vozelj, Vinogradniško društvo ŠTUC, Kmetija na Jasi). 
Obiskovalci parka so z veseljem poskusili sočna jabolka, grozdje, slive 
in korenje, za katere je poskrbela zadruga Jarina iz Litije, ki v Srcu Slo-
venije skrbi za razvoj mreže ponudnikov lokalnih produktov. 

50-letniki v pripravah na pristno  
prekmursko trgatev

Vzdušje ob trgatvi je doživetje, ki ga mora vsaj enkrat v življe-
nju izkusiti vsak Slovenec. Tako pravijo letošnji 50-letniki, ki so v 
svojem jubilejnem letu opravili že nekaj posebnih izzivov. Skupaj  
so zasadili drevored s 50 lipami v Dolskem, se podali na kole-
sarski maraton od Ljubljane do Metlike, konec avgusta pa so se 
celo skupaj povzpeli na Triglav. V soboto, 29. septembra 2012, 
se bodo v Dobrovniških goricah v Prekmurju skupaj udeležili  
trgatve.
Preden bodo zavihali rokave in se lotili dela, si bodo lahko ogledali roj-
stno hišo Győrgy Dobronokija v Dobrovniku, tamkajšnji zavod za turi-
zem jim bo predstavil tradicionalno trgatev, v gostilni Pri Lujzi pa bodo 
poskrbeli za malico. Po približno 4-urni trgatvi bo sledila tradicionalna 
prekmurska večerja in prijetno druženje ob glasbi in plesu. Vračanje 
domov je predvideno v poznih večernih urah. 
Na skupno trgatev v Dobrovnik so vabljeni tudi ostali 50-letniki iz 
vse Slovenije. Prijave na elektronski naslov abrahami1962@razvoj.si. 
Organiziran bo avtobusni prevoz iz Dola pri Ljubljani.

Pri projektu Abrahamov ključ Srca Slovenije sodelujejo občine iz Srca 
Slovenije in Center za razvoj Litija, ki skrbi za tehnično podporo pro-
jektu. Več informacij o akcijah 50-letnikov je na voljo na spletni strani 
www.srce-slovenije.si.

Rekreativni kolesarji želijo na poti spoznavati zanimivosti, občudovati 
naravne lepote in spoznavati domačine. Vodič poleg treking, družin-
skih, cestnih in gorskih kolesarskih poti ponuja preko 100 namigov 
za oglede ob poteh. 
Katerokoli pot boste izbrali, vam med kolesarjenjem nikoli ne bo dolg-
čas, saj si lahko ob poti ogledate številne zanimivosti: znamenito vaško 
situlo, grad Bogenšperk, Gradiško jezero, arboretum Volčji potok, ka-
mniško staro mestno jedro, Deželo kozolcev v Šentrupertu, cistercijan-
ski samostan Stična, reko Kamniško Bistrico, Savo in Krko. Dobro pri-
pravljeni pa lahko odkolesarijo tudi na Veliko planino, Zasavsko Sveto 
Goro, Janče, Nebesa, Trojane ali Oglarsko deželo. 
Izdaja kolesarskega vodiča je bila podprta s Evropske unije preko pro-
jekta CYCLO, ki spodbuja uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v 
vsakodnevnem prometu. Brezplačno ga lahko dobite na Centru za 
razvoj Litija, v kratkem pa bo na voljo tudi po turističnih točkah na 
območju.

Strokovnjaki prepoznali odlične priložnosti za  
razvoj turizma v Srcu Slovenije 

»Prepričan sem, da je v Srcu Slovenije mnogo potencialov za 
turizem, ki je lahko povezan s sprehodi po zasavskem hribovju,  
obujanjem tradicionalnega načina življenja ali pa z doživljajskim 

V novem kolesarskem vodiču so treking, družinske, cestne in gorske ko-
lesarske poti.

Aleksandra Gradišek, dr. Anton Gosar in dr. Aleksandra Brezovec na Eko-
loški kmetiji Pr'Lavrič nad Vačami.

Predsednik RS, Danilo Türk, v družbi Lesenih rogistov, ki so poskrbeli za 
veselo vzdušje na sejmu.

Turistični steber znamke Srce Slovenije je pomembnega strokovnega 
partnerja za nadaljnji razvoj vsebin na področju turizma, Fakulteto za 
turistične študije - Turistica, pridobil že letos maja. Dogovor o sode-
lovanju je bil podpisan na Veliki planini, ki je ena glavnih turističnih 
točk območja. Fakulteta je z novim članom v klubu partnerjev pridobila 
študijski center za testiranje novih pristopov v turizmu in bo z znanjem 
svojih strokovnjakov poskušala prispevati k nadaljnjemu razvoju turiz-
ma na območju. 

Srce Slovenije na sejmu AGRA obiskal  
predsednik RS, Danilo Türk

Na največjem kmetijsko-živilskem sejmu pri nas, AGRA v Gornji 
Radgoni, se je 25. in 26. avgusta 2012 predstavilo območje Srce 
Slovenije. Obiskovalci so se seznanili z najnovejšo ponudbo za av-
todomarske turiste, pa tudi s pestro izbiro zdrave domače hrane. 

Ali kupcem nudite še kakšno dodatno ponudbo? 
V poletnem času imamo veliko vikendov zasedenih s peko na žaru, so-
delujemo na raznih veselicah, pečemo pa tudi zaključenim družbam. V 
zadnjem času postaja vse bolj priljubljena tudi dostava mesa in mesnih 
izdelkov na dom. 

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše izdelke? 
Pri nas je kralj mali kupec, ki pride v našo poslovalnico na Levstikovi 
ulici 14 v Litiji. Imamo tudi nekaj večjih lokalnih kupcev, dogovori o so-
delovanju pa potekajo tudi z nekaterimi šolami in vrtci z območja Srce 
Slovenije. Poleg lokalnih imamo tudi nekaj večjih kupcev v Ljubljani in 
širši okolici.   

Na kakšen način se promovirate? 
Naša dosedanja promocija je temeljila predvsem na načinu »od ust do 
ust«, v želji, da bi se naše dobro blago samo hvalilo. Zavedamo se, da 
je potrebna tudi širša promocija v medijih, zato se bomo v prihodnje 
lotili tudi tega.

Od kdaj sodelujete z zadrugo Jarina oz. Centrom za razvoj Litija in 
na kakšen način? Kakšne so vaše izkušnje? 
Zadruga Jarina in Center za razvoj Litija lahko veliko doprineseta k ra-
zvoju in dvigu standarda za posameznega kmeta, podjetnika in posre-
dno tudi za vse prebivalce v tem okolišu. Ker sem šele pred časom 
prevzel celotno poslovanje podjetja, do konkretnega sodelovanja še ni 
prišlo, imamo pa že nekaj skupnih idej. Ena izmed njih je širitev prodaj-
ne ponudbe z domačimi produkti na policah v naši mesnici. 

Vam kdo pomaga pri razvoju vaše dejavnosti? 
V tej dejavnosti sem že približno 15 let in v teh letih sem si nabral že 
precej izkušenj, predvsem pa poznanstev z ljudmi, na katere se lahko 
kadarkoli obrnem po nasvet. To so predvsem ljudje s področja tehno-
logije, veterine in mesarije.

Poslovanje podjetja Frtica d.o.o. je v začetku julija od ustanovitelja 
Antona Hostnika prevzel Roman Smrekar iz Vintarjevca. Tudi njegov 
oče je bil mesar, zato je bil že od malega v stiku z dejavnostjo in se 
odločil za živilsko šolo v Ljubljani. Po 15 letih dela v Litijski mesariji ga 
je začelo zanimati samostojno delo in se je odločil, da se poda na la-
stno podjetniško pot. V Frtici je še pred prevzemom poslovanja spoznal 
celotni delovni proces, od odkupa živine, predelave in končne prodaje 
kupcem. 

Poudarek daje odkupu govejega in telečjega mesa od lokalnih kmetov, 
tudi svinjsko meso je izključno slovenskega porekla. Predelava mesa 
poteka na tradicionalen način po recepturah Antona Hostnika, upora-
blja pa tudi znanje, ki ga je pridobil od očeta in iz preteklih delovnih 
izkušenj.

Po katerem izdelku ste najbolj znani? 
Znani smo po suhih domačih klobasah, salamah, pancetah, domačih 
ocvirkih. V tem letnem času so najbolj iskane prekajena šunka, krače, 
rebra, jeziki in ostali suhomesnati izdelki, ki so izdelani po tradicional-
nih postopkih. Počasi pa že prihaja čas za krvavice in jetrnice, ki so 
nedvomno najboljše iz naše bližnje okolice. V stalni ponudbi imamo 
domače svinjsko, goveje, telečje in perutninsko meso, po dogovoru pa 
dobavimo tudi ostale vrste mesa.

ROMAN SMREKAR,  
Mesarija Frtica

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja? 
Prispevek k razvoju in ohranitvi oz. dvigu standarda vidim v tem, da 
kljub nizko cenovni, predvsem pa nizko kvalitetni konkurenci, zagota-
vljamo visoko kvaliteto izdelkov in mesa, ki ga kupujemo od okoliških 
kmetov. Držimo pa tudi zmerne cene, ki so primerne za vsak žep. Če 
bodo veliki trgovci še naprej uničevali lokalne proizvajalce,  potem to 
zagotovo ne pomeni nič dobrega za nadaljnji razvoj in dvig standarda 
občine.    

Kako vidite razvoj vaše dejavnosti jutri? 
Vse več ljudi se že zaveda, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete. 
Poleg tega je v sedanjih časih zelo pomembno, da so v delovni proces v 
čim večji meri udeleženi lokalni prebivalci (kmetje, delavci, podjetja,..). 
Le tako bo denar ostal v lokalni skupnosti in s tem se bo nadaljeval ra-
zvoj in ohranjala kvaliteta življenja. Če bo prevladala takšna miselnost 
se za prihodnost ni treba bati.   

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega pro-
jekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov na
men je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

Kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate v prostem času? 
Ne glede na to, koliko smo zaposleni in kakšen je tempo sedanjega 
časa, si moramo zase in svoje najdražje vedno najti čas in ga prijetno 
izkoristiti, to je po mojem mnenju tudi smisel življenja.

Pripravila: Ana Savšek, RCL
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TRŠKI DAN NA VAČAH
Ob zavedanju svojih stoletnih korenin obstoja na slovenskem 
ozemlju je Društvo žena in deklet Vače, ob svojem 20. jubileju, 
prvič pripravilo TRŠKI DAN NA VAČAH, ki je bil v nedeljo, 26. av-
gusta 2012. Trški dan na Vačah je s svojo soprogo Barbaro obi-
skal tudi predsednik države, dr. Danilo Türk, ki je po bogatem 
kulturno-etnološkem programu – skupaj z županom občine Litija, 
Francijem Rokavcem, etnologom prof. dr. Vitom Hazlerjem, pred-
sednico Društva žena in deklet Vače, Majdo Rebolj, predsednico 
Zveze kmetic Slovenije, go. Ireno Ule, g. župnikom, Ivanom Trnov-
cem – svojemu namenu izročil obnovljeno perišče »Udo«, ki je 
bilo v nekdanjih časih pomemben del trga Vače.
Ob svojem prazniku so se članice Društva žena in deklet Vače odločile, 
da bodo vzpodbudile in utrdile ponos in zgodovinsko zavest tudi zaradi 
730-letnice prve omembe Vač in skoraj 600- letnice trga, saj so Vače 
imele trške pravice že pred letom 1429. S trškimi pravicami pa so bile 
povezane tudi pravice do privilegijev in vsaj treh letnih sejmov. Po drugi 
svetovni vojni je takratna oblast trge na Slovenskem ukinila in tako 
smo izgubili velik del svoje identitete. Letošnja prireditev je bila zato 
prvi korak k uradnem priznanju krivičnega izbrisa nekdanjega statusa 
in slave Vač. 20. Vaški dan je zato izzvenel z drobci nekdanjih žlahtnih 
trških prazničnih in vsakdanjih delovnih dni. 
Kljub hladnemu in deževnemu vremenu je skrbno pripravljeno prazno-
vanje odlično uspelo. Že od 10. ure naprej je bila v Domu Sv. Andreja 
na Vačah kulinarična razstava, razstava in prikaz ročnih del vaških ro-
kodelk, cvetoča jablana klekljarskega društva Cvetke iz Žirov, predsta-
vitev herbarija ter uporaba najrazličnejših zelišč z go. Stanko Pečarič, 
razstava risb otrok vrtca Sonček in učencev OŠ Vače, z upodobitvami 
znamenitosti trga Vače, prikaz rokodelskih spretnosti tržanov in tržank 
z Vač in okolice. Za uvodno veselo vzdušje Trškega dne na Vačah pa je 
s kratko burko Čeber poskrbelo Družinsko gledališče Kolenc.
Za obiskovalce so bile ves čas na voljo tudi najrazličnejše domače do-
brote, ki so jih poznali tudi nekdanji tržani: kranjska klobasa s krom-
pirjevo solato, ješprenj s kranjsko klobaso in domačim kruhom, ušenat 
zelje, krompir z blekci, ajdovi žganci, telečja obara, kislo mleko, kravji 
sirček in še bi lahko naštevali, saj je bilo število domačih dobrot kar 
nepregledno. 
Na ta dan je pod okriljem Družinskega gledališča Kolenc izšla tudi 
etnološka publikacija Življenje trga Vače. 
V popoldanskem kulturnem programu, ki je bil namenjen predstavitvi 
in utripu trga Vače, je s prazničnim nagovorom sodelovala predsednica 
Društva žena in deklet Vače, ga. Majda Rebolj, sledil pa ji je g. Franci 
Rokavec, ki je v imenu Občine Litija članicam društva žena in deklet 
Vače čestital za jubilej in za odlično pobudo, za velik prispevek pri ob-
novi perišča pa gre zahvala tako njim, kot vsem, ki so pri obnovi tega 
čudovitega prostora sodelovali.
Gdč. Tanja Mrva, ki je program povezovala, je nekoliko kasneje dodala, 
da so to bili: Občina Litija, Prostovoljno gasilsko društvo Vače, KS Vače, 
Družinsko gledališče Kolenc in krajani, ki so sodelovali s prostovoljnim 
delom: Alojz Indof, Janez Jurjevec, Jože Jurjevec, Janez Škrabanja, Uroš 
Klinc, Robert Garantini, Marjan Podbevšek, Blaž Zarnik, Justin Škraba-
nja, Danica Jurjevec in Majda rebolj. 
Iskrene čestitke za dolgoletno delo je članicam Društva žena in de-
klet Vače izrekla tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije, ga. Irena 
Ule, ki je ob tem poudarila tudi pomen delovanja Društva za ohranjanje 
kulturne dediščine in prijaznih medsebojnih odnosov, ki so najboljši 
spremljevalci ustvarjalnosti. 
Svoj pomemben prispevek k slavnostnemu kulturno etnološkemu pro-
gramu je dodal tudi dr. Vito Hazler, strokovnjak, ki svojega poslanstva 
nikoli ne odloži in je članicam Društva žena in deklet s svojim teren-
skim sodelovanjem že drugo let vzor pri predanem odkrivanju in preu-
čevanju kulturne dediščine, slovenstva in korenin. 
Otroci vrtca Sonček so program popestrili s pesmico o Vačah, ki jo je 
za njih napisala njihova vzgojiteljica Vida Kristan, slišali pa smo tudi 
izštevanke, s kakršnimi so si trški otroci nekoč krajšali čas. 
Osnovno šolo Vače, predvsem pa glasbeno šolo Litija Šmartno sta za-
stopali učenki Nika in Metka Trdin, ki sta zaigrali na violino in prečno 
flavto. Glasbeni del programa so potem še močno podčrtali tudi člani 
Moškega pevskega zbora GEOSS iz KUD Lipa Vače.
Svoj prispevek k doživetju trga Vače, sta s skupnim sodelovanjem do-
dali kar dve gledališči: Gledališče GEOSS in Družinsko gledališče Ko-
lenc. Predstavljeni sta bili dve uprizoritvi, ki sta bili povezani s trgom: 
najprej je bila pri prangerju, ki ga je za današnji čas izdelal naš krajan 
Ivan Bizjak, kaznovana strašna opravljivka, ki je o vseh vedela več kot 
vse, sledila pa je uprizoritev ajtiološke pravljice Jožeta Sevljaka, Uda. 
Sproščeno in vedro je v nagovoru, ki je poudaril pomen srčnega dela 
članic Društva žena in deklet Vače, slavnostni program zaokrožil pred-
sednik države, dr. Danilo Türk. 
Kot bi se še vreme veselilo nove pridobitve, se je po programu vreme 
naenkrat razvedrilo in omogočilo še slavnostno otvoritev Ude. Njeno 
uporabnost so po otvoritvi članice Gledališča GEOSS kar takoj doživeto 
pokazale.
Kljub dežju je ves dan potekal prijetno, vedro in srčno. Ob ansamblu 
Mladi gamsi se je tako tudi zaključil. No, pa saj je z Društvom žena in 
deklet Vače vedno tako, mar ne? Mogoče tudi zato, ker smo članice ve-
dno vesele vsakogar, ki nam pomaga ohranjati dediščino prednikov in s 
pohvalami nikoli ne varčujemo. Zato naj bo tako tudi ob tej priložnosti: 
iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali, da je slava trga Vače vsaj za 
en dan - kljub slabemu vremenu - spet popolnoma zaživela!

Anka KoLeNc

REKORDNO ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV KOLE-
SARSKEGA VZPONA V 
OGLARSKO DEŽELO

Športno društvo Dole je v soboto, 8. septembra 2012, organiziralo 
tradicionalni Kolesarski vzpon v Oglarsko deželo, ki se ga je ude-
ležilo rekordno število rekreativnih kolesarjev. Na cilju so udele-
ženci lahko prevozili poligon za test spretnosti vožnje s kolesom, 
ki ga je pripravil Center za razvoj Litija. 
Kolesarki vzpon v Oglarsko deželo je največji rekreativni kolesarski do-
godek v občini Litija. Zaradi primerne dolžine za rekreativno kolesarje-
nje in odmaknjenosti poti od glavnih prometnic postaja med kolesarji 
vse bolj priljubljen. Letošnji vzpon je bil že tradicionalno potekal iz treh 
izhodišč: Litije, Radeč in Trebnjega. Z velikim veseljem nam je v po-
moč priskočilo Športno društvo Jelovo iz občine Radeče in Kolesarsko 
društvo Gorenje Ponikve iz občine Trebnje. Vse tri trase so bile ozna-
čene in na izpostavljenih točkah varovane z redarji, poskrbljeno je bilo 
za tehnično pomoč s strani kolesarskega servisa Vidic in kolesarskega 
centra Zagorje, za prvo pomoč pa so skrbeli Tanja, Simon in Janez. 
Servisne službe so udeležence spremljale z avtomobili in motorji. Na 
vsaki trasi smo poskrbeli za okrepčila, tako vmes kot tudi na cilju. Vsak 
udeleženec vzpona je za plačano startnino prejel spominsko majico, 
na cilju pa topli obrok z napitkom ter sodelovanje v žrebanju praktič-
nih nagrad, ki so jih prispevali podporniki prireditve. Na okrepčevalnih 
postajah so si kolesarji malce oddahnili in povrnili nekaj moči, kajti pot 
proti Dolam pelje v glavnem navzgor, tako da so nekateri morali na sla-

bih 30 prevoženih km 
premagati še po 600 
višinskih metrov. 
Ideja, ki se je porodila 
v ŠD Dole o povezo-
vanju in sodelovanju 
med kolesarji iz sose-
dnjih občin, je tudi to-

krat naletela na dober odziv in že v naslednjem letu lahko pričakujemo 
novo izhodišče iz še ene sosednje občine. Druženje, izmenjava izkušenj 
in nova prijateljstva, so tisto, česar so se udeleženci razveselili. Poleg 
tega pa smo na cilju s pomočjo kolesarskega servisa Vidic pripravi-
li razstavo in testiranje različnih koles. Namen kolesarskega vzpona 
ni tekmovanje na vse ali nič, ampak predvsem osveščanje o zdravem 
načinu življenja in turistična promocija Oglarske dežele, ki je s kolesa 
še lepša.
Prijetno in poučno dopolnitev v 
obliki kolesarskega poligona 
za spretnostno vožnjo, je pri-
speval center za razvoj Litija, ki 
skozi evropski projekt »CYCLO« 
promovira uporabo kolesa v 
vsakodnevnem prometu. Test 
spretnosti na kolesu je uspe-
šen pokazatelj sposobnosti hitrega odziva kolesarja v nepredvidljivih 
situacijah, ki se lahko zgodijo kolesarskim udeležencem v prometu. 
Test na cilju je uspešno prevozilo 70 udeležencev. Vsak kolesar, ki je 
uspešno opravil preizkus spretnostne vožnje na poligonu, je prejel od-
sevni brezrokavnik in nov kolesarski vodič »S kolesi po Srcu Slovenije«. 
»Na kolesarski vodič in zemljevid smo kolesarji čakali dolgo in z veseljem 
ga bomo uporabljali in se preizkušali v svojih zmogljivostih«, je povedal 
eden od udeležencev.
Glede celotne kolesarske prireditve je bilo slišati veliko pohval, saj si 
kolesarji ob koncu sezone poleg rekreacije in vseh tekmovalnih preiz-
kušenj želijo tudi druženja, pa tudi izobraževalnih vsebin.
Vzporedno s kolesarskim vzponom je na Dolah potekala tradicionalna 
prireditev Oglarska dežela 2012, ki jo je organizirala Krajevna sku-
pnost Dole pri Litiji v sodelovanju z lokalnimi društvi. Ob tej priložnosti 
je potekalo srečanje upokojencev občine Litija s športnimi igrami, ki je 
vsako leto v drugem kraju, letos pa so izbrali Dole. Odvijale so se tudi 
zabavne igre ob kopi, na stojnicah so bile na voljo domače dobrote, za 
razpoloženje pa je poskrbel ansambel Nebo. Dušan MAK

GUINNESSOV REKORD V NAJVEČJEM  
SKUPNEM IGRANJU HARMONIKARIC

V nedeljo 26. avgusta, smo se har-
monikarice, pod vodstvom Simona 
Bučarja odpravile na festival Pano-
nika harmonika v Brežice podirat 
Guinnessov rekord v največjem sku-
pnem igranju harmonikaric naenkrat. 
Dogodek se je odvijal na grajskem 
dvorišču gradu Brežice. Kljub dežev-
nemu vremenu se nas je zbralo 39 

in skupaj smo vse naenkrat, pod taktirko g. Munde zaigrale Slakovo 
pesem V dolini tihi in Na Golici, pri kateri pa se nam je pridružil Zoran 
Zorko, ki je podrl Guinnessov rekord v maratonskem igranju, saj je igral 
35 ur in 32 minut. Organizatorji so poskrbeli za pijačo in jedačo- obaro, 
ki so jo skuhali v 4000 l kotlu in pražen krompir. Vsega pa je bilo dovolj 
za vse obiskovalce in udeležence. Druženje se je zavleklo do večera, 
harmonikarice pa smo vesele odšle domov, saj smo bile del novega 
Guinnessovega rekorda.  Harmonikarice

Obupne krize v naši žepih nekateri ne zdrže več in …. Kako si sploh 
upa kdo kandidirati na prihajajočih volitvah?! Nihče ni sposoben rešiti 
krize! Morda pa imajo kandidati druge namene!? Mi - Butalci - jih bomo 
pa volili!
Nekaj rešitev, kako iz krize, smo že obdelali: 
Ali že imaš svojega kmeta? (april) - http://www.vace.si/preziveti.htm 
Življenje brez položnic (maj)- http://www.vace.si/danilo slike.htm 
Zakrivljeno palico v roki ( julij) - http://www.vace.si/polde.htm
Današnja rešitev je pika na i. To je prvi pohod s startnino 10 € in 
pohodno knjižico:

PO POTI VELIKEGA KNEZA Z VAČ
Če so pred 2500 leti naši predniki znali 
živeti tako, kot je narisano na situli z Vač, 
potem je kriza pravi čas, da jih posnema-
mo. V železni dobi – v Halštatu -zanesljivo 
ni bilo denarja in zato takšnih težav sploh ni 
moglo biti. Na pohodu po - POTI VELIKEGA 
KNEZA Z VAČ – bomo spoznali, kako svobo-
dno so živeli naši davni predniki. 

Po poti velikega kneza z Vač bomo hodili skupaj, saj nas bo vodilo 
njegovo spremstvo s konjenikom, ki je narisan tudi na osebni izkaznici 
(dolžina poti je 8,5 km in višinska razlika 200m). 

Dogodek bo 30. septembra 2012, na Vačah
Zbrali se bomo pred muzejem 
Društva GeoSS – Domom Pe-
tra Svetika.
Spored:
9.00 – URADNA OTVORITEV 
- Ogled prenovljene arheolo-
ške sobe (dr. Vojka Cestnik), 
ogled nove geološke zbirke 
z Vač (Blaž Zarnik, dipl. ing. 
geol.), prenovljene zbirke o 
pomembnih tržanih, ki so se 
rodili ali delali na Vačah ter 
zbirke o nastanku GeoSS-a 
(Sandi Sitar, Avgust Stušek, 
Peter Svetik, Anka Kolenc) 
10.00 do 15.00 – Pohod po 
poteh velikega kneza z Vač (z 
gledališkimi doživetji)
16.00 - Zaključek na Vačah, 
pri Družinskem gledališču Ko-
lenc.
Od začetka do konca se bomo krepčali s pijačo in drugimi dobrotami, 
pripravljenimi po »izbranih receptih« iz železne dobe (vse je vključeno 
v startnino).   
KOMAJ ČAKAM, DA SE BOMO VIDELI!  Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/halstatt.htm

Vprašanje za najlepše dekle
DRAGA MOJA NATAŠA MRZEL!

Je že kdo znal s pravimi besedami opisati, kaj se zgodi takrat,  
ko tok življenja prinese v življenje neke osebe nekoga Drugega  

– in mu ta prinese Smisel v vsakdanjost?
Zato te vprašam:

bi preostanek svojega življenja delila z menoj in postala moja 
žena?

Tvoj Stanči …

Vojvodinja Mecklenburška v konflik-
tu s Titom Strmljanom.
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Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM  
FESTIVALOM ZAČENJAMO NOVO  

»KULTURNO« SEZONO
Festival Slovo poletju smo uspešno zaključili in se 
še enkrat zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki ste 
nam pomagali pri izvedbi. Še posebej hvala županu, 
g. Franciju Rokavcu, za vso pomoč pri pridobivanju 

sponzorskih sredstev. Mi že snujemo načrte za prihodnje leto in verja-
memo, da bo spet nekaj posebnega.

ZABAVNOGLASBENA PRIREDITEV NOCOJ BO PA  
EN LEP VEČER

V soboto, 6. oktobra, bomo v Kulturnem centru gostili odlične glasbene 
izvajalce: Fantje s Praprotna, Daniel Popović, Anja Burnik, Tanja Zajc 
Zupan, ansambel Nemir, Ana Zupan, Mešani pevski zbor Lipa Litija ter 
»stand up« komik Tin Vodopivec. 
Predvideni sta dve prireditvi in sicer ob 17. uri in ob 19.30 uri. cena 
vstopnice je 12 € in jih lahko dobite v papirnici Ma-ar, v Knjižnici Litija 
in Šmartno, v Javnem zavodu za kulturo Litija, v TIC Litija in v Društvu 
upokojencev Litija. 

ABONMA IN GOSTOVANJE PREŠERNOVEGA 
GLEDALIŠČA KRANJ

Prva predstava, LIMONADA SLOVENICA, bo na sporedu v četrtek, 11. 
oktobra 2012 ob 19.30 uri, v dvorani Kulturnega centra. Abonenti boste 
obveščeni tudi po pošti. 

OTROŠKE MATINEJE V OKTOBRU
V soboto, 6. oktobra ob 10. uri, bo predstavo NEKOČ JE BILA izvedla 
Lutkovna skupina OŠ Sostro iz podružnične šole Besnica in sicer pod 
vodstvom vsestranske mentorice (dramaturgija, režija, scena, glasbena 
oprema …) domačinke Maje Sveršina Dobravec.
Kratka vsebina: miška Nili v gozdu najde knjigo pravljic. Zelo si želi pre-
brati knjigo, vendar nikjer nima miru. Nato pa se domisli … Ob tednu 
otroka – vstop prost. 
20. oktobra gostuje v Litiji Sten Vilar s predstavo TA ČUDOVITA ZEM LJA. 
S Stenom je vedno veselo in zabavno, zato ne zamudite tega srečanja. 

PRIBLIŽEVANJA
Skupaj s Knjižnico Litija bomo v mesecu oktobru vstopili že v tretjo se-
zono pogovornih srečanj, ki smo jih poimenovali Približevanja, kajti do-
besedno pomenijo približevanje ljudem, znanim Slovencem, ki s svojim 
delom, ravnanjem in vrednotami vsak na svojem področju izstopajo in 
nam postavljajo neke nove družbene kriterije. Do sedaj so bili naši gosti: 
dr. Marko Pavliha, Polde Bibič, Miro Cerar st., dr. Miro Cerar ml., dr. Moj-
ca Senčar, Mitja Rotovnik, dr. Vesna Vuk Godina, Polona Vetrih, Nataša 
Pirc Musar, dr. Rosvita Pesek in Zmago Sagadin.
Tudi v letošnji sezoni načrtujemo obisk eminentnih osebnosti, ki nam 
bodo obogatile naše vèdenje in razširile obzorje, zato poleg stalnih obi-
skovalcev vabimo, da se nam pridružite tudi vsi tisti, ki se morda do 
sedaj še niste opogumili in se udeležili teh srečanj.
Vabljeni torej na klepet in prijetno druženje v Modro sobo Kultur-
nega centra Litija!
O gostih in terminih srečanj bomo obveščali v medijih, na naših spletnih 
straneh in s plakati na običajnih mestih.

MUZEJ LITIJA – SKROMNI ZAČETKI, DOBRI OBETI
V Muzeju Litija se poleg zbiranja in urejanja muzejskih eksponatov, prire-
janja razstav in s tem povezanih dejavnosti že leta intenzivno ukvarjamo 
z ustvarjanjem mestnega arhiva, kjer si lahko vsak, ki ga to področje za-
nima, ogleda in preuči zbrano gradivo o zgodovini in kulturi mesta Litija 
in njene okolice. Arhiv že obsega nepregledno število starih časopisnih 
člankov tako iz 19. stoletja, kot iz medvojnega in povojnega časa, ki se 
dotikajo mesta Litije in z njo močno povezanega okoliša ter postrežejo z 
marsikaterim zanimivim, včasih tudi sočnim, podatkom. 
V arhivu smo prav tako zbrali na stotine starih velikonočnih, novoletnih, 
božičnih, prazničnih in drugih razglednic, ki nudijo poučen vpogled v zdaj 
že praktično izumrl način komunikacije v dobi, ko internet še ni obstajal, 
telefoni pa so bili še v povojih in je življenje teklo veliko počasneje. 
Za ljubitelje fotografij pa bo morda zanimiva zbirka večinoma črno-belih 
fotografskih slik iz vsakdanjega in nevsakdanjega življenja občanov, ki 
so jih ujeli pridni prsti lokalnih fotografov.
Toplo se zahvaljujemo vsem občankam in občanom, ki ste posodili svoje 
dragocene zbirke slik, predmetov in razglednic ter s tem obogatili kultur-
no zakladnico mesta. Hkrati pa vabimo še vse ostale meščane, da malo 
pobrskajo po svojih arhivih in nam prinesejo na vpogled kakšne svoje 
stare zanimivosti, ki bi polepšale in obogatile naše zbirke.

OBVESTILO
Če želite, da Vas obveščamo o kulturnih prireditvah v občini Litija, 
Vas vabimo, da nam pošljete svoj naslov ali elektronski naslov in 
redno boste obveščeni o kulturnem dogajanju v Litiji!

knjižnica litija
PRENOVA STAVBE NA PARMOVI 9

Obiskovalci osrednje knjižnice v Litiji se morda ra-
dovedno sprašujejo, kaj se je s hišo dogajalo oz. 
razbijalo. Stoletna zgradba, ki je bila sicer pred 10 
leti obnovljena, se ne more ubraniti vlagi. Odsto-
panje in krušenje ometa na spodnji strani nas je 

opozorilo, da je čas, da poskrbimo zanjo, da škoda ne bo še večja. 
Poskrbeti je bilo treba tudi za krušljivi omet tik pod streho. Razpoke so 
vidne na precejšnjem delu površin, pred zimo želimo preprečiti odpa-
danje in s tem tudi nevarnosti za obiskovalce in mimoidoče. Finančna 
sredstva bomo po sklepu sveta zavoda zagotovili iz lanskoletnega pre-
sežka, delno jih bo zagotovila občina Litija. 

SPREMEMBE V DELOVNEM ČASU
Zaradi dobrega odziva na poletno odprtost knjižnice Šmartno, ko se 
je knjižnica odpirala že ob osmih zjutraj, smo to zgodnjo odprtost kar 
obdržali, saj upamo, da bo to po godu čim več obiskovalcem. Ob pone-
deljskih in sredah je knjižnica Šmartno tako odprta ob osmih zjutraj. 
Našim uporabnikom, ki bi želeli gradivo vrniti izven delovnega časa 
knjižnice sporočamo, da lahko v osrednji knjižnici v Litiji knjižnično gra-
divo vrnejo vsak dan od 7. do 19.30 ure, od ponedeljka do petka. 

POLETAVCI
Poletno akcijo branja otrok med 7. in 12. letom, Poletavci, smo napo-
vedali na začetku poletja. Akcija se je zaključila, odziv ni bil številčen, 
kot smo pričakovali, a upanje ostaja in če bo projekt Mestne knjižnice 
Ljubljana živel tudi prihodnje leto, se bomo priključili. Za sodelujoče, 
njihove starše, brate in sestre, pripravljamo zaključno prireditev, ki bo 
v torek, 25. septembra ob 18. uri pred knjižnico Litija, v slučaju dežja 
pa v knjižnici. Kot glasbeni gost bo nastopila najstniška skupina HIGH 5 
iz Litije, ki je nastala v lanskem letu, takrat je bila večina članov starih 
15 let. Zaigrali bodo nekaj aktualnih skladb, ki jih poslušajo mladi. Po-
skrbeli bomo za sladka presenečenja, vsak poletavec bo prejel majico. 
Glavna nagrada pa bo bon za rolerje, ki jih podarja Hervis. Torej, dragi 
Poletavci, vidimo se 25. 9. Na svidenje!

SIMBIOZ@
Knjižnica Litija bo oktobra sodelovala v projektu Simbioz@. Gre za 
vseslovenski projekt, ki povezuje generacije. V tednu od 15. do 19. 
oktobra bodo mladi na delavnicah, ki bodo potekale v knjižnicah, šo-
lah, domovih za starejše po vsej Sloveniji, učili starejše računalniških 
osnov. Zato prosimo prostovoljce, ki bi želeli sodelovati v projektu, da 
se prijavijo v Knjižnici Litija, na informacijah v drugem nadstropju ali 
po telefonu 01 8980 580. Vabljeni pa tudi znanja željni starejši, da se 
udeležite delavnic.

OB ZAČETKU BRALNE ZNAČKE BO Z NAMI  
GABRIJEL VRHOVEC

Na dan zlatih knjig, 17. septembra, se vsako leto začne branje za bralno 
značko. Ta dan so izbrali, ker se je 17. septembra rodil in umrl pisatelj 
France Bevk. V prejšnji sezoni je bila bralna značka zelo uspešna, naša 
akcija »bralna majčka«, ki smo jo izpeljali s pomočjo sponzorjev, pa je 
razveselila prek 1600 otrok v obeh občinah. Ilustrator nagajivih slik 
na majicah je Gabrijel Vrhovec, vsestranski umetnik, ki nas bo obiskal 
v oktobru. Srečanje z njim bo 9. oktobra ob 19. uri v knjižnici Litija. 
Pridite, srečanje vam bo ostalo v lepem spominu.
 

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  
V NOVEM ŠTUDIJSKEM LETU

Univerza za tretje ŽO že vabi k vpisu nove člane. Univerza ima sedež v 
knjižnici Litija, sodelovanje se lepo nadaljuje tudi po ustanovitvi lastne-
ga društva. Tako bi vas radi povabili na skupno predavanje, za člane 
univerze in druge, ki ga pripravljamo v sredo, 24. oktobra ob 16. uri v 

Jesen je tukaj, šole so odprle svoja vrata, 
prav tako se bo zgodilo v naši Univerzi. 
Člani in bodoči člani se bomo družili na uvo-
dnem srečanju v četrtek, 4. oktobra 2012 
ob 17. uri, v Kulturnem centru Litija. 
Razmišljamo o programu. Dobro bo ostalo, 

nekaj se bo spremenilo in nekaj dodalo. Po anketi, ki smo jo izvedli 
junija, ste se člani odločili za nove dejavnosti. To je vrtnarstvo, ročna 
dela in kaligrafija kot samostojna delavnica. Vse to bomo vključili 
v program ter dodali tečaj nemščine in španščine. Dobili smo po-
nudbo za izvedbo tečaja klekljanja, ki ga bomo izvedli, če bo dovolj 
prijavljenih.
Novosti se obetajo tudi na področju naravoslovja in skrbi za zdrav-
je. 
Nerealizirana nam je ostala zeliščarska delavnica, a tudi to bomo 
izvedli v jesenskem in spomladanskem času z naslednjimi vsebinami: 
domača lekarna, čajne mešanice, izdelava mazil in mil. 
To je le delček novosti. Program s prijavnico in povabilom na srečanje 
boste dobili na domači naslov. 
Člani Upravnega odbora se veselimo novega študijskega leta in sreča-
nja z vami.  Milena DIMEC

Knjižnici Litija. Z nami bo doc. dr. Nejc Jogan, ki bo pripravil predavanje 
in ogled na terenu: »Ambrozijo imamo tudi v Litiji!«. Predavanje je izje-
mno aktualno, saj opažamo večje zanimanje za rastline, ki povzročajo 
alergije tudi med člani knjižnice. Vabljeni!

Andreja ŠTUHEC in Aleksandra MAVRETIČ

1. Svetovna vojna na Kamri
IŠČEMO PRIČEVANJA O POZABLJENIH ZGODBAH  

1. SVETOVNE VOJNE NA OBMOČJU LITIJE IN  
ŠMARTNA PRI LITIJI

Hranite doma predmete, ki se nanašajo na prvo svetovno vojno? Ali pa 
pismo, razglednico s fronte? Fotografijo iz tistega obdobja? Ali imate 
zgodbo o ljudeh, ki so sodelovali v vojni? Bi želeli, da se ohranijo za ka-
snejše generacije in da si jih na spletu ogledajo tudi drugi?
V Knjižnici Litija smo se odločili za pristop k zanimivemu in pomemb-
nemu projektu. Zbirati namreč nameravamo spominsko gradivo iz ob-
dobja 1. svetovne vojne in se pridružiti projektu ob 100. obletnici, ki 
bo leta 2014. Cilj omenjenega projekta je spodbuditi posameznike k 
odkrivanju spominov, fotografij in predmetov svojih prednikov ter jim 
ponuditi možnost digitalizacije vseh teh artefaktov v prvem evropskem 
spletnem arhivu zasebnih spominov na 1. svetovno vojno. 
Ob prihajajoči obletnici želimo na tak način zbrati in ohraniti dragoce-
ne dokumente za prihodnje generacije, jih digitalizirati in narediti javno 
dostopne. Da bi projekt uspešno izvedli, si želimo sodelovanja z vsemi, 
ki imate podatke (družinske spomine), ki bodo dopolnjevali digitalno 
zgodbo o prvi svetovni vojni na področju Litije in Šmartna pri Litiji v 
obdobju 1914 – 1918. 
objavljena bo na spletnem portalu Kamra, ki ponuja edinstven dostop 
do informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga hranijo in ga 
želijo deliti z Vami slovenske splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne 
kulturne ustanove (http://www.kamra.si/). 
Digitalna zgodba bo  hkrati objavljena tudi na Europeani 1914 – 1918 
(evropski digitalni knjižnici z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočni-
mi in video posnetki, dostopna na www.europeana.eu).
Postopek digitalizacije predmeta je dokaj enostaven: posameznik v 
Knjižnico Litija prinese predmet, ki mu ga po nekaj minutah, kolikor 
traja digitaliziranje, nepoškodovanega vrnemo. Če se boste v hrambo 
odločil izročiti zgodbo, torej delček ustne dediščine, traja malce dlje – 
da spraševalec povedano vnese v računalnik. 
Vabimo in prosimo vas, da dodate svoj kamenček k stoletni zgodbi, ki se 
je dotaknila tudi naših krajev in ljudi. 

Knjižnica Litija: Andreja ŠTUHEC in Sonja PerMe

kUltUrni koledar
DATUM URA DOGODEK LOKACIJA

Sre 26.9. 19.00 Turčija: Istanbul in Kapadokija, potopis z Mojco Mikac Mc Litija

ČET 27.9. 18.00 Razstava »Portret«, organizira OI JSKD Litija Knjižnica Litija
19.00 PORTRET - IZRAZ IN EKSPRESIJA V ČLOVEKU – odprtje območne razstave Knjižnica Litija

PeT 28.9. 17.00 Igre brez meja: vesel uvod v mednarodni teden otroka Dvorišče MC Litija
SoB 29.9. 20.00 360o : premiera kratkega igranega filma skupine Rajske ptice Kulturni center Litija
Sre 3.10. 19.00 E-JUKE BOX, delavnica produkcije glasbe Mc Litija
ČET 4.10. 17.00 U3: Uvodno srečanje, vpis v novo študijsko leto Kc Litija
PeT 5.10. 19.00 Zarjavele trobente Photo Booth, fotografska razstava Mc Litija

SoB 6.10.
10.00 Otroška matineja: Nekoč je bilo, Lutkovna skupina POŠ Besnica Kulturni center Litija

17.00 in 19.30 Zabavnoglasbena prireditev: Nocoj bo pa en lep večer Kulturni center Litija
17.00 Pripravnica na projekt Krik (noč čarovnic), ustvarjalna delavnica Mc Litija

PoN 8.10.

16.00 Obisk Centra za zunanjo ureditev Velika Preska Zbor Mc Litija

18.00 Pravljična ura Knjižnica Vače
Generiranje podjetniških idej, delavnica z Mojco Štepic Mc Litija

19.30 Stara šola kapitalizma, filmski večer Mc Litija

Tor 9.10. 18.00 Pravljična ura Knjižnica Litija
19.00 Srečanje z avtorjem ilustracij za projekt »bralna majčka«- umetnik Gabrijel Vrhovec Knjižnica Litija

ČET 11.10. 18.00 osnove vodenja in lastnosti dobre ekipe, delavnica z Mojco Mikac Mc Litija
Pravljična ura Knjižnica Šmartno

19.30 ABONMA: Limonada Slovenica, Prešernovo gledališče Kranj Kulturni center Litija 
SoB 13.10. 17.00 Pripravnica na projekt Krik (noč čarovnic), ustvarjalna delavnica Mc Litija
SoB 13.10. 19.30 Koncert ob 15-letnici Zbora sv. Nikolaja Litija cerkev sv. Nikolaja, Litija

PoN.-PeT. 15. do 19. 10. 9.00 Simbioz@ Knjižnica Litija

SoB 20.10.
10.00 Otroška matineja: Ta čudovita zemlja, Sten Vilar Kulturni center Litija
17.00 »6. Art film fest« - Območno srečanje ustvarjalcev kratkega filma Kulturni center Litija
17.00 Pripravnica na projekt Krik (noč čarovnic), ustvarjalna delavnica Mc Litija

NeD 21.10. 16.00 Pevci nam pojejo, godci pa godejo – 
Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Grad Bogenšperk

Tor 23.10. 18.00 Podjetništvo v srcu, uvodni seminar Mc Litija
18.00 Pravljična ura Knjižnica Litija

Sre 24.10. 16.00 U3: Ambrozijo imamo tudi v Litiji!, predavanje in ogled, doc. dr. Nejc Jogan Knjižnica Litija
ČET 25.10. 18.00 Pravljična ura Knjižnica Šmartno

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

Prodajni center Litija 
odprto od 6.30 do 19.00, v soboto od 7.00 do 13.00
teL: 01/8987-472, FaX: 01/8987-181, e-MaiL: jernej.konjar@siol.net

► organiziran prevoz blaga
► izpoSoja UdarniH kladiv

dnevi odprtiH vrat
od 20.9. – 26.9. 2012

popUSt 10% na vSe izdelke
predstavitev dobaviteljev  

s pogostitvijo 20. in 21. 9. 2012.
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SPOŠTOVANI OBČANI LITIJE!
Kot ste vsi že opazili, so delavci podjetja TRGOGRAD 
konec junija 2012 pričeli z rušenjem dela stare OŠ Litija 
in izgradnjo nove šole, ki bo stala na mestu, kjer je bilo 
igrišče in prizidek k »stari sodniji«. Dela so se v začetku 
septembra dodobra intenzivirala, tako da je temeljna 
plošča nove šole že pripravljena in nanjo delavci že pri-

pravljajo opaž za stene kletnih prostorov oz. zaklonišča. 
Vodstvo šole skupaj z učitelji in ostalimi zaposlenimi je pripravilo šol-
ske prostore in predvideno logistiko izvedbe pouka v šolskem letu 
2012/2013. Učenci enote s prilagojenim programom, učenci predme-
tne stopnje (6. – 9. razreda) ter učenci prvega, drugega ter četrtega ra-
zreda v tekočem šolskem letu šolo obiskujejo še na stari lokaciji (CKS 
2), medtem ko učenci petih ter učenci tretjih razredov gostujejo na OŠ 
Gradec, kjer bodo opravili večino rednega pouka. Zanje smo ustrezno 
opremili učilnice, uskladili urnike in prevoze z avtobusi na OŠ Gradec in 
nazaj na matično šolo. Jutranje varstvo, varstvo vozačev, podaljšano bi-
vanje, interesne dejavnosti in šolska kosila so za vse učence na lokaciji 
matične OŠ Litija. Potrudili smo se in v danih razmerah uredili pogoje 
za čim bolj nemoten pouk ter varnost. 
Spremenjen je tudi prometni režim po ulici CKS, ki je od 1.9. 2012 
urejena kot enosmerna cesta, na kar moramo biti še posebej pozorni, 
kajti kot domačini pogosto vozimo na pamet in radi spregledamo ka-
kšen prometni znak. 
Ne nazadnje pa bi rad vse soudeležence vzgojno-izobraževalnega pro-
cesa v Litiji pozval na strpnost in razumevanje, v kolikor bo med šol-
skim letom prihajalo do kakršnihkoli problemov.

Peter STrLe, ravnatelj oŠ Litija 

PRVI PRVOŠOLSKI DAN
V ponedeljek 3. septembra 2012 je za letošnje prvošolčke prišel težko 
pričakovani dan. Ob 10. uri se je 24 otrok s svojimi starši zbralo v 
šolski knjižnici. Sprejeli so jih ravnatelj Peter Strle, druga strokovna 
delavka v 1. razredu Melita Rozina, knjižničarka Nevenka Mandelj, uči-
teljica iz oPB Sonja Tolar 
in razredničarka Alenka 
Koprivnikar. o spreme-
njeni prometni ureditvi 
je nekaj besed povedal 
policist.
Knjižnični medo Medo je 
skupaj z Miškom nago-
voril nove učence, nato 
pa so skupaj poslušali 
pravljico. Na koncu so se 
nastavili številnim fotoa-
paratom. V svoji učilnici 
so dobili nove šolske torbice. Posladkali so se s torticami, prvega šol-
skega dne je bilo konec in ponosno so zapustili svojo učilnico.  Alenka 
KOPRIVNIKAR

PROJEKT UČENJE UČENJA
Tudi v tem šolskem letu bodo na OŠ Litija izvajali projekt Učenje učenja, 
ki so ga vpeljali lansko šolsko leto in so ga učenci zelo dobro sprejeli. 
Tako so učiteljice dodatne strokovne pomoči že prvi šolski dan izve-
dle delavnice na to temo za učence predmetne stopnje. V treh šolskih 
urah so učenci skozi socialne in miselne igre aktivno začeli s projektom 
Učenje učenja.   Jana ŠToJS

LORELLA FLEGO VODI ODDAJO BLEŠČICA
Kot vsak september so tudi letos petošolci OŠ Litije odšli v Žusterno. 
Tam so veliko plavali, se z ladjico peljali v Izolo, šli na nočni pohod v 
Koper, pripravili modno revijo in na zaključni prireditvi prejeli delfinčke. 

Prvič pa so si imeli mo-
žnost ogledati prostore 
studia TV Capodistria in 
radia. Tu nastajajo od-
daje v slovenskem in ita-
lijanskem jeziku. Učenci 
so se preizkusili v vlogi 
kamermana in nastopa-
jočih. Kot zanimivost je 
novinar povedal nekaj 
besedila v italijanskem 
jeziku. V velikem studiu 

so se pripravljali na snemanje oddaje Bleščica. V spomin na to sreča-
nje, je pred snemanjem nastala tale prijetna fotografija.

Tatjana BIZJAK in Polona GoLe

osnovna šola Litija

PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA  
V OSNOVNI ŠOLI LITIJA, PODRUŽNICI  

S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Šolsko leto 2012/2013 so učenci pričeli polni ener-
gije. Gradnja šole in prostorska stiska ne bo veliko 
vplivala na delo v Podružnici s prilagojenim progra-

mom. Vsi oddelki ostajajo v svojih starih prostorih in tudi pouk tehnike 
in delavne vzgoje ter gospodinjstva, bo 
nemoteno potekal. 
Novo šolsko leto so torej pričeli s štiri-
mi oddelki nižjega izobrazbenega stan-
darda in tremi oddelki posebnega pro-
grama vzgoje in izobraževanja. Novost 
v tem šolskem letu je program 6. sto-
pnje, ki se je lahko pričel tudi formalno 
izvajati. Tako so lahko učenci posebnega programa vzgoje in izobraže-
vanja v šoli tudi od 21. do 26. leta, kar pomeni, da so si končno pridobili 
pravico, da se lahko izobražujejo toliko časa kot njihovi vrstniki.
1.decembra 2012 naj bi prinesel za otroke s posebnimi potrebami 
vrsto novosti, saj naj bi takrat pričel veljati nov Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami. Ker pa ministrstvo pripravlja še dodatne 
spremembe in dopolnitve zakona, se bo tudi datum začetka njegove 
uporabe prestavil na 1.9.2013.
Pedagoški delavci Podružnice želijo vsem učencem uspešno in prijetno 
šolsko leto.  Marjeta MLAKAR-AGREŽ

PROSLAVA ZA NOVINCE IN OSTALE UČENCE 
PODRUŽNICE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

Dne 3.9.2012 so se ob 10. uri učenci in učitelji Podružnice s prilago-
jenim programom zbrali v učilnici PPVI 3. Po uvodnem pozdravu vodje 
podružnične šole, ge. Marjete Mlakar-Agrež, so učenci in učitelji pri-
sluhnili in sodelovali v programu, ki ga je pripravila in vodila Sandra 
Rihter. Poslovili so se z željo o prijetnem začetku šolskega leta in ob 
verzih šolske himne, ki so jo zapeli skupaj.  Sandra RIHTER

Podružnica s prilagojenim programom

DVIGNIMO RAVEN PISMENOSTI 
September je tu in na Izobraževalnem centru Geoss v Litiji pričenjamo z 
novo sezono izvajanja programov Dvig ravni pismenosti, ki ga sofinan-
cirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski 
socialni sklad. Pred nami je torej že tretje leto izvajanja programov in 
ugotavljamo, da je interes med lokalnim prebivalstvom resnično velik, 
še posebej pri programu Računalniška pismenost za odrasle, kjer je ča-
kalna vrsta še vedno dolga. 
Za nami sta dve skupini 120-urnega programa Izzivi podeželja. Javno 
veljavne listine je v prvi skupini prejelo dvanajst udeležencev, v drugi 
pa trinajst. V obeh skupinah so prevladovale ženske, zato so bile tudi 
teme bolj prilagojene njim. Delavnice sta vodili dve certificirani izvajalki, 
pri nekaterih tematikah pa še zunanji izvajalci, s specifičnimi znanji. Cilj 
programa je omogočiti udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spre-
tnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale 
ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega eko-
nomskega in socialnega položaja. Pomemben cilj programa je tudi mo-
tiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti 
na podeželju. Zadane cilje smo izpolnjevali na delavnicah, ki so obsegale 
najrazličnejše teme- od slovnice pa do polstenja volne, vmes pa spletali 
prijateljstva, ki še trajajo. Tako bo tudi letos, zato že vnaprej vabljeni 
k prijavi. Pokličite nas na 031 759 355 in si zagotovite svoje mesto, 
Izzivi podeželja se bodo letos začeli v drugi polovici oktobra.

V tem šolskem letu bomo že 
drugič izvedli prav tako 120-
urni program Razgibajmo ži-
vljenje z učenjem, v katerem 
je lani sodelovalo 12 udele-
žencev, članov Medobčin-
skega društva invalidov Litija 
in Šmartno. Pod vodstvom 
dveh certificiranih izvajalk 
so se lotili izpolnjevanja ve-
likega cilja- izdelali so svoje 

društveno glasilo, ob tem pa pridobili veliko znanj in spretnosti: od rabe 
informacijske tehnologije do govornih, bralnih in pisnih ter tudi socialnih 
spretnosti. S tem so izpolnili osnovne cilje programa- to je obnavljanje 
in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, ki udeležencem omogo-
čajo lažje obvladovanje situacij in večjo samostojnost in odgovornost 
v vsakdanjem življenju. Pripomorejo k vključevanju v različne družbene 
dejavnosti in s tem dvig samozavesti in kakovosti življenja. Če bi tudi 
vi letos radi razgibavali svoje življenje z učenjem, pa ne tistim kla-
sičnim, ki smo ga bili vajeni iz šolskih klopi, se čim prej prijavite, 
skupinica ima lahko le 12 udeležencev.
Največ zanimanja in s tem največji obisk je v dveh letih izvajanja pritegnila 
Računalniška pismenost za odrasle. V dobri družbi in s pomočjo prijaznih 
in potrpežljivih predavateljev, ki znajo delati z odraslimi udeleženci izobra-
ževanja, je steklo kar šestnajst 30-urnih osnovnih računalniških tečajev, v 
katerih je nova znanja, ki jim pomagajo tako v zasebnem kot v poklicnem 
življenju, pridobilo preko 170 kandidatov. Vsi, ki bi še želeli pridobiti 
osnovno računalniško znanje ali pa pridobivati potrebna znanja za 
učinkovitejše in lepše življenje v programih Izzivi podeželja in Razgi-
bajmo življenje z učenjem, nas pokličite na 031 759 355.

HeLLo! GuteN taG! CIao! ¡HoLa! SLIŠITE?  
VSE TO IN ŠE VEČ PRIHAJA IZ 

IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA GEOSS!
Ja, pri nas vas naučimo angleščine, jezika veli-
častnih Združenih držav Amerike, Združenega 
kraljestva in kontinenta 'tam spodaj'. Bi radi 
razumeli naše severne sosede, njihove televi-
zijske programe, kdaj mogoče kakšno sprego-
vorili z njimi? Ja, tudi nemščino imamo. Kaj pa 
vročekrvne Italijane? Njihove italijanščine se 
kar ne da preslišati. Tudi romantični Španci so 

nas čisto prevzeli s svojim hitrim, a nežnim jezikom. Že kar nekaj časa 
pa uspešno izvajamo tečaje poslovne angleščine in nemščine. Vse to 
že mogoče poznate? Kaj pa novost - ruščina! Pri nas je vedno pestro!  
Za vsak posamezen jezik so Vam na voljo začetni in nadaljevalni tečaj, 
trajajo pa 60 ur. Vsak nov jezik Vam lahko odpre nova obzorja, nove 
možnosti in nova vrata v svet. Zato vabljeni! Dodatne informacije lahko 
pridobite na naši spletni strani, preko e-poštnega naslova jasmi-
na@ic-geoss.si ali pa preko naših kontaktnih telefonskih številk 
01/89-80-570 in 031/759-355.  Jasmina JANJIć

Gospeti d.o.o., Brodarska 7, 1270 Litija, teL.: 01 898 08 20, www.Gospeti.si
OdprtO Od pOnedeljka dO petka Od 8.00 dO 17.00, sObOta Od 8.30 dO 12.00.
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Osnovna šola Gradec
NOVO ŠOLSKO LETO - NOV ZAČETEK V 
OŠ GRADEC IN POŠ HOTIČ, KRESNICE, 

JEVNICA IN VAČE …
… in delo v šolah je steklo tako, kot da počitnic niti 
ne bi bilo.

Prvič je sedlo v šolsko klop 80 prvošolcev, ki smo jih vse skupaj slavno-
stno sprejeli v okviru projekta Mehak prehod iz vrtca v šolo kar v Litiji, 
čeprav bodo nekateri obiskovali podružnično šolo. Prvošolci in starši so 
spoznali razredničarke, nekaj napotkov pa so dobili tudi od policista g. 
Andreja Hrupa in predsednika Sveta za preventivo in varnost v cestnem 
prometu v Občini Litija g. Petra Svetiča. Za prijetnejši vstop v šolo in 
kot domačo nalogo za starše, da pravljico preberejo, so prejeli slikanici 
Sončni kralj za dečke in Kraljica sončnica za deklice.
Delo v šoli smo natančno zastavili že v mesecu avgustu. V letošnjem 
šolskem letu nadaljujemo s programi:
-  zgodnejše vpeljevanje tujega jezika v 1.triado v okviru rednega pouka, 

oddelka podaljšanega bivanja in interesne dejavnosti v obliki jezikovne 
kopeli, ko učenci spoznavajo prvi tuj jezik skozi življenjske situacije;

-  poglobljeno delo z nadarjenimi učenci v interesnih dejavnostih, kamor 
se lahko vključijo vsi učenci, ki jih posamezne dejavnosti zanimajo. Še 
posebej je razčlenjena naravoslovna dejavnost, kjer več učiteljev pove-
zano predstavlja naravoslovne vsebine;

  dva programa Zdravega življenjskega sloga po 850 ur letno: prvi za ma-
tično šolo in drugi za podružnične šole Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače. 
Z obema programoma, z interesnimi dejavnostmi in izbirnimi predmeti s 
področja športa želimo učencem ponuditi več možnosti za gibanje, pred-
vsem z brezplačno udeležbo. Izvajata se izven pouka in ob sobotah;

-  formativno spremljanje učenčevega znanja, ki izostreno spremlja sle-
hernega učenca ob pomoči in povratni informaciji učitelja za dosega-
nje optimalnega rezultata učenca, primernega njegovim zmožnostim in 
inovativni projekt Šola ni šala z namenom povečati aktivnost učencev 
pri pouku tudi s spremenjenim načinom poučevanja in ocenjevanja;

-  na novo pa bomo začeli z inovativnim projektom S tačko v roki šolskim 
dogodivščinam naproti, kjer želimo z vpeljevanjem prisotnosti živali v pe-
dagoško-psihološki obravnavi omogočiti učencem lažje vstopanje v stik 
z vrstniki in strokovnimi delavci, kar bi posledično pomenilo učenje vzpo-
stavljanja kvalitetnih socialnih stikov in ustreznega vedenja v družbi.

OŠ Gradec s podružničnimi šolami ostaja ZDRaVa ŠoLa. elemente eko-
logije in zdravega stila življenja vključujemo tudi v redni pouk, zato na-
daljujemo z izborom NaJ PoZItIVeC oz. NaJ PoZItIVKa, ohranjamo pa 
tudi ločeno zbiranje odpadkov, kar učenci sami nadzorujejo z zelenimi 
stražami. Njihova naloga je svetovanje in opozarjanje na pravilno ločeva-
nje odpadkov, ki nastanejo v šoli.
Že drugo leto izvajamo šolski projekt Primi šolo za roge, ki je optimistično 
in humorno naravnan, prepleten z dejavnostmi, ki polepšajo vsakodne-
vno življenje, ob koncu leta pa načrtujemo zaključno prireditev z enakim 
naslovom. V okviru projekta bomo v 6., 7. in 8. razredih izvedli dneve 
dejavnosti za učinkovitejše učenje in z namenom spoznavanja individu-
alnih učnih stilov.
OŠ Gradec je šola s srcem, kar pa ne pomeni, da izpolnjuje želje posa-
meznikov. Vsi zaposleni smo se zavezali, da bomo ustvarjali dobre pogo-
je za prijetno in varno delo v šoli. Veliko pozornosti namenjamo komu-
nikaciji in dobrim odnosom tako med zaposlenimi kot tudi do učencev 
in staršev. Želimo 
si, da bi vsak izmed 
nas prispeval svoj 
kamenček v mozaik 
dobrega počutja. 
September je po-
seben mesec pred-
vsem za prvošolce, 
junij pa še posebno 
za devetošolce. Čas 
med obema mese-
cema pa teče zelo hitro in treba ga je dobro izkoristiti, da ob koncu 
šolskega leta ni slabe volje in stiske zaradi ne preveč dobrih ocen. Vsem 
skupaj želim veliko uspeha pri šolskem delu, prijetnih izkušenj in da bi se 
v naših šolah dobro počutili.

Kolektiv OŠ Gradec s POŠ Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače

POŠ Kresnice
KRESNIŠKI OTROCI BOLJ VARNI NA CESTI

V soboto, 8.9.2012, smo dobili v Kresnicah nov merilec hitrosti. Opa-
zimo ga na gasilskem domu. Kraju ga je podarilo podjetje Goodyear.
Krajan in očka Miha Jančar je dal pobudo in občina Litija se je javila na 
donatorski razpis in uspela. V soboto je bila v zvezi s tem prireditev na 
igrišču pred POŠ Kresnice. Prišli so krajani, starši, otroci vrtca in šolarji. 
Učiteljice in vzgojiteljice so otroke pripravile za nastop. Malčki so zaple-
sali gusarski ples in povedali pesem Karambol. Učenci POŠ Kresnice so 
zapeli pesem Zebra in deklamirali pesem Semafor. MPZ Kresniški fantje 
so ob spremljavi kitare ubrano zapeli dalmatinski napev. Na koncu je 
Timotej Razpotnik raztegnil svojo harmoniko in zaigral par poskočnih 
melodij. Obiskal nas je tudi župan Franci Rokavec in imel govor. Pred-

stavnik podjetja Goodyear je pred-
stavil podjetje, njegova kolegica 
pa je otrokom razdelila varnostne 
jopiče. G. Daniel Lenart in g. Peter 
Jančar sta poskrbela, da je vse teklo 
kot je treba. otroci so bili na koncu 
prireditve deležni sladic in pijače. 
Naši učenci so vsak dan udeleženci 
v prometu kot pešci ali kot sopotni-

ki v avtomobilih. Starši in šola si prizadevamo, da bi otroke pripravili 
na odgovorno vedenje v prometu. Tudi policisti imajo vsako leto stik 
z nami. Letos so nas že obiskali policisti konjeniki. Učenci so z rado-
vednostjo opazovali konje in spoznavali naloge policistov konjenikov.  
Merilec hitrosti nam bo v pomoč. Varnost na cesti bo večja, če ga bodo 
vozniki upoštevali. Hvala podjetju Goodyear. Vsem želimo srečno pot.

Vodja POŠ Kresnice Angelca KOPRIVNIKAR

osnovna šola Gabrovka-Dole
PRVI ŠOLSKI DAN 

Šola med počitnicami 
z vsemi razredi počiva.
Privošči si kopel blage tišine
in v njej prav počitniško uživa.

 Neslišno drsa s počitniškimi copati,
 zaupno šepeče za zaprtimi vrati,
 S šolskim zvoncem je dobrotljiva
 in ga pusti počitniško spati.

S temi prirejenimi verzi Bine Štampe Žmavc (Šola v nedeljo) se je 3. 
septembra na POŠ Dole pri Litiji začel pouk v novem šolskem letu 
2012/13. Letos našo podružnično šolo obiskuje 49 učencev, kjer 
poteka pouk v 4 kombiniranih 
oddelkih in še v enem oddelku 
podaljšanega bivanja. V šoli pa 
je še vrtec z 19 malčki. Še po-
sebej nas veseli, ker je letos 9 
prvošolčkov. Na poti v šolo so jih 
spremljali starši, sledil je kulturni 
program in prisrčen sprejem. 
Ko sem pobrskala po podatkih, 
kako so znani Slovenci doživljali prve dni šole, je bil za Vlada Kresli-
na prvi šolski dan v Beltincih presej travmatičen, ko so predstavljali 
svoje starše, je bil v zadregi, saj je bil dekliški priimek njegove mame 
Nemec. 
Znani športnik Dejan Zavec je v šali dejal, da se po toliko udarcih v glavo 
ne spominja več prav dobro svojega prvega šolskega dne. Ve pa, da je 
po počitnicah vsakič znova komaj čakal, da se vrne v šolo. Najljubša 
predmeta sta mu bila zgodovina in zemljepis, oboževal pa je telovadbo. 
Pesnica Neža Maurer se je v družbi sošolk in sošolcev presenetljivo 
dobro znašla, čeprav je njeno mamo zelo skrbelo, ker je bila pesnica tiha 
in plaha. Do šole je imela kako uro hoda, ker so živeli precej na samem.
Člani KO društva upokojencev Dole so skrbeli za varno pot v šolo, raz-
veselili so nas policisti s konji. Še zlasti so poudarili, da naj bo pot v 
šolo varna, vendar previdnosti ni nikoli dovolj.
Veselimo se začetka novega šolskega leta in skupnih šolskih dogodiv-
ščin, ki naj bi bile polne znanja in pozitivnih vrednot. Jožica VRTAČNIK

OSNOVNA ŠOLA GABROVKA-DOLE

V A B I 
V SOBOTO, 29. 9. 2012, OD 9. URE DALJE NA DAN ODPRTIH 

VRAT, v OŠ Gabrovka in Podružnični šoli Dole pri Litiji.

OBISKOVALCI SI BODO LAHKO OGLEDALI IN SODELOVALI  
V PROGRAMU TEHNIŠKEGA DNE NA TEMO 

VARNOST IN REŠEVANJE PONESREČENCEV.

Pri izvajanju programa bodo sodelovali člani PGD na našem  
območju ter skupina reševalcev Koronarnega kluba Mežiške doline.

Z dejavnostjo bomo obeležili tudi mednarodni dan srca.

Vabljeni.

Vrtec litija
AKTUALNO V VRTCU LITIJA

V Vrtcu Litija smo septembra na novo sprejeli 140 
otrok, tako je vseh otrok v našem vrtcu zdaj že 560. 
Prve solzice so se posušile in malčki že zvedavo raz-
iskujejo novo okolje.
Žal za vse otroke, katerih starši so izrazili željo po 
vrtcu, nismo mogli sprejeti. Na čakalni listi ostaja še 

28 otrok iz litijske občine in 18 otrok iz drugih občin. To so otroci, ki so 
bili prvega septembra že stari vsaj 11 mesecev, kar je pogoj za vključitev. 
Na čakalni listi pa je še 37 otrok, ki bodo starostni pogoj dosegli kasneje, 
tekom šolskega leta. 
Starši že vključenih otrok so v juliju in avgustu prejeli položnico za vrtec, 
kateri je bil obračunan tudi poračun za pretekle mesece tekočega leta 
(prenos izdaje odločb o plačilu vrtca na CSD). Sporočamo jim, da v kolikor 
ne zmorejo plačati poračuna v enem obroku, lahko plačajo v več obrokih. 
Obroke si naj sami razporedijo tako, da bo za njih najugodneje. Zamudnih 
obresti ne bomo zaračunavali še septembra, oktobra in novembra.
Sporočamo še, da je od 1. junija dalje v veljavi Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF), ki ukinja pravico staršem do brezplačnega vrtca za 
drugega otroka. Staršem se zdaj zaračuna 30 % delež plačilnega razreda, 
v katerega je otrok uvrščen. Pravica do brezplačnega vrtca ostane za tre-
tjega in ostale otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec. ZUJF 
znižuje tudi stroške dela zaposlenih, zato se je s 1. 9. 2012 znižala tudi 
cena programa našega vrtca. Cena programa prvega starostnega obdobja 
(otroci letnik 2010, 2011 in 2012) se je znižala za 7,48 %, cena drugega 
starostnega obdobja (otroci letnik 2009, 2008 in 2007) pa za 8,14 %.
V imenu zaposlenih Vrtca Litija vsem staršem in njihovim otrokom želim 
uspešno vrtčevsko leto, polno prijetnih izkušenj in doživetij. 
Liljana PLASKAN, ravnateljica

POLETJE V VRTCU 
Vrata vrtca so bila tudi v poletnih mesecih 
odprta. Najmlajši otroci vrtca Medvedek 
so preživljali prijetne počitnice ob pestrih 
dejavnostih. Večino časa so preživeli na 
igrišču, v senci, kjer igrala nudijo veliko 
možnosti zabave in igre. Prav tako pa so 
uživali v igri 
s peskom in 
vodo. V hla-

dnejših dopoldanskih urah nas je pot pelja-
la na sprehode po bližnji okolici, kjer vedno 
opazimo zanimive stvari.
Ko smo otroci in vzgojiteljice iz vrtca Med-
vedek v juliju obiskovali vrtec Najdihojca, 
smo se odpravili tudi na potep po mestnem jedru Litije. Sprehodili smo 
se mimo Farbarjevega gradu, cerkve, lekarne in čolnarja, na koncu pa 
smo se ustavili še ob gradbišču, kjer bo nastala nova šola. Bilo je zanimi-
vo, poučno in tudi zabavno.  Vzgojiteljice vrtca MEDVEDEK

KONJENIŠKI KLUB LITIJA 
USPEŠNO KONČUJE  

SEZONO 2012
 Dve zmagi, dva druga mesta in pet tretjih mest 
so rezultati, ki so jih dosegli člani Konjeniškega 
kluba Litija na tekmah SIQHA za državno prven-

stvo v najtežji western Reining disciplini.
Leto 2012 je bilo za nas res prestopno leto, saj smo v konjeniškem smi-
slu prestopili v najtežje tekmovanje v western jahanju. Reining je dicipli-
na v western jahanju, ki je po svoji atraktivnosti in težavnosti ena najbolj 
zanimivih konjeniških disciplin na sploh. Reining imenujemo tudi dresura 
v western jahanju. Kot pri angleški dresuri tudi tu jezdec vodi zbranega 

konja skozi predpisan vzorec.
Western disciplina REINING pomeni imeti konja”na 
vajetih” in ne pomeni samo voditi ga, pomeni tudi 
nadzorovati vsak njegov gib. Vrhunski reining ko-
nji so pripravljeni in sposobni sodelovati in delati 
na za oko nevidna dejstva in brez ali z izjemno 
malo opaznega upiranja. V 11 uradno predpisanih 
vzorcih, ki razen galopa vsebujejo še elemente 
kot je sliding stop (takojšnje ustavljanje iz pol-
nega galopa), spin (obrat za 360°, pri katerem 
naj bi zadnji nogi ostali čimbolj na enem mestu), 
rollback (obrat za 180° v galopu, brez ustavljanja, 
galop naprej), back (odstopanje nazaj) in seveda 
ustrezne menjave vodilne noge pri izvajanju pred-

pisanih figur. Sodniška ocena temelji na 
gibanju, brezhibnem obvladanju vzorca, 
finesi, obnašanju, hitrosti ter odzivnosti 
in seveda povezanosti konja in jezdeca. 
Po odjahani nalogi sodnik preveri, če konj 
nosi predpisano brzdo, ali jezdec spoštuje 
strogo pravilo, po katerem z ostrogami, 
ki so sestavni del »uniforme«, ne sme niti 
najmanj raniti svojega konja.

Veliko minulega dela smo v konjeniškem klubu po-
svetili učenju in izobraževanju tako doma kot tudi v 
tujini. Če bi sešteli ure treninga in učenja, bi to bilo 
skoraj vsak dan po dve uri prebitega časa v sedlu. 
Prehod iz ljubiteljskega jahanja v tekmovalni šport 
je res težak, saj s tem postaneta tako konj kot 
jezdec športnika, od njiju se zahteva težaško delo. 
Poleg tega konja oskrbujejo kot pravega športnika 
s pravilno vitaminsko prehrano in skrbno načrto-
vanimi treningi.
Konjeništvo v Sloveniji napreduje in tudi mi v klubu 
si želimo najboljšega znanja. Konjeniški klub Litija 

je v Sloveniji vse bolj prepoznaven, saj s svojimi rezultati sodimo med 
najboljše western klube. Seveda pa smo pripravljeni znanje deliti z vse-
mi, ki želite spoznati western jahanje. Lahko nas obiščete v klubskih 
prostorih ob Ponoviški cesti v Litiji in z veseljem vam bomo prestavili, 
kako se obvladuje konja v western načinu. Lahko nas obiščete tudi na 
Facebook straneh pod Konjeniški klub Litija in postanete naši prijatelji.  

Člani Konjeniškega kluba Litija

OBVESTILO GLEDALCEM ATV SIGNAL-a
Agencija za pošto in elektronske komunikacije je vsem lokalnim in re-
gionalnim TV postajam določila nove TV kanale.
ATV SIGNAL LITIJA je 5. septembra letos pričel oddajati na kanalu 29 
UHF področja. Za vidnost našega programa je potrebna ponovna na-
stavitev TV sprejemnika, skeniranje celotnega UHF območja ali ročna 
nastavitev z dodajo kanala 29 (538 MHz).  ATV SIGNAL LITIJA
Najlepše se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Joca BABNIK, ATV SIGNAL Litija

tajda Marenk z  
zasluženim pokalom

Sara Gombač v sliding stop-u

Sandi Gombač v 
sliding stop-u
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE: Skupaj z MDI Liti-
ja-Šmartno, DU Litija in DU Šmartno organiziramo 
v sredo 3. 10. 2012 ob 16.h v veliki sejni sobi ob-
čine Litija zdravstveno predavanje na temo DOBRI 
ODNOSI Z DRUGIMI VPLIVAJO NA NAŠE DOBRO 
POČUTJE. Predavala bo ga. Vera Štebe, prof. ped.

OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH: Se-
demdnevno okrevanje, ki bo potekalo od 4.-11. 11. 2012 na temo 
»Znanje za zdravje«, vključuje bogat program zdravstvenih predavanj, 
vsakodnevno merjenje krvnega sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v 
bazenu in v telovadnici, pohode, družabna srečanja, pet obrokov dnev-
no ipd. Prijave za okrevanje zbiramo do 26. 10. 2012. Avtobusni pre-
voz je organiziran v obe smeri in je brezplačen. Prijavite se lahko v 
društveni pisarni ali preko društvenega telefona.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA: V dru-
štvu bo merjenje v sredo 3. 10. od 8.00 do 10.00 ure. Merjenje krvne-
ga tlaka in sladkorja pa bo potekalo tudi v trgovskem centu KGZ Litija 
in sicer 10. 10. od 8.00 do 13.00 ure. Na merjenje pridite tešči!
KOPANJE V LAŠKEM: Prodaja 3 – urnih kart za popoldansko kopanje 
v Laškem v starem delu zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak član pa jih 
lahko kupi 5 do konca tega leta. Avtobusnega prevoza zaradi premajh-
nega zanimanja do nadaljnjega ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj 15 
udeležencev) bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.
TELOVADBA: Telovadba poteka ob ponedeljkih in sredah ob 19.15 
uri v Športni dvorani Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pi-
sarni. 
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. cena je 2 EUR na udeležbo.
JOGA: Prijave zbiramo v pisarni, kjer dobite tudi več informacij.
PLESNE VAJE: Plesne vaje se predvidoma začnejo v oktobru. Prijave in 
več informacij dobite v pisarni.
USTVARJALNE DELAVNICE: Z njimi ponovno začnemo v četrtek, 4. 
oktobra ob 17.00 uri, in nato vsak nadaljnji četrtek do konca de-
cembra. Izdelke izdelujemo iz naravnih materialov, slikanje na steklo 
iz naravnih materialov, vizitke in si krajšamo pozne popoldanske ure ob 
čaju, kavici in prijetnem klepetu. Tako lahko svojo kreativnost delite z 
nami in preživite četrtkove večere koristno in ustvarjalno. 
POHODI: Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini 
okolici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo 
glede na vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v pri-
merni obutvi in opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno 
prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma 
do dneva navedenega po programu!!! 
SEZNAM POHODOV: vodi:
27.9. Renke – Žamboh Ivan Lamovšek
4.10. Tromeja (prijava do 27.9., odhod ob 7.00h!) Lojze Hauptman
11.10. Štanga – Janče Božo Čertalič
18.10. Javorski Pil – Gobnik – pr' Posilnc Ivan Lamovšek
25.10. Hrastnik – Šavna peč (vlak, zbor ob 7:45!) Darja Zupančič
Za pohod Tromeja se prijavite v društveni pisarni najkasneje do 27.9., 
kjer vplačate tudi akontacijo za prevoz v višini 10 €.
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko dobite na naši 
novi spletni strani www.diabetiki-litija-smartno.si, na elektronskem na-
slovu drustvo.dia.litija@siol.net ali v društveni pisarni.  Irena VIDEC

LILA VABI 
Po dolgem vročem poletju, ko so člani društva 
LILA ustvarjali vsak zase, se pričenja delo z 
mentorji. Ker nas sprašujete, če se nam lahko 
pridružite, vas vabimo, da to storite zdaj.

V oktobru bodo začele z mentorji delati naslednje sekcije:
LILA ZA ODRASLE (od 16. leta dalje)
- risanje, slikanje in modeliranje ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ – 
vsak ponedeljek ob 18. uri, vodi mentor mag. Zoran Poznič, ak. kipar
akvarel - ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ- vsak torek ob 17. uri, vodi 
mentor likovnik Pavel Smolej
MALA LILA (do 15. leta)
-  osnove risanja in slikanja, vodi mentorica Maja Šuštaršič, u.d.i. ar-

hitektka (dan še ni določen)
FOTO SEKCIJA
-  tečaj nočna fotografija, vodja sekcije Sonja Perme (dan še ni do-

ločen)
Vsi tečaji se začnejo v oktobru in potekajo v MEGLIČEVEM ATELJEJU 
(Staretov trg 12 v Šmartnem) nasproti cerkve v zgradbi, kjer deluje 
knjižnica. Več informacij lahko dobite na www.lila, f lila in na telefon 
041/443-555 (Joža).  Predsednica društva LILA: Joža ocePeK

KAKO V ŠMARTNEM PRI LITIJI SPOŠTUJEJO 
KULTURO IN TRADICIJO ?

Pevke in pevci MePZ ZVON smo v letošnjem letu prejeli velik in ponižu-
joč udarec in negativno spodbudo za nadaljnje delo društva in zbora. 
Po prijavi na razpis za dodelitev sredstev za delovanje na področju kul-
ture v občini nas je Komisija za oceno in dodeljevanje sredstev posta-
vila na…mesto in nas izenačila s skupino, ki je ustanovljena šele eno 
leto in skupini, ki že 2 leti ni izvedla nobenega projekta. Svojo odločitev 
so tudi po naši pritožbi v predpisanem roku utemeljili s tem, da so 
morali več denarja nameniti zboru, ki je na tekmovanju Naša pesem 
2012 med 26 zbori in 6 malimi pevskimi skupinami zasedel 21. mesto, 
sicer ocenjeno z bronastim odličjem - na tekmovanju je bilo podeljenih 
5 zlatih, 14 srebrnih in 3 bronasta odličja. Upamo, da bo ta zbor denar 
tudi dobil, ker mladi potrebujejo spodbudo za delovanje na področju 
kulture, ker je to pri nas preveč podcenjeno.
Boli pa nas to, da komisija ali kdorkoli odgovoren v občini ne upošte-
va, da je ZVON neke vrste spomenik kulturi v Šmartnem pri Litiji, da 
ohranja in neguje 122 letno tradicijo delovanja društva. V Sloveniji je 
več kot t isoč zborov, vsi nimajo prostora na Naši pesmi, samo trije pa 
delujemo več kot 120 let.
Pevsko društvo ZVON svoje delovanje posveča predvsem ohranjanju 
dolgoletne pevske tradicije v kraju in skrbi za promocijo občine Šmar-
tno pri Litiji doma in v tujini. Skrbimo za medkulturno izmenjavo z zbori 
iz tujine, predvsem z našimi zamejskimi, slovenskimi zbori, saj jih je že 
kar nekaj gostovalo pri nas v zadnjih letih in tudi mi pri njih.
Zavedamo se gospodarske krize, ki trenutno vlada v državi in občini, ne 
moremo pa mirno preboleti poniževanja, ki je razvidno iz predlagane 
dodelitve sredstev za kulturo, saj nam dodeljena sredstva ne zadošča-
jo za redno delovanje društva, kaj šele za načrtovane projekte. Pevke in 
pevci Zvona zadnja leta sami skrbimo za zunanji izgled društva - obleke 
in s prostovoljnimi prispevki ter članarino pomagamo za nemoteno de-
lovanje društva. Upamo, da se bo kdo, ki bo članek prebral, vsaj malo 
zamislil.

Predsednik PD Zvon Šmartno pri Litiji
Milan KLANČNIK 

PEVSKI VIKEND 2012, MEPZ ZVON, 
ŠMARTNO PRI LITIJI

Člani mešanega pevskega zbora Zvon, Šmartno pri Litiji, smo pevsko 
sezono 2011/12, po uspešnem letnem koncertu v začetku junija 2012 
na gradu Bogenšperk, kjer smo gostili MePZ Slavec iz Solkana, se po-
slovili od naše dolgoletne zborovodkinje Marjance Vidic, nadaljevali z 
delom. Vodenje zbora je prevzela Minki Celestina, ki nas je pred letnim 
koncertom pripravila še za nastop na vsakoletni Zvonarijadi, ki je 26. 
maja 2012 poteka- 
la v Jakobskem dolu  
in kjer je sodelovalo 
osem zborov z ime-
nom Zvon. V začetku 
junija smo sodelo-
vali na medobčinski 
pevski reviji v Šmar-
tnem in konec junija 
tako kot vsako leto 
na pevskem taboru 
v Šentvidu pri Stični. 
Na našem zaključku 
konec junija smo se dogovorili, da novo sezono začnemo s pevskim 
vikendom, sedmim po vrsti. Izbrali smo CŠOD Rak, v Rakovem Škocja-
nu. Dom stoji na samem, obkrožen z notranjskimi gozdovi in je več kot 
primeren za petje. V septembru 2012 bomo gostovali v italijanski Gori-
ci, zato je naša zborovodkinja Minki celestina sestavila zelo podroben 
načrt dela in urnik. Dnevi od 24.8. do 26.8.2012 so bili načrtovani do 
podrobnosti. Poleg razgibavanj, telovadbe, opevanja, korepeticijskih 
vaj, smo prepeli precej pesmi iz prejšnjih sezon in dodali nekaj novih. 
Vaje so bile intenzivne, vso pohvalo si zaslužita naša zborovodkinja, 
njen pomočnik Miha Kragelj, in vsi pevci, posebej še starejši, ki s svojo 
voljo, optimizmom, vedrino in veseljem do petja kažejo pot mlajšim. 
Vsako leto si želimo, da bi se nam pridružili novi pevci, vsakega novega 
člana smo veseli, novi glasovi v zboru so vedno dobrodošli. Želimo si 
sodelovanja, razumevanja in širše podpore, ki je žal, v našem kraju ni 
čutiti. Mislim, da je skrajni čas, da se pri nas doma, tu v Šmartnem, 
marsikaj spremeni, pa ne samo v kulturi. Nam pevcem ni pomembno, 
od kod kdo prihaja, tisti, ki smo rojeni v Šmartnem in tu živimo že celo 
svoje življenje, smo hvaležni našim prednikom za njihovo dolgoletno 
pevsko zapuščino v Pevskem društvu Zvon in čutimo dolžnost, da jo 
ohranimo tudi našim potomcem.  Katarina KrAGeLJ

VRANOV LET V SVOBODO
V nedeljo 9. septembra 2012 ob 14. uri je na GEOS-u na Slivni pri Vačah 
potekal 4. mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu z imenom »Vranov 
let v SVOBODO«.
Prireditev je bila tokrat posvečena 68 letnici pobega zavezniških vojnih 
ujetnikov od OŽBALTA pri Mariboru, mimo SLIVNE (Geos-a), preko Save 
v Zg. Hotiču, kjer danes stoji ob magistralni cesti »Pomnik« do Metlike, 
od koder so jih iz osvobojenega ozemlja z letalom prepeljali v Italijo nato 
pa so se vrnili na svoje domove.
V počastitev tega dogodka je ob 12. uri izpred pomnika v Hotiču krenila 
pohodna enota planincev in prehodila del poti, E-VRAN/E -CROW do 
Geos-a, ki so jo ubežniki prehodili pred 68. leti.
Vse navzoče je pozdravil predsednik DRUŠTVA Geos Mirko KAPLJA, ki je 
hkrati tudi predsednik zveze združenj borcev Litija za ohranjanje vrednot 
NOB. Avtor projekta »Vranov Let« Edvard VEDERNJAK pa je v svojem 
nastopu podal obširen plan prireditev, ki se bodo odvijale v krajih, kjer 
je potekala pot ubežnikov.
Na prireditvi je bil prisoten še živeči borec XIV. divizije Vili KOS ki je na 
kratko orisal pot divizije, ki se je prebijala iz Dolenjske na Štajersko. Med 
svojim izvajanjem je v trenutkih, ko je opisoval dogodke tako podoživljal 
gotove dogodke, da je še po tolikih letih imel pred očmi v nemogočih raz-
merah svoje sotovariše in zajokal. Danes pa se sprašuje zakaj vladajoča 
struktura borce s prapori z rdečo peterokrako zvezdno izključuje iz pro-
slav. Kajti zmaga nad fašizmom je bila izbojevana z bojnimi prapori na 
katerih je bila peterokraka zvezda. Za svobodo je padlo nešteto rodoljubov, 
Slovencev, ki so ljubili svojo domovino, žrtvovali svoja življenja, se bojevali 
za lepši jutri. Danes pa vladajoča struktura z viška gleda na borce z borče-
vsko pokojnino, namesto, da bi jim olajšala poslednje dni jeseni življenja.
Slavnostni Govornik Jože ROZMAN je v svojem govoru orisal pot, ki so 
jo ubežniki prehodili iz Ožbalta pri Mariboru do Metlike in poudaril, da 
je na tej poti šlo na tisoče ubežnikov, ranjencev in drugih aktivistov, iz 
smeri Dolenjske pa orožje, hrana, sanitetni material in borci operativnih 
enot. Posebno je poudaril, da so ljudje v vseh krajih kjer je potekala pot 
aktivno sodelovali v akcijah pri prehodih. In kljub temu, da je bilo v akcijo 
vključenih nešteto ljudi, ni prišlo niti do enega izdajstva.
Prireditev je spremljal bogat kulturni program, v katerem je sodeloval 
mešani pevski zbor Miha VAHEN iz Jevnice pod vodstvom ge. Natalije 
ŠUŠTAR ter Družinsko gledališče Kolenc s Tino Tavčar. Anko Kolenc in 
elvisom Berljakom.
Spominska slovesnost je potekala v prelepem sončnem jesenskem po-
poldnevu katere se je udeležila podžupanja občine Litija Lilijana LOVŠE, 
praporaši in večje število občanov iz Litije in okoliških krajev.
Spoštovani tovariši in tovarišice, čeprav je že poteklo 68 let od teh do-
godkov, smo dolžni spoštovati spomin na hrabra in požrtvovalna deja-
nja naših borcev in bork, občanov teh krajev, ki so pomagali pri akcijah 
prehodov preko reke Save, kljub temu, da so bile na tem kraju močne 
okupacijske sile, ki so stražile železniško progo in prehode preko reke 
»Save«. Vse preveč pozabljamo na te težke trenutke, na zgodovino NOB, 
ki izginja iz naših učbenikov, zato je naloga nas, da naš mladi rod sezna-
nimo, kaj se je dogajalo na reki »Savi« med NOB, zakaj stojijo pomniki, na 
prispevek borcev (naših očetov, mater, bratov in prijateljev) občanov teh 
krajev med NOV, katerih požrtvovalnost so cenili tudi zavezniki. Žal, kdor 
ne ceni zgodovine svojega naroda, nima prihodnosti.
Prireditev bo zopet naslednje leto, na katero ste vabljeni tudi vi, posebno 
pa še mladi katerim bi prav prišla kakšna ura zgodovine.  Ciril GOLOUH

ŽEGNANJE CERKVE NA KONJŠICI
Na lepo sončno in toplo nedeljo 19. 8. 2012, smo se krajani male vasi-
ce, odmaknjene iz Zasavja zbrali pri cerkvi Sv. Jerneja na Konjšici, kjer 

smo imeli žegnanje 
cerkve.
Sv. maša se je pričela 
ob 15. uri. Udeležilo 
se jo je veliko kraja-
nov in njihovih soro-
dnikov, prijateljev. Bil 
je čudovit obred, z 
lepo pridigo.
Po sv. maši smo od-
šli pred župnišče, kje 
so naše krajanke nas 
pogostile s svojimi 

domačimi dobrotami, stregel pa nas je tudi Lojze Čop s svojo božan-
sko kulinariko in s pijačo. Prijetno vzdušje je trajalo pozno v noč, ob 
spremljavi domače muzike.  P. Beja

KORK KRESNICE – BILI SMO NA IZLETU
V petek, 7. sept. ob sedmi uri zjutraj, se je na parki-
rišču pred pošto v Kresnicah zbrala prijetna družba 
članov RK in starejših oseb. Dobre volje smo se z av-
tobusom odpeljali proti Novemu mestu, kjer smo obi-
skali KrKo tovarno zdravil. Po prijaznem sprejemu in 

pogostitvi s kavico je v konferenčnih prostorih podjetja sledila video 
predstavitev podjetja in natančna predstavitev najsodobnejšega proi-
zvodnega obrata NOTOL. Najbolj zanimiv del obiska pa je bil zagotovo 
sam ogled proizvodnega obrata NOTOL. Po obratu nas je vodila prija-
zna gospa Teja Lesjak. S posebej prirejenih hodnikov za obiskovalce 
smo videli neposredno v srce proizvodnje, ob tem pa sama proizvodnja 
ni bila niti za trenutek motena. Naše navdušenje je trajalo od vstopa v 
tovarno, pa do samega zaključka ogleda.
Z majhno zamudo smo potem obiskali lončarko in čebelarko gospo 
Andrejo Stankovič. Ogledali smo si njene prelepe in zelo uporabne lon-
čene izdelke in ob degustaciji pogače in špehovke pečene v lončeni 
posodi prijetno poklepetali. 
Potem smo nadaljevali našo pot proti Kočevskemu rogu, kjer smo si 
ogledali BAZO 20, ki obsega 26 barak. Ogledali smo si tudi notranjost 
dveh barak in sicer barako, v kateri sta s stalno razstavo predstavljena 
vloga in pomen BAZE 20 in barako, kjer je prikazana razvejanost in 
pestrost partizanske dejavnosti v Rogu in kjer je podrobno prikazano 
delovanje bolnic in delavnic. Ura in pol nam je ob pestri razlagi vodiča, 
prijetnem vzdušju in sprehodu po čudoviti naravi kar prehitro minila.
Zapustili smo Kočevski rog in se odpeljali na Otočec, kjer nas je v re-
stavraciji »Tango« že čakalo okusno kosilo. Privoščili smo si nekoliko 
daljši postanek, posedeli in poklepetali na prijetnem jesenskem soncu, 
nekateri udeleženci pa so se sprehodili do gradu ali po prelepi okolici.
Program izleta smo zaključili z ogledom cerkve Sv. Jožefa v Ivančni 
Gorici.
Čakala nas je še vožnja do doma, ki pa je v prijetnem vzdušju, ob zvo-
kih harmonike, kar prehitro minila.
Preden smo se razšli pa smo si obljubili, da se na izletu prihodnje leto 
spet vidimo.    Stanka ČERNE

Društvo SINTROPIJA
Društvo za razvoj telesa, uma in duha SINTROPI-
JA je ustanovljeno z osnovnim namenom razvoja 
in povezave telesa, uma in duha v vsakdanjem ži-
vljenju. Društvo svoje namene ustvarja preko do-
godkov, predavanj, delavnic, vadb, srečanj itd. V 
jeseni lahko od nas pričakujete organizirano vadbo 

za predšolske otroke KOBACAJKO in TELOVADKO, predavanja o BIO-
ENERGIJI in BIOTERAPIJI ter o RAZVOJU IN POVEZAVI telesa, uma in 
duha, kakor seveda izvedbo BIOTERAPIJ po metodi Zdenka Doman-
čića, ki jih zadnje leto organiziramo vsak mesec. Za več informacij  
nas kontaktirajte na e-mail: rokmitic@sintropija.si, ali preko telefona 
031/449-711. pozdrav  Rok MITIć

KDO NAJHITREJE OSTRIŽE OVCO?
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije,
Biotehniška fakulteta in revija Drobnica

prirejamo

17. državno tekmovanje v striženju ovc,  
ki bo v soboto, 29. septembra 2012 ob 10. uri,  

v Grobljah pri Domžalah.
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah: s škarjami in z električ-
nimi strojčki. Tekmujejo tako moški kot tudi ženske. 
Obiskovalci boste lahko uživali v kulinaričnih dobrotah iz mesa drob-
nice ter kupili znameniti ovčji ali kozji sir. Predstavili bomo volno 
in tradicionalne volnene izdelke ter pripravili delavnico polstenja. 
Pripravili bomo tudi prikaz dela pastirskega psa Border Collija z ov-
cami. obenem bosta tudi 10. državna razstava drobnice, na kateri 
bodo predstavljene vse pasme ovc in koz, ki jih redijo naši najboljši 
rejci drobnice in 1. državna razstava ovc oplemenjene jezersko-
solčavske pasme.
Vabimo vse rejce in ljubitelje drobnice ter zdravega življenja, 
da se nam pridružite in z nami preživite lep dan, poln zanimivih 
doživetij.  Organizatorji
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POHOD NA BISTRIŠKO ŠPICO-POGORJE 
PECE – OSVOJILI 3 DVATISOČAKE

V soboto, 4. avgusta 2012, sva šla »Vandrovčka« s po-
hodniki DU Litija na Feistritzer Spitz oziroma Bistriško 
špico. 
To je drugi najvišji vrh na pogorju Pece. Zapeljali smo 

se čez Jezerski vrh, skozi Železno Kaplo, Žitaro vas, po dolini Podjune 
do žičnice, ki vozi na Peco. Z gondolsko žičnico smo se iz megle (658 
m) zapeljali do vznožja (1.708 m) s soncem obsijanega pogorja Pece. 
Po kratkem postanku, pa smo se strmo vzpenjali skozi macesnov gozd. 
Po dveh urah in pol smo prišli na vrh Bistriške špice (2.114m). Bil je lep 

razgled na Obir, Dobrač, celotne Kara-
vanke, del Kamniško-Savinjskih Alp. Pot 
smo nadaljevali navzdol po travnatem 
grebenu do naslednjega sedla, potem 
pa zopet navzgor do tretjega dvatisoča-
ka z imenom Končnikov vrh ali Knieps 
(2.110 m). Od prvega dvatisočaka do 
tretjega smo hodili 50 minut. Vseskozi 

smo imeli pogled na gondolsko žičnico. Pred nami pa je bil najvišji vrh 
Pece, Kordeževa glava (2.126 m). Pot se je enakomerno vila čez travnato 
pobočje. Na tem predelu smo videli veliko gorskega cvetja. Spustili do 
koče Siebenhűtten (1.693 m), kjer smo pogasili žejo.Od koče smo imeli 
lep razgled na dolino Podjune, planino Svinja, Golico, Uršljo goro in gre-
ben Pece. Domov smo se vračali po isti poti. Kratek postanek smo imeli 
le še pri Planšarskem jezeru na Zgornjem Jezerskem. Za nami je bil spet 
en lep pohod in veselo druženje.  Ivan in Olga KoS

IZLET NA GRAD SNEŽNIK IN BABNO POLJE
V četrtek 16. avgusta smo se izletniki DU Litija odpravili na Notranjsko. 
Naš cilj sta bila grad Snežnik in Babno polje. Grad Snežnik leži na jugoza-
hodnem delu Loške doline na obrobju snežniškega pogorja, ki je pokrito 
z bogatimi gozdovi. Je najlepši in najbolj znan grad na Notranjskem. Tu 
nas je pričakala grajska vodnica, ki nam je najprej predstavila grad, nato 
pa nas popeljala po njegovih sobanah. Grad je v svoji zgodovini menjal 
več lastnikov. Zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno je bila knežja 
družina Schönburg - Waldenberg iz okolice Dresdna, ki mu je s prezida-
vo dala sodobno podobo s predzid-
jem in stolpi. Uporabljali so ga kot 
letno in lovsko rezidenco. Na srečo 
je med vojno ostal grad nepoško-
dovan in ni bil izropan. Po vojni je 
služil kot protokolarni objekt, sedaj 
pa z njim upravlja Narodni muzej 
Slovenije. Grad je sedaj prenovljen, v sobah je originalno pohištvo, sveti-
la, preproge, zbirke družinskih portretov in lovske trofeje.
Po ogledu gradu smo šli v grajsko pristavo, kjer je Polharski muzej in 
lovska zbirka divjadi iz snežniško – javorniškega pogorja in Cerkniškega 
jezera. Prijazna vodnica nam je opisala življenje polharjev in njihov tra-
dicionalni lov na polhe.
Medtem so prišli h gradu predstavniki DU Loška dolina, s katerimi smo 
bili pobrateni, vendar so stiki v zadnjem času zamrli. Nazdravili smo po-
novnemu srečanju in v prijetnem pogovoru je čas hitro tekel. Druženje 
smo zaključili, ko je prispela vodnica za Babno polje, ki nam je nato že v 
avtobusu opisala ta kraj, ki ga poznamo pod vzdevkom “slovenska Sibi-
rija”. V vasi Babno Polje so nam pripravili dobrodošlico, ogledali smo si 
župnijsko cerkev Sv. Nikolaja in se popeljali po vasi. Videli smo tudi vre-
mensko postajo za beleženje vremenskih podatkov. Izlet smo zaključili s 
kosilom v bližnjem kmečkem turizmu.  Alojz KAVČIČ

VARNA POT V ŠOLO
Na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Litija in Policijske postaje Litija se Društvo upokojencev Litija že več let 
vključuje v preventivne aktivnosti ob prvem šolskem dnevu.
Tako je bilo tudi letos, ko so se člani našega društva vključili prve šolske 
dni, to je 3., 4., in 5.9. ter 6. in 7.9. 2012 v organizirane oblike varovanja 

otrok na najbolj prometnih točkah na poti 
v šolo. Zaradi gradnje nove osnovne šole 
v mestu Litija in vsled tega začasnega iz-
vajanja pouka za učence 3. in 5. razreda 
na osnovni šoli Gradec (prevoz otrok s 4 
avtobusi od OŠ Litija do OŠ Gradec), se 
je na tem območju varovanje izvajalo 2 
dni več.

Na vseh križiščih šolskih poti smo zaznali velik čut odgovornosti udele-
žencev v prometu (voznikov) do šoloobveznih otrok. Bili so zelo pozorni, 
med vozniki pa so tudi taki, ki jim skrb za soudeležence v prometu »še 
ne pomeni veliko«.
Člani društva smo tako Svetu, kot tudi policijski postaji obljubili, da smo 
pripravljeni sodelovati tudi ob drugih preventivnih aktivnostih v cestnem 
prometu, kot na primer ob opravljanju izpita za kolesarja in podobno. 
Vse z namenom, da se zavaruje oziroma varuje najmlajše udeležence v 
cestnem prometu.  Karlo LeMUT

SREČANJE UPOKOJENCEV NA DOLAH PRI LITIJI
V soboto 8. septembra 
je bilo na Dolah pri Litiji 
tradicionalno srečanje 
upokojencev vseh pe-
tih društev iz litijske in 
šmarske občine. Zbra-
lo se je več kot dvesto 
upokojencev iz Litije, 
Šmartna, Gabrovke, Kresnic in Jevnice ter domačinov. Prireditev je pote-
kala v šotoru na šolskem igrišču, kjer so se v bližini odvijale tudi druge 
prireditve v okviru »Oglarske dežele 2012«.
Prisotne upokojence so pozdravili: predsednica Zveze društev upoko-
jencev litijske in šmarske občine gospa Joža Gombač, župan Franci Ro-
kavec, ki vsakoletnim srečanjem nudi moralno in finačno podporo, ter 
predsednik DU Dole, Tone Sveršina.
Govorci so poudarili pomembnost humanitarnega dela na socialnem, 
zdravstvenem, kulturnem in športnem področju, ki ga društva opravljajo 
v svojih krajih za izboljšanje kvalitete življenja starostnikov.
V kulturnem programu so sodelovali: pevska skupina »Izgnanci«, učenci 
podružnične osnovne šole Dole s plesnima točkama in prikazom oglarje-
nja, harmonikarja Dušan Kotar in Aleš Lušina ter kitarist Peter Kmetič.
Po kulturnem programu so bili ekipam DU posameznih društev podeljeni 
pokali za uvrstitve na letošnjih športnih igrah. V skupnem seštevku je v 
ženski konkurenci zmagala, tako kot v preteklem letu, ekipa DU Litija, v 
moški konkurenci pa so lanske zmagovalce Litijane prehiteli Šmarčani. 
 Tekst Tone SVERŠINA, slika Dušan JOVANOVIČ 

NAPOVEDNIK
-  sobota 15. september 2012 ob 6.00 uri  - avtobus, pohod PODLJUBELJ-

KOŠUTICA –PLANINA KOROŠICA
-  sobota 6. oktober 2012 ob 6.00 uri  - avtobus, pohod BABJI ZOB
- četrtek 11.oktobra 2012 ob 7.00 uri – IZLET »V NEZNANO«
-  sobota13.oktobra 2012 ob 6.00 uri – avtobus, pohod KOZLEK-VELIKI 

SNEŽNIK –MAŠUN
- četrtek 18. oktobra 2012 – KOSTANJEV PIKNIK na DRAGOVŠKEM

Kotiček ureja: Karlo LeMUT

LETOVANJE
Zadnji teden avgusta smo izvedli 7-dnevno letovanje na 
otok Brač s turistično agencijo Relax. 
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpeljali iz Litije proti 
Splitu. Tam smo se v poznih dopoldanskih urah vkrcali 

na trajekt, ki nas je popeljal na otok Brač. Po krajšem sprehodu smo 
prispeli do kraja Supetar, kjer nas je pričakalo prijazno osebje. 
Vseh 116 udeležencev kolikor nas je bilo na letošnjem letovanju, je bilo 
nameščeno hotelskem naselju klubskega tipa Waterman supetrus re-

sort****, ki ga sestavlja 12 zgradb.
Otok Brač je največji dalmatinski otok, 
nahaja se med otokom Hvarom in Spli-
tom. otok je postal svetovno znan zara-
di svojega belega kamna. Podnebje na 
otoku Braču je zelo ugodno, saj vpliva 
na dobro počutje, kar smo opazili tudi 
sami.

Imeli smo tudi možnost različnih izletov. Nekateri so se odpravili z ladjico 
v Omiš. Na ladjici so jim pripravili pravo dalmatinsko pojedino. Drugi izlet 
pa je bil organiziran po otoku Braču. Ogledali so si Bračko kamnoseško 
šolo ter se povzpeli na najvišji vrh otoka Vidovo goro, ki je visoka 778 m.
Poleg izletov so se odvijale tudi razne športne aktivnosti, uživali pa smo 
tudi v dalmatinskem večeru, ki so nam ga popestrili dalmatinski pevci.
Vseh 7 dni, katere smo preživeli v toplem morju, prijetnem ambientu in 
dobri družbi je kar prehitro minilo, zato se bomo tja še vrnili. 

KOPANJE V LAŠKEM
Vse člane obveščamo, da organiziranega prevoza na kopanje z mesecem 
septembrom ne bo več zaradi premalo prijav. 
Še vedno pa lahko vsi invalidi z odločbo po znižani ceni kupite 10 kart 
za 3-urno kopanje v Laškem (cena 7 EUR) in 10 kart za 3-urno kopanje v 
Rimskih termah (cena 5 EUR). 

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z društvom Diabetikom organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, 
ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. Cena je 2 EUR na udeležbo. 

FIZIOFIT VADBA
Prvi ponedeljek v oktobru bomo zopet nadaljevali z Fiziofit vadbo. V pri-
jetnem vzdušju in pod strokovnim vodstvom bomo skrbeli za ohranjanje 
in pridobivanje moči ter kondicije celega telesa. Vadba bo potekala ob 
ponedeljkih od 10. do 11. ure v telovadnici na Tenis parku As. 
Prijave zbiramo v društvu ali po telefonu. cena vadbe bo odvisna od 
števila prijavljenih. 
Od meseca oktobra bo za člane društva ponovno na voljo Bownova te-
rapija, katero izvaja usposobljena fizioterapevtka, z večletnim izkušnja-
mi. Prijave in informacije dobite v društvu.
Vse, ki si želite druženja ponovno vabimo, da se pridružite USTVARJAL-
NIM DELAVNICAM (pletenje, kvačkanje, izdelovanje vizitk, izdelki iz das 
mase…), ki se bodo pričele 2. oktobra. Potekale bodo v društveni pisarni 
vsak torek ob 16. uri. Naše članice bodo prikazale, kaj so se naučile v 
delavnicah, ki jih organizirajo Zveza delovnih invalidov Slovenije – ZDIS, 
v katero smo vključeni. Vabimo vse, ki bi si želeli pokazati vašo ustvarjal-
nost in nove ideje, da se nam pridružite. Mojca BAJc in Tina CIRAR
URADNE URE MDI LITIJA-ŠMARTNO: PONEDELJEK od 9. do 12. ure,
SREDA od 8. do 11. ure ter vsako prvo sredo tudi popoldan od 14. do 
17. ure, PETEK od 8. do 12. ure, TOREK IN ČETRTEK NI URADNIH UR

SPOŠTOVANI IZGNANCI IN IZGNANKE
Tudi letos smo se podali na izlet in pot nas je 
vodila v dolino Kolpe. Za začetek smo se usta-
vili v Kočevski reki, nadaljevali ogled muzeja v 
Kostelu, malicali odlični »čušpajs »na turistični 
kmetiji….zaključili z večerjo blizu Metlike. Pot je 

bila zanimiva, občudovali smo zelo lepo pokrajino ob smaragdno zeleni 
Kolpi. Vso pot nas je vodil bivši Litijski župan g. Jože Drnovšek, ker so 
mu ti kraji zelo znani. Opisoval nam je zgodovino teh krajev, trpljenje in 
pridnost ter vztrajnost ljudi, da je krajina ostala še kolikor toliko živa. 
Seveda bi se ob tej priliki rada zahvalila vsem prisotnim na tem izletu, 
saj brez vaše dobre volje ne bi bil izlet tako zanimiv in pester. Tako tudi 
za drugo leto pripravljamo zanimiv izlet. Kam nas bo pot vodila naj 
ostane še skrivnost, ker pa smo dragi izgnanci in izgnanke že v letih, 
ko marsikdo težko hodi, se bomo potrudili, da bo naš izlet takšen, da 
ga bo zmogel tudi tisti, ki ima 
palico ali bergle. Vabilo dobi-
te po pošti na vaš naslov.
Vse izgnance obveščamo, da 
je renta vsak mesec za en te-
den pozneje izplačana zaradi 
recesije. Zaradi vse manjše-
ga števila članov in manjše 
dotacije občinskih sredstev, 
smo prisiljeni, da prekinemo 
z našim sedežem pri Zvezi borcev, ker si ne moremo več privoščiti ura-
de delovne sile. Vsi, ki boste želeli kakšne informacije se oglasite ge. 
Mariji Zajc na tel. št. (01/8995403, 041/834-203) in ge. Martini Pla-
znik na tel. št. (01/8984991, 031/383-960). Vsem izgnancem bomo 
poslali na dom položnice za članarino, v kolikor ne bo mogel priti na 
občni zbor, bo le to lahko plačal z položnico.
Za konec vsem izgnancem in izgnankam želim trdnega zdravja, dobre 
volje in upanja, da se drugo leto spet srečamo.

Predsednica DIS Litija, Marija ZAJc

Različica Zumbe, ki se izvaja v vodi in je namenjena vsem, ki si ne 
želijo le klasične vodne aerobike, ampak zahtevajo vadbo, pri kateri 
se bodo ob ritmih latino glasbe in plesa tudi neznansko zabavali.
Vadba je namenjena vsem, ki imate radi vodo, latino ritme in ples 
ter se želite z vadbo ob prijetni družbi še razgibati ter utrditi in obli-
kovati svoje telo. Aqua Zumba je zasnovana tako, da ji lahko sledi 
resnično vsak, ne glede na starost, predhodno znanje, izkušnje, 
treniranost in znanje plavanja. 

Zabavali se boste z inštruktorico Aqua zumbe Miro Marič.

AQUA ZUMBA bo potekala ob sredah 19.00 – 20.00 v baze-
nu dvorane Pungrt v Šmartnem pri Litiji. Prva brezplačna 
ura: sreda 26.9. 2012 ob 19.00

MESEČNA KARTA: 30 €

Vadba bo potekala v primeru zadostnega števila prijavljenih  
udeležencev.

PRIJAVE:  031 373 216 Aleksandra Košir

Zumbatomic je plesni fitnes program, oblikovan posebej za otro-
ke. Namenjen je otrokom od 4 – 12 leta. Pri vadbi otroci vzdržu-
jejo zdravo telesno kondicijo, izboljšujejo gibalne sposobnosti, se 
družijo z vrstniki, si gradijo samozavest, odkrivajo svojo nadar-
jenost, razvijajo ustvarjalnost in spoštovanje do umetnosti plesa 
ter spoznavajo druge kulture.

Zumbatomic je izmišljena zgodba, v kateri znanstvenik gospod 
Tomic išče formulo za srečo, pri čemer odkrije, da so njene se-
stavine ples, glasba in gibanje.

ZUMBATOMIC bo potekal ob sredah 17.30 – 18.15 v 
športni dvorani Litija. Prva brezplačna ura: sreda 26.9. 
2012 ob 17.30

CENA: 20 €/mesec

Zabavali se boste z inštruktorico Zumbatomic-a  
Miro Marič.

PRIJAVE:  031 373 216 Aleksandra Košir

Rdeči križ Slovenije tudi letos v soboto, 22. septembra 
2012 ob 20. uri, organizira že 5. po vrsti, tradicionalni 
dobrodelni koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma. 
Neposredno ga bo prenašala nacionalna televizija, hkra-
ti pa bo v klicnem centru NLB d.d. potekalo zbiranje 

sredstev preko telefona. Soorganizator koncerta je tudi letos Zavod za 
transfuzijsko medicino, finančno pa ga je podprla tudi NLB Vita d.d.
Izvajalce zabavne glasbe bo spremljal Orkester Slovenske vojske. S kon-
certom bomo dodatno podprli nacionalno akcijo zbiranja sredstev za 
prehranske pakete »Lepo je deliti« in akcijo za zagotavljanje brezplačnih 
počitnic za otroke in starostnike iz socialno ogroženih okolij »Peljimo jih 
na morje«. Izkupiček zbranih sredstev bo namenjen reševanju socialne 
problematike najbolj ogroženih skupin in posameznikov. 
Prisluhnili bomo slovenskim uspešnicam in priredbam ljudskih pesmi, ki 
jih bo z instrumentalno podlago spremljal Orkester Slovenske vojske. 
Izvajalci so: Slovenski oktet, oto Pestner, Jadranka Juras, Nina Pušlar 
in Stiški kvartet, Eva Boto, Anika Horvat, Adi Smolar, Eva Hren, Ana Dež-
man, Lara Jankovič, Vokalna skupina Gloria, Vokalna skupina Jazzva.
Z nakupom vstopnic bomo podprli vseslovensko akcijo »Lepo je 
deliti« in pomagali številnim posameznikom in družinam v stiski.  
2.  Ukrep dobave hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženih v Skup-

nosti
Rdeči križ Slovenije je v mesecu juliju 
v logistične centre RKS, sprejel večjo 
količino hrane, ki so jo razvozili tudi 
na Območno združenje Rdečega križa 
Litija. Hrane iz intervencijskih zalog ES 
smo prejeli več kot tri tone. Prejeli smo 
tudi prehranske pakete in pralni pra-
šek, iz naslova vseslovenske akcije »Lepo je deliti«. S pomočjo krajevnih 
organizacij Rdečega križa in prostovoljcev razdeljujemo hrano socialno 
ogroženim posameznikom in družinam. 
OZRK Litija izdaja pomoč uporabnikom v humanitarnem centru na Mai-

strovi 6 v Litiji v času uradnih ur. 
Vrsto in količino pomoči uporab-
nikom ponuja OZRK Litija glede 
na uspešnost pridobljenih finanč-
nih virov in donacij. Humanitarno 
pomoč izdajamo po načelih Gi-
banja Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca in ob spoštovanju 
enakih možnosti, pravičnosti in v 
razpoložljivem obsegu.  

oZrK Litija, Danica SVERŠINA

NEVENKA BEVC s.p.
Ponoviška cesta 12, LITIJA

DELOVNI ČAS:  PO, TO: 7.00 - 14.00
	 SR,	ČE,	PE:	13.00 - 19.00
 SObOTA: 7.00 - 12.00

Tel.: 01/8981-206		•		GSM:	031/535-147
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PRIPRAVLJALNI TABOR OTROŠKE 
REPREZENTANCE SZTK  

V KRANJSKI GORI
Med 7. in 9. septembrom je v Kranjski Gori potekal 

pripravljalni tabor otroške reprezentance Slovenske zveze tradici-
onalnega karateja (SZTK). Otroška reprezentanca se je pripravljala 
za pomembno mednarodno tekmo „International Traditional Karate 
Tournament for Children and Adults - International Cup 2012”, ki 
se bo odvijala 15.9.2012 v me-
stu Valašské Meziříčí, Češka. 
Na pripravljalnem taboru sta 
sodelovali tudi članici našega 
kluba Kensei Nina Bajrić in 
Zarja Mandelj, ki sta se zaradi 
svojih letošnjih in lanskoletnih 
uspehov na tekmovanjih uvr-
stili v otroško reprezentanco 
SZTK. Iz našega kluba se je pripravljalnega tabora kot trener udeležil 
tudi Gorazd Praprotnik in Toni Povše, ki je skrbel za organizacijo 
tabora.
Čudovito poznopoletno vreme in idilično okolje Kranjske Gore sta še 
dodatno pripomogla k uspešnim pripravam naših mladih karateistov, 
ki so v dveh dneh opravili več kot 10 ur intenzivnega treninga, kjer so 
trenerji lahko preverili pripravljenost in sposobnost vsakega posame-
znika. Poleg napornih treningov so otroci uživali tudi v medsebojnem 
druženju in plavanju, med treningi pa jih je obiskal tudi eden izmed 
najboljših kickboksarjev v Sloveniji in hkrati eden izmed najbolj zna-
nih rapperjev na slovenski glasbeni sceni Denis Porčič – Chorchyp. 
Ker je Denis tudi mojster karateja (2. DAN), je skupaj z otroci ponovil 
vse kate, s katerimi bodo nastopili na tekmi. Poleg tega pa je tudi de-
monstriral razliko med borbami v karateju in WFC-ju, kjer nastopa kot 
profesionalni borec.
Zdaj lahko za naše mlade tekmovalce le še stiskamo pesti, da bodo na 
tekmi pokazali vse kar znajo.  KK Kensei

MEDOBČINSKA BALINARSKA LIGA 
ŠMARTNO - LITIJA

Na eni izmed sej upravnega odbora Velika Štanga smo leta 2010 skle-
nili, da je potrebno storiti nekaj v športnem smislu tudi za malo starej-
še člane in pa seveda tudi za vse ostale krajane bivše K. S. Velika Štan-
ga. Dogovorili smo se za izgradnjo novega dvo-steznega tekmovalnega 
balinišča. Jeseni leta 2010 smo pričeli z izgradnjo le-tega. Z volonter-
skim duhom, delom in pridnimi rokami smo lahko člani društva, krajani 

in občani marca meseca 
2011 že preiskusili novo 
nastalo balinišče. Nakupile 
so se nove krogle, kugle 
- kakor se jim reče po do-
mače, in že smo tekmovali 
med seboj kdo je boljši. Po 
želji in dokazovanju smo 
kot domačini organizrali že 
2-3 manjše turnirje ter se 
udeležili na povabilo štirih 

turnirjev. Ob vidnem napredku v samem balinanju, smo člani K.Š.D. 
Velika Štanga prišli na idejo o ustanovitvi medobčinske balinarske lige. 
K sodelovanju smo povabili ekipe: Športno društvo Golišče, Društvo 
upokojencev Šmartno, Društvo upokojencev Litija - A, Društvo upoko-
jencev Litija - B, Športno društvo Jevnica, sekcija balinarji, Društvo in-
validi Litija, K. Š. D. Velika Štanga.
Na veliko zadovoljstvo vseh smo se marca 2012 tudi sestali in soglasno 
sprejeli sklep o ustanovitvi medobčinske lige v balinanju. S spomladan-
skim delom tekmovanja smo pričeli 11. 5. 2012 in končali 22. 6. 2012. 
Tekmovalo je vseh sedem ekip in po spomladanskem delu lige zgleda 
lestvica naslednje: Š. D. Golišče - 11 točk, D. U. Litija B - 9 točk, D. U. 
Šmartno - 7 točk, K. Š. D. Velika Štanga - 6 točk, Š. D. Jevnica balinarji 
- 4 točke, D. U. Litija A - 3 točke, D. I. Litija - 2 točke.
Z nadaljevanjem spomladanskega dela tekmovanje pričnemo 31. 8. 
2012 po ustaljenem vrstnem redu. Za več informacij je na voljo na 
internetu stran O.B.Z.L. – OBVESTILA - išči.
Kako veliko je zanimanje za ta šport pove že podatek, da sta ob petkih, 
sobotah in nedeljah velikokrat ali vedno zasedeni obe stezi. Za potrebe 
športnih rekvizitov, orodja in vsega ostalega kar spada zraven smo po-
stavili zabojnik, katerega smo lično oblekli v les.
Ob tej priliki bi se še enkrat zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli ob 
izgraditvi -dograditvi balinišča z objektom. Hkrati pa želim ekipi K. Š. D. 
Velika Štanga veliko športnih uspehov v tekmovanju.

Predsednik K. Š. D. Velika Štanga, Marjan LUKANČIČ

STAREJŠE DEKLICE SO  
OSVOJILE TRETJE MESTO V  
KATEGORIJI LETNIK 96 NA  

9. MEDITERAN CUPU
V juniju 2012 se je na Reki odvijal že 9. Mediteran 
cup, mednarodni turnir v rokometu za dekleta in 

fante. Že tretje leto zapored smo se udeležile tega zanimivega tekmo-
vanja, saj smo si že v lanskem letu obljubile, da bomo tudi v letošnjem 
letu zastopale barve našega društva, se postavile pred nove izzive in si 

pridobivale nove izkušnje.
Naše bivanje v reki se tudi letos ni 
spremenilo. Kot vsako leto doslej, 
smo tudi tokrat bivale v Dijaškem 
domu Reka. Poleg nas so stanovali 
v dijaškem domu naši stari znan-
ci, rokometaši iz rK Trimo Trebnje, 
poleg njih pa še rokometaši iz RK 
SVIŠ Ivančna Gorica ter RK Krško 
ter norveški igralci iz HK Gjovik. Or-

ganizacija je bila na  vrhunski ravni, saj so se organizatorji zelo po-
trudili, da je potekalo vse tako, kot je bilo treba. Z avtobusom smo 
se vozili na tekme, ki so se igrale v dvorani v Opatiji. Blizu je bila tudi 
na novo urejena plaža, kjer smo preživele prijetne urice ob kopanju 
in sončenju. Voda je bila ravno prav topla, vsi dnevi v času našega  
bivanja na Reki so bili sončni in zelo vroči, zato so urice na  plaži hi-
tro minevale. Tekmovale smo v kategoriji letnik 96, kljub temu da 
so našo ekipo sestavljala dekleta rojena v letu 1997. V naši skupini 
so nastopale rokometašice iz  ŽRK Liburnija Opatija, ŽRK Zamet Ri-
jeka I in II, ŽRK Ilirska Bistrica, ŽRK Liburnija Matulji ter ŽRD Litija. 
V predtekmovanju smo odigrale pet tekem, tri tekme smo zmagale  
in dve izgubile z naslednjimi rezultati: ŽRD Litija : ŽRK Ilirska Bistrica 
22 : 7, ŽRD Litija : ŽRK Zamet Rijeka I 13 : 18, ŽRD Litija : ŽRK Liburnija 
Matulji I 22 : 11, ŽRD Litija : ŽRK Zamet Rijeka I 17 : 19, ŽRD Litija : ŽRK 
Liburnija opatija 23:12.
V polfinalu smo kot tretje uvrščene v predtekmovanju igrale z drugo 
uvrščeno ekipo Zamet I. Ekipa, sestavljena iz reprezentantk iz Hrvaške, 
je bila za nas sicer pretrd oreh, pa nič zato, saj nam je veliko pomeni-
lo, da bomo zaigrale v finalnem delu tekmovanja, pa čeprav se bomo 
borile za tretje mesto.
Najbolj razburljiv dan nas je čakal v petek, ko so se v vseh kategorijah 
odvijali  zaključni boji. V borbi za tretje mesto smo se srečale z ekipo iz 
Matulj. Tekma je potekala korektno. Že takoj na začetku so Litijanke pri-
kazale všečno igro in povedle za nekaj zadetkov. Drugi polčas pa je po-
tekal v popolni prevladi litijskih rokometašic. Rezultat na semaforju na 
koncu tekme je izpisal rezultat 17 : 8 v korist ŽRD Litija. Za finale smo 
bile na koncu prekratke, vendar kljub vsemu zadovoljne z doseženim 
tretjim mestom, saj smo igrale proti leto dni starejšimi rokometašicam. 
Domov smo se odpeljale z velikim pokalom in z bronastimi medaljami 
okoli vratu, s spoznanjem, da smo preživele res lep teden na rokome-
tnih igriščih, predvsem pa z ugotovitvijo, da so pred nami še lepa roko-
metna leta. Še posebej hvala pa tudi mamicam: Ivanki, Darji in Veri, ki 
so poskrbele za pravo navijaško vzdušje in za podporo in skrb, ki smo 
ju bili deležni vsi litijski udeleženci 9. Mediteran cupa ter Zavarovalnici 
Triglav za njihovo sponzorsko pomoč.  Dragica ŽONTAR, ŽRD Litija

 September je najbolj nogometni mesec v je-
senskem delu sezone, saj so v tekmovalnem 
in pokalnem ritmu vse ekipe. Vse selekcije so 
sestavljene in tekmujejo v svojih skupinah, le 
selekcije U-10 nam ni uspelo sestaviti, zato so 
se igralci priključili selekciji U-12.
 Člani so sezono dobro začeli in si postavili viso-

ke cilje. Z igralsko zasedbo smo zadovoljni, saj se je ekipi pridružilo kar 
veliko mladih igralcev, ki bodo lahko kmalu nosilci igre.
 Tudi ženska ekipa je dobro začela sezono in napovedala uvrstitev v 
zgornji del lestvice. Nekaj težav je pri številu igralk, saj trener nima 
možnosti velike rotacije. Upamo lahko le da nam poškodbe ne bodo 
vplivale na rezultate tekmovanja.
 Veseli nas, da je v Jevnici veliko število mladih igralk in igralcev, ki 
pridno trenirajo pod vodstvom naših trenerjev in trenerk.
 Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem, ki se igrajo v športnem 
parku Jevnica.   za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

ŠPORTNI UTRINKI IZ VELIKE ŠTANGE!
Nogometaši Velike Štange, kateri so nastopali v 
drugi ligi O.L.M.N. na travi v sezoni 2011-2012, 
so dosegli izjemen uspeh, uvrstitev oziroma na-
predovanje v prvo O.L.M.N. ligo. Že v jesenskem 

delu tekmovanja so zasedali prvo mesto, med dvanajstimi ekipami, za 
kar jim gredo vse čestike.V nadaljevanju spomladanskega dela tekmo-
vanja O.L.M.N. lige so zasedali prvo mesto vse do zadnjega, kjer jim 
je ob remiju z Dolino in izgubo dveh pomembnih točk, ušel naslov pr-
vaka druge O.L.M.N.  lige.V 
kvalifikacijah za uvrstitev v 
prvo O.L.M.N. ligo so fatje v 
tekmi s Š.D. Prežganje pri-
peljali zadevo do konca in z 
zmago dosegli tako željno 
uvrstitev v prvo o.L.M.N. 
ligo. Za vse zmage in lepe trenutke, ekipi K.Š.D. Velika Štanga, česti-
tajo člani upravnega odbora, vsi člani društva in seveda zvesti navijači 
ekipe. V sezono 2012-2013 odhaja ekipa v tekmovanje z velikim opti-
mizmom in seveda s podporo navijačev in članov društva.
Še enkrat iskrene čestitke ter veselo in pogumno, v prvo ligo za nove 
točke in dobro uvrstitev.  Predsednik K.Š.D., Marjan LUKANČIČ

(nadaljevanje iz 1. strani)

LITIJANI Z ZMAGO POTRDILI UVRSTITEV MED 
16 V EVROPI, V SLOVENIJO PRIHAJA  

FC BARCELONA
Kvalifikacijski turnir je v Litiji potekal med 5. in 8. septembrom. FC 
Litija je že na prvi tekmi proti Athini ‘90 pokazala, kakšne so njihove 
ambicije. Čeprav jim je lani proti isti ekipi uspelo le remizirati, so jih to-
krat suvereno premagali s 7:2. V drugi tekmi proti ekipi Sporting Club 
de Paris so se varovanci trenerja Tomija Horvata borili kot levi, a iztržili 
le točko. Tekma se je končala s 3:3. Na drugi strani so Gruzijci z drugo 
zmago, v prvi so premagali Sporting s 3:2 in nato še Grke s 3:1, potrdili 
uvrstitev v elitni krog tekmovanja. O drugem potniku v nadaljnje tek-
movanje je odločal zadnji dan turnirja. Najprej so Francozi visoko s 7:1 
premagali Grke, Litijani so tako sami odločali o svoji usodi. Za napredo-
vanje jim je zadoščal že neodločen rezultat. Litijani pa niso kalkulirali, 
ampak so z borbeno in ekipno igro dokazali, da so ena boljših futsal 
ekip v Evropi. Z 2:1 so odpravili Gruzijce in se kot zmagovalci skupine 
uvrstili v elitni krog tekmovanja. Slavje po sodnikovem pisku je bilo v 
litijski športni dvorani nepopisno, trajalo je dolgo v noč. 
Po zmagi so bili vsi enotnega mnenja, da so domači, prikazali daleč 
najboljšo igro v zadnjih letih. Domači strateg, Tomi Horvat, je po tekmi 
dejal: »težko je bilo. Vendar od prve minute dalje sem vedel, da so 
fantje dobro pripravljeni. Verjel sem v njih in vsaka čast jim. Dobro 
smo se ubranili in mislim, da smo zasluženo zmagali. Še enkrat 
čestitke fantom. Sedaj gremo igrat, da pokažemo zakaj smo se 
uvrstili naprej in sigurno ne gremo na izlet.« Strelec dveh zadetkov 
na zadnji tekmi, kapetan Igor Osredkar, pa je dodal: »Mislim, da smo 
odigrali življenjsko tekmo in dokazali, da se v Sloveniji igra dober 
futsal. Če bomo v elitnem krogu igrali tako kot včeraj, mislim, da 
lahko presenetimo še kakšnega tekmeca.« 
Dodatna nagrada pa je na domači naslov kluba prišla v ponedeljek, 10. 
septembra, ko so dobili obvestilo, da je FC Litija izbran za organizacijo 
ene izmed skupin elitne skupine. Poleg Litijanov so organizacijo dobili 
še ElPozo Murcia (Španija), KMF Ekonomac Kragujevac (Srbija) in Iberia 
Star Tbilisi (Gruzija). 
V četrtek, 13. septembra 2012, je bil v Nyonu na sedežu UEFE opra-
vljen žreb elitnih skupin za UEFA Futsal Cup 2012/13. Slovenski prvaki 
FC Litija, ki so zmagali v svoji skupini rednega dela tekmovanja, se 
bodo v nadaljevanju tekmovanja pomerili z najatraktivnejšim mogočim 
nasprotnikom. V Laško, kjer se bo med 10. in 13. oktobrom 2012 od-
vijal turnir elitne skupine, prihaja lanskoletni evropski prvak v futsalu 
– FC Barcelona. Preostala dva nasprotnika naših fantov sta še Araz 
Naxçivan iz Azerbajdžana in hrvaški prvak MNK Split.
Turnir se bo zaradi strogih pogojev, ki jih postavlja UEFA odvijal v La-
škem. Več informacij o preteklih uspehih, prihajajočem turnirju in pri-
pravah nanj pa lahko preberete na www.fclitija.si.

Spored tekem, ki bodo potekale v športni dvorani  
»TRI LILIJE« v Laškem:

- sreda 10.10.2012
 ob 18:00 FC Barcelona : MNK Split
 ob 20:30   FC Litija : Araz Naxçivan
- četrtek 11.10.2012
 ob 18:00  Araz Naxçivan : FC Barcelona
 ob 20:30   FC Litija : MNK Split
- sobota 13.10.2012
 ob 18:00 MNK Split : Araz Naxçivan
 ob 20:30   FC Barcelona : FC Litija

HiŠni ServiS
v litiji
WWW.HISNI-SERVIS.COM

Trg na Stavbah 11, Litija

       gSm: 030-913-861  

naŠe Storitve obSegajo:                                         

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

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

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

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

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

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

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

• OGREVANJE: menjava radiatorjev

Pričel se je jesenski del tekmovanja v vseh ligah pod 
okriljem MNZ Ljubljana. NK Litija je letošnjo sezono za-
čel z večjim številom članov. V vseh selekcijah in uprav-
nem odboru je skupaj 165 članov, kar je odraz odlične-
ga dela vseh v NK Litija in kot prvič v zgodovini novega 
sodelovanja z NK Kresnice in NK Jevnica. 

NK Litija je v tem letu s pomočjo sponzorskih in proračunskih sredstev 
Občine Litija, ki so bila dodeljena na podlagi razpisa v začetku leta 
2012, izvedla kar nekaj odmevnih aktivnosti, ki se vežejo na vzdrže-
vanje in investiranje sredstev v nogometna igrišča in športno opremo. 
Največja pridobitev je cisterna za zbiranje vode, njena gradbena na-
mestitev izven nogometnega igrišča in priprava namakalnega sistema 
za namakanje dveh travnatih igrišč (glavno in pomožno nogometno 
igrišče). V tem letu smo poskrbeli tudi za večje strokovno vzdrževanje 
travnate zelenice na glavnem nogometnem igrišču (ekipa strokovnja-
kov ki se namensko ukvarja z vzdrževanjem nogometnih igrišč).
Zaradi velikega števila selekcij in potrebe po večernih treningih smo 
usposobili zunanjo razsvetljavo, ki nam zdaj omogoča kvalitetno delo 
tudi v večernih urah.
Za vse kar smo dosegli v letih 2011 in 2012 gre zahvala tudi dobremu 
sodelovanju s starši otrok, ki nam velikokrat priskočijo na pomoč. Prav 
tako dobro sodelujemo z osnovnimi šolami v naši okolici, ki nam s svo-
jimi objekti pomagajo pri izvajanju treningov v zimskem času.
Pomemben delež za izvedbo vseh naših aktivnosti prispevajo tudi naši 
sponzorji, brez katerih bi zelo težko opravili vse navedeno. 
Upamo, da bomo v bodoče pritegnili k sodelovanju še več tistih, ki nam 
bodo pomagali pri delu z mladimi, gojenju športnega duha in vrednot, ki 
nam jih ta panoga ponuja. Športni pozdrav!  Upravni odbor NK LiITIJA
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DEJAVNOSTI DRUŠTVA PROSTI ČAS  
V SEZONI 2012/13

Dejavnosti na bazenu v OŠ Šmartno
Riba Raca Rak
• 25-urni plavalni tečaj za predšolske otroke od 4. do 6. leta
Vadba bo potekala vsak ponedeljek od 17.00 do 18.00.
Začetek: ponedeljek 1. oktober 2012.
od oktobra 2012 do marca 2013.
• 25-urni plavalni tečaj za osnovnošolce I. in II. triletja
Vadba bo potekala ob četrtkih od 17.00 do 18.00.
Začetek: četrtek 4. oktober 2012.
od oktobra 2012 do marca 2013.
Prijave za programe na spletni strani http://dpcplavanje.word-
press.com.
Dodatne informacije: 031 754 662 (Špela)
• Vodna aerobika (vadba na bazenu za ženske)
Vadba bo potekala ob ponedeljkih od 19.00 do 20.00. 
Začetek: ponedeljek 1. oktobra 2012.
od oktobra 2012 do aprila 2013.
Športno plezanje na umetni steni v ŠD Pungrt pri OŠ Šmartno
Pobegni dolgčasu in plezaj
• Rekreativno plezanje za otroke od 5. do 7. leta
od septembra 2012 do konca maja 2013, 1 x tedensko.
Urnik vadbe: ob torkih od 18.15 do 19.15.
Začetek vadbe: torek 11. september 2012.
•  Rekreativna vadba športnega plezanja za otroke od 8. do 14. leta
od septembra 2012 do konca maja 2013, 2 x tedensko.
Urnik vadbe: ponedeljek od 17.15 do 18.45 in četrtek od 16.00 do 
17.30.
Začetek vadbe: ponedeljek 10. september 2012.
• Trening športnega plezanja – tekmovalci od 10. leta dalje*
Od avgusta 2012 do konca junija 2013, 4 x tedensko.
Urnik vadbe: ponedeljek od 18.30 do 20.30, torek od 16.00 do 18.15, 
četrtek od 16.00 do 18.00 (17.30-19.30 – starejši tekmovalci), petek 
od 18.00 do 20.00 in en trening na vikend za starejše tekmovalce (ple-
zališča, telovadnica…).
Začetek vadbe: ponedeljek 10. september 2012.
• Športno plezanje za odrasle – rekreacija
od oktobra 2012 do maja 2013, 3x do 4x tedensko.
Urnik vadbe: Ponedeljek od 18.30 do 20.15, sreda od 20.15 do 22.00, 
petek od 20.00 do 22.00 in nekatere sobote (urnik bo znan vnaprej).
Začetek vadbe: ponedeljek 10. september 2012.
• Začetni tečaj športnega plezanja za odrasle in mladino nad 16 let
Začetek tečaja: četrtek 27. september 2012 ob 19.30.
Tečaj bo potekal do konca oktobra 2012. Udeleženci se bodo seznanili 
z osnovami športnega plezanja za samostojno plezanje na umetnih ste-
nah in v naravnih plezališčih. Podrobnejše informacije o tečaju dobite 
na spodnjih kontaktih. Nujne predhodne prijave na spodnje kontakte.
Dodatne informacije: tel. 031 697-961, prek e-pošte: info@dru-
stvoprosticas.si in na spletnih straneh http://plezanjedpc.word-
press.com ter http://dpcplavanje.wordpress.com. 

POMLAJENA ČLANSKA EKIPA 
ZAČENJA TEKMOVANJE V 1.B 
DRŽAVNI ROKOMETNI LIGI

V sezoni 2012/2013 bo članska ekipa nastopala v 
1.B državni rokometni ligi. Strokovni kader ostaja 
isti kot prejšnjo sezono, trener ekipe je Jaka Keše, 

njegov pomočnik pa Tone Ulčar, ki je zadolžen tudi za treniranje vratar-
jev. Ekipi se je pridružil nov fizioterapevt, nam dobro znani Dare Šuštar.
S pomlajeno in v glavnem domačo ekipo so se treningi začeli 16. av-
gusta. Ekipo so zapustili Alen Markovič (RD Ribnica Riko hiše), Andraž 
Repar (RK Grosuplje?), Boris Vodišek (SC Kelag Kärnten) in Luka Mirnik 
(še brez kluba). Od domačih igralcev je prenehal z aktivnim igranjem 
Blaž Žurga. Ostali igralci so se dogovorili z društvom tudi za novo sezono, 
ekipi sta se pridružila mladinca Jaka Avsec in Jon Čopar ter posojeni igra-
lec DRŠ Aleš Praznik, Grega Močnik. Na žalost ima na začetku sezone 
največ dela novi fizioterapevt, saj se je za dlje časa poškodoval Dejan 
Berglez, veliko težav pa ima tudi vratar Midhad Muratovič, medtem ko 
Peter Bahovec že trenira z ekipo.
V prvem tednu priprav je trener Jaka Keše poudaril; »Začeli bomo s 
fizičnim delom priprav, že drugi teden pa bomo vključili tudi delo z 
žogo. Konec meseca se bomo udeležili Šilčevega memoriala, v sep-
tembru pa nas čaka še nekaj prijateljskih tekem, kjer bomo preiz-
kusili tudi vse nove igralce v ekipi«. cilj ekipe v novi sezoni je uvrsti-
tev v zgornjo polovico lestvice ter uveljavitev mladih igralcev v ekipi. 
V mesecu avgustu je šmarska ekipa nastopala na Šilcevem memorialu 
v Škofji Loki in Ribnici, ter zasedla 6. mesto. Cilj tega turnirja je bil pre-
izkus vseh novih igralcev, rezultat ni bil v ospredju. Rezultati tekem so 
bili sledeči: RD Herz Šmartno – RD Slovan 24 : 34 (18 : 17); RD Loka 2012 
– RD Herz Šmartno 31 : 28 (17 : 11); RK Grča Kočevje – RD Herz Šmartno 
31 : 27 (15 : 18).
RD Herz Šmartno bo do začetka prvenstva odigrala še najmanj pet prija-
teljskih tekem, proti Cerkljam, Radečam, Svišu, Škofljici in Škofji Loki. 
Sezona v 1.B državni rokometni ligi se začne 29. septembra, prvo srečanje 
pa bodo Šmarčani igrali proti »sosedom«, saj potujejo v Dol pri Hrastniku, 
kjer se bodo pomerili proti neugodni ekipi RK Dol TKI Hrastnik. Prva do-
mača prvenstvena tekma je predvidena za soboto, 6. oktobra, nasprotnik 
pa bo RD Moškanjci-Gorišnica, ekipa pa je že odigrala tekmo 1/32 finala 
pokala Slovenije in se po zmagi na RK Damahaus Cerklje (30:25) že uvrsti-
la v 1/16 finala, kjer jih čaka prvoligaška ekipa RD Istrabenz plini Izola.
V novo sezono pa štartajo tudi vse mlajše selekcije. V letošnji sezoni je 
nekaj sprememb pri trenerjih. Primož Cenkar je prevzel vodenje mladin-
cev (letnik 1992 do 1995) ter kadetov (letnik 1996/1997). Pri starejših 
in mlajših dečkih so štiri ekipe prijavljene v tekmovanje; starejši dečki 
A (1998), starejši dečki B (1999), mlajši dečki A (2000) in mlajši dečki 
B (2001), cel ta pogon pa je prevzela trenerka Pegi Berce, kateri poma-
ga pomočnik Filip Gradišek ter njen mož Andrej Peternel. Vse te ekipe 
bodo tekmovale na državnem nivoju ter že pridno trenirajo v Dvorani 
Pungrt, igrišču in okoliški naravi. V začetku šolskega leta so štartali tudi 
najmlajši na OŠ Šmartno in OŠ Gradec. Pričakujemo veliko novih članov 
ter najmanj štiri ekipe mini rokometa. Mentor oz. vodja mini rokometa 
bo letos Aljaž Sadar, ki mu bo pri organizaciji pomagal vodja vseh mlajših 
selekcij Tone Justin.
Šmarsko društvo si želi pri mlajših selekcijah v novi sezoni podobnih 
uspehov kot lansko sezono, ko so se tri selekcije uvrstile med najboljših 
10 v Sloveniji (6., 8. in 9. mesto). Velika želja je uvrstitev na kakšen fi-
nalni turnir četverice. Velik uspeh v lanski sezoni so dosegli dečki letnik 
1997/1998, ki so na mednarodnem turnirju Eurofest 2012 dosegli 1. 
mesto, za kar jim še enkrat čestitamo.
Tudi v novi sezoni pričakujemo zanimive in razburljive tekme ter veliko 
glasnega navijanja s strani navijaške skupine Krokraji. V imenu društva 
vas vabim, da si ogledate vse tekme 1.B lige v domači Dvorani Pungrt ter 
tudi kakšno v gosteh. Seveda vas vabimo tudi na tekme mlajših selekcij, 
ki jih bo v novi sezoni na pretek, prav tako pa so lahko zelo razburljive in 
zelo zanimive.  RD Herz Šmartno
Članska ekipa RD Herz Šmartno za sezono 2012/13:
Vratarji: Denis Berdajs, Primož Cenkar, Midhad Muratovič, Toni Pipan; 
Leva krila: Jon Čopar, Urban Gradišek, Luka Poglajen; Levi zunanji: De-
jan Berglez, Jan Cestnik, Marko Simončič; Srednja zunanja: Matic Po-
nebšek, Aleš Šmejc; Desna zunanja: Jaka Avsec, Filip Gradišek; Desna 
krila: Peter Bahovec, Grega Močnik; Krožni napadalci: Jure Podkrajšek, 
Aljaž Sadar; Trener: Jaka Keše; Pomočnik trenerja: Tone Ulčar; Fiziote-
rapevt: Dare Šuštar; Vodja moštva: Gregor Bokal

Vse fante, ki obiskujejo osnovno šolo od 
1. do 9. razreda in jih zanima ROKOMET, 
VABIMO, da se vpišejo v rokometno šolo. 
Prav tako imamo v oŠ Šmartno vadbo za 
dekleta do 5. razreda, za dekleta v Litiji in 
vsa starejša dekleta pa skrbi ŽRD Litija.
Vsi zainteresirani, ki imate radi šport in 

zabavo, se lahko v rokomet no šolo vpišete vsak dan po razporedu tre-
ningov v Dvorani Pungrt v Šmart nem in OŠ Gradec. Za več informacij 
nas lahko pokličete na GSM številko: 031-375-260 (Tone Justin). Vablje-
ni vsi mladi športniki in šport nice !!!  Rokometno društvo Herz Šmartno

VABILO
Košarkarski klub Litija, vabi vse dečke in 
deklice osnovne šole, da se udeležijo trenin-
gov košarke, kjer se bodo učili osnov košar-
ke, se družili z vrstniki in pridobljeno znanje 
skušali najbolje uporabiti na tekmovanjih.
Vpis poteka na treningih v Športni dvorani 

Litija in sicer:
1 – 3 razred vsak torek in četrtek ob 14.00 uri
4 – 6 razred vsak ponedeljek, sreda in petek ob 14.00 uri
7 – 9 razred vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 uri 

Tudi v šolskem letu 2012/13 bo Košarkarski klub Litija pričel s 
treningi tudi na OŠ Gradec. Vsi zainteresirani se lahko priključijo 
treningom v torek in petek s pričetkom ob 16.00 uri (telovadni-
ca OŠ Gradec). Športni pozdrav!   Košarkarski klub LITIJA

TRX VADBA SEDAJ TUDI V LITIJI
TRX (Total Body Resistance Exercise) je revolucionarna oblika vadbe, 
ki je v osnovi zelo preprosta, a hkrati izredno učinkovita. Edino orodje 
predstavlja vadbeni pripomoček iz najlonskih vrvi in ročk, ki visi na 
višini okoli dveh metrov.
Izumil ga je Randy Hetrick, takratni poveljnik mornariških Tjulnov, ka-
teri so potrebovali prenosno napravo za usposabljanje. Iskal je načine, 
da bi fantje ostali v vrhu fizične pripravljenosti in kondicije, pri čemer 
bi imeli omejeni dostop do izvajanja vaj in pripomočkov za trening. 
Velikokrat so se znašli v situaciji, ko so bili zaprti v prostoru, kjer je 
edini realni faktor za vzdrževanje lastne fizične pripravljenosti, uporaba 
ozkega spektra tradicionalnih vaj, kot so sklece, počepi, poskoki ipd. 
Na eni izmed tajnih misij, ki se je iz prvotno načrtovanih dveh dni v 
'varni hiši' zavlekla, se je Randyu porodila ideja o novem pripomočku 
in naredil je svoj prvi TrX iz delov padala. Kasneje je to patentiral in 
nastal je TrX Suspension Trainer®.

Kaj TRX vadba nudi?
Funkcionalnost – aktivnost, ki zahteva nadzorovano produkcijo sta-
tične in dinamične mišične sile, da se izvede sestavljen gib. Pozorni 
moramo biti na pravilno izvedbo, zato hkrati izboljšujemo zavedanje 
lastnega telesa. Pri vadbi stremimo k temu, da učinkovito vključimo 
čim več mišic, ki jih v vsakdanjem življenju malo uporabljamo.
Varnost – izvajamo gibanja katerim povečujemo težavnost s spremem-
bo naklona in stabilizacije telesa. Vadimo z lastnim telesom in ne upo-
rabljamo dodatnih bremen.
Kompleksnost – deluje na sta-
bilizacijo telesa, mišično vzdr-
žljivost ter moč, ravnotežje in 
eksplozivnost. od izvedbe vaj 
pa je odvisna tudi fleksibil-
nost. 
Prilagojenost vsem – vadbo si 
lahko z nakloni in intenzivno-
stjo vaje prilagodi vsak posa-
meznik. Gibanja so naravna, 
zato ni potrebe po predznanju. 
Vadba je kratka (cca. 45 min), 
saj lahko s TRXom v kratkem 
času dosežemo odlične rezul-
tate, kajti poraba energije pri 
treningu je za 20 do 30 odstot-
kov višja kot pri enako trajajo-
čem treningu v fitnesu.
Treningi potekajo pod vod-
stvom izkušene trenerke, ki se ja za vadbo TRX izobraževala v glavnem 
centru v Kaliforniji ter drugod po ZDA. 

TRX trening – torek in četrtek ob 18h in 19h, mala dvorana Tenis klu-
bAs. Možnost dogovora za individualne treninge.
Kontakt: Nina Prcač Dolinšek 068/163-791

tRX trening center – New York, ZDa

ŠMARSKI TAEKWONDOIST  
DOMEN PIRC V PROJEKTU RIO 2016

Čeprav so se letošnje olimpijske igre šele dodobra za-
ključile, slovenski taekwondoisti že razmišljajo o priho-
dnji olimpijadi, ki bo leta 2016 v Riu de Janeiru.

V Mariboru se je 8. in 9. septembra zbralo 20 taekwondoistov, ki bodo 
sodelovali v projektu Rio 2016. V projekt Rio 2016 so vključili mlade tek-
movalke in tekmovalce, na katere računajo v prihodnjih letih in ki so spo-
sobni ponoviti uspehe letošnjih slovenskih taekwondo olimpijcev. Pono-
sni smo na našega Domna Pirca, saj je bil tudi on vključen v ta projekt.
Treningi v Mariboru so bili namenjeni bazični pripravi na sezono. Pod 
vodstvom atletskih trenerjev Ladislava Mesariča in Draga Trajkoviča so 
tekmovalci pridobivali moč in kondicijo. Mladince ter Domna prvi test 
čaka že čez štirinajst dni, ko bodo nastopili na Balkanskem prvenstvu. Do 
konca letošnjega leta se bodo slovenski taekwondoisti udeležili še dveh 
turnirjev A-kategorije, Odprtega prvenstva Srbije in Odprtega prvenstva 
Hrvaške, sodelovali pa bodo še na nekaterih manjših tekmovanjih.
V projekt Rio 2016 bodo vključeni tudi slovenski sodniki za borbe. V 

sklopu priprav športnikov je Taekwon-
do zveza Slovenije organizirala tudi 
sodniški seminar, ki ga je vodil prizna-
ni mednarodni sodnik Andjelko Vuče-
nik iz Hrvaške. Trenutno v Sloveniji 
deluje le ena sodnica z mednarodno 
licenco, to je Maruška Višnikar, člani-
ca Taekwondo kluba Šmartno – Litija. 
Glede na to, si je zveza zadala za cilj 

do prihodnje olimpijade izobraziti vsaj še dva. Seminarja se je udeležilo 
tudi nekaj trenerjev, med njimi je bil tudi trener domačega kluba Franci 
Šircelj, saj je natančno poznavanje pravil in sodniških odločitev lahko 
ključnega pomena pri pripravi taktik za tekmovanja.

PRODAMO dvoetanžno hi šo v Litiji, v Gradcu ob  
Graški cesti. Parcela 700 m2. Možen ogled. Informa-
cije: 041/872-784.



...In jaz živim še v ljubljenih osebah in predmetih,
kakor živeli oni so z menoj v preteklih letih,
saj smrt, čeprav izniči vse, kar nas na zemljo veže,
do src globin in do ljubezni njena moč ne seže...

V SPOMIN
Mineva 10 let odkar je za vedno zaspala naša ljuba žena  

in mamica

ANKA BIAGGIO
26.6.1955 – 25.9.2002

Hvala vsem, ki jo nosite v svojih mislih  
in prižigate sveče.

  
Mami, vsi Te neskončno pogrešamo.

Iskala sem te, dan zatem, ko si odšla. 
Iskala sem te v zvezdah, v cveticah, v oblakih, v vetru. 
Kje si, mamica? Ni te bilo. 
Potem sem se zazrla vase – in te našla. 
Vame si se skrila, v meni so tvoje oči, tvoje misli in dejanja. 
Našla sem te v vseh, ki smo tvoji. 
Zato boš večno živela v nas. 
Ne verjamemo, 
da je smrt tista, ki nas loči,
kajti ob tvoji smrti smo začutili vezi še globlje,
še močneje, in ne čas ne kraj niso ovira. 
Nihče in nič te nam ne more odvzeti, 
kajti čutimo te, slišimo te, živimo te … 
Bližina je večna.

SLOVO
Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša

MAJA MEDVED
2.3.1955 – 19.7.2012

Iskrena hvala vsem, ki nam stojite ob strani.

Žalujoči vsi njeni

Tišina ni prazna vaših besed,
postale so šelestenje trav in dreves. 
Sapice vetra nosi ljubeči šepet:
radi vas imamo – vedno in znova in spet.

Zaspi, mama moja, zaspi!
Zapri se v tihe, globoke sanje,
ki si jih sanjala vse svoje dni.
          (Tone Kuntner)

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustila naša draga mami, stara mama,  

prababica in teta

 ANGELA PAVLIN
4.11.1919 – 31.8.2012

rojena Vidmar, z Dol pri Litiji 14

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem za vso pomoč, vsak ljubeč stisk roke in iskrene besede tolaž-
be. Zahvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in za svete maše ter jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji življenjski poti. Hvala osebju 
Zdravstvenega doma Litija, osebni zdravnici dr. Agreževi, patronažni službi 
in vsem ostalim, ki ste kadarkoli pomagali premagovati njene zdravstve-
ne težave. Zahvaljujemo se župniku g. Stanetu Kerinu in p. Lavrenciju iz 
Kamnika ter ministrantom za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem MPZ 
Polšnik in trobentaču  g. Žigi Toriju ter pevcem Sv. Nikolaja iz Litije. Iskrena 
zahvala g. Antonu Sveršini za sočutno izrečene besede slovesa, pogreb-
cem, zastavonoši in praporščakom DU Dole, KO RK Dole in DIS KO Dole.

Žalujoči vsi njeni

Le delo, skrb, ljubezen, trpljenje,
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči
in čeprav spokojno spiš,
z nami, kakor prej živiš.

Prazen fotelj v sobi žalostno sameva
in v senci na klopci pod hrasti,
ni več veselih klepetov
z domačimi, prijatelji,
sosedi in znanci.
Utihnila je beseda in pesem,
zamrlo je veselje.

ZAHVALA
ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče,  

tete in svakinje

MARIJE POVŠE
17.7.1924 – 23.7.2012

roj. Mak, po domače Krjanove Mici

Iskrena hvala sorodnikom, sosedom za vso pomoč, prijateljem in znan-
cem za ustna in pisna sožalja, cvetje, sveče in sv. maše. Hvala osebju ZD 
Litija, posebej patronažni službi, g. župniku Kerinu, govorniku Vladimir-
ju Oblaku, pevcem, pogrebcem, trobentaču, praporščakom in vsem, ki 
ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Smrt se izlila je v belo obličje,
pogled je zaplaval  v prezgodnji pokoj,
ni več trpljenja in ni bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

ZAHVALA
Zaradi neusmiljene bolezni je mnogo prezgodaj zaspala  

naša draga žena, mami, babica, sestra in teta

Marija Kralj jančar, dr. med.
20.6.1952 – 9.8.2012

Iz Kresnic

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izre-
čena in napisana sožalja, za darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Radi bi se zahvalili osebju Onkološkega inštituta, Ginekološke klinike in KO 
za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana ter osebju Zdravstvenega doma 
Litija, še posebej njenim najbližjim sodelavkam, patronažnima sestrama 
Vanji in Sandri in dr. Juterškovi za pomoč in podporo pri skrbi zanjo v 
najtežjih trenutkih ter direktorici, dr. Kežarjevi, za presunljiv govor.  
Najlepša hvala tudi pevcem, pogrebnikom, gasilcem PGD Kresnice, župni-
ku, gospodu Setničarju za zaigrano skladbo in skupini Avven za ozvoče-
nje. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na lep in vroč, a vendar tako 
bridek poletni dan, 13.8.2012.

Žalujoči: mož Janez, hči Nina z Mitjo, vnuček Val, brat Jože,  
sestre Tončka, Anica in Julijana z družinami ter ostalo sorodstvo

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi upanja, trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.
V domu ostala je praznina,
v srcih naša bolečina.

V SPOMIN

Mineva trideset let odkar nas je zapustil naš dragi mož in oče

JANEZ PLANINŠEK
10.7.1938 – 05.9.1982

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče  
in postojite ob njegovem grobu.

Žena Vera, otroci Boris, Veronika, Janez in Alenka z družinami

Ni več trpljenja, ne bolečine
Življenje je trudno končalo svoj boj

ZAHVALA

ROZINA IVAN st.
Spodnji log 21, Sava

12.5.1924 – 19.8.2012

Na predzadnjo avgustovsko nedeljo je odšel k bogu po zasluženo pla-
čilo dragi mož, oče, dedek in pradedek Ivan Rozina starejši. Zahvalju-
jemo se vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih žalosti stali ob strani. 
Zahvaljujemo se najprej dr. Nkolaju Benedičiču in ostalemu osebju ZD 
Litija, za njihov trud, zahvaljujemo se g. župniku župnije Sava Andreju 
Rovšku za lepo opravljen obred, pevcem MoPZ Polšnik, govorniku g. 
Antonu Lokorju za izrečene besede slovesa, pogrebcem in vsem ki ste 
nam kakorkoli izrazili sožalje.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

Mineva četrto leto odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil  
naš dragi brat in stric

IVAN KOKALJ
(1962 - 2008)

Šmicov Ivan s Širmanskega hriba pri Litiji

Kako je hiša strašno prazna, odkar tebe v njej več ni, prej bila je tako 
prijazna, zdaj otožna, tuja se nam zdi. Ni več tvojega smehljaja in ne 
stiska zlatih rok, ostala je za tabo samo sled tvojih pridnih rok. Čeprav 
že štiri leta v grobu spiš, v naših srcih še živiš in spremljaš nas povsod, 
koder  vodi nas življenjska pot.

Vsi tvoji

V SPOMIN

Pred štirimi leti si odšel od nas

FRANC JERINA
27.9.1940 – 16.9.2008

Ribče 10

Pogrešamo te vsi tvoji

ZAHVALA
ob izgubi našega dragega brata, strica in svaka

anTOna SiMOnčiča
1934 – 2012

z Brega 2, Litija

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
vaščanom KS Breg-Tenetiše za darovano cvetje, sveče in izražena 
sožalja. Hvala g. dekanu Pavlu Okolišu, pevcem, trobentaču ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi

Bolečina da se skriti,
tudi solze zatajiti,
le dragega očeta nihče 
nama ne more več vrniti.

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

V SPOMIN

Zapustil naju je najin dragi oče

jUrO KaTiĆ
10.7.1938 – 05.9.1982

Hvala vsem za sočutje in lepe misli nanj.

Hčerka Žaklina in sin Igor

IZDELAVA:
- POLICE

- STOPNICE
NAGROBNIKI...
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Mesec avgust je bil pravi poletni 
počitniški mesec. Številni zapo-
sleni so bili na letnem dopustu, 
tudi nekateri stanovalci so odšli 
na krajši dopust – domov ali k 
svojim svojcem. Visoke tempe-
rature zraka pa so nas vse pri-

silile, da smo iskali čimbolj hladno senco. Naš dom 
ima dobro lego, saj gozdovi in travniki, ki nas ob-
krožajo, ustvarjajo bolj ugodno mikroklimo. Ozračje 
se vsaj zvečer in preko noči toliko shladi, da lahko 
stanovalci zadihajo s polnimi pljuči in se osvežijo. 
V mestih, kjer stavbe obkrožajo le asfaltirane povr-
šine, se vročina s tal dviga še pozno v noč. V tem 
poletnem času je bilo manj prireditev, so nas pa obi-
skali pevci in pevke DKD Dobrna iz Trbovelj, ki so 
nam pripravili čudovito popoldne s petjem ljudskih 
pesmi, takih starih, ki so skoraj že pozabljene. 
V domu organiziramo tudi strokovna predavanja za 
zunanje zainteresirane: društva, posameznike z raz-
ličnih področij, ki zadevajo stare ljudi (zdravstveno 
preventivna, oskrba in nega bolnih družinskih članov, 

poti pomoči, podpora k samostojnem življenju, po-
teg bolezni in pomoč dementnemu bolniku). Za več 
informacij pokličite Dom Tisje 01/8900100 (centra-
la), direktorico Vido Lukač 01/8900102, pomočnico 
direktorice Ireno Špelo Cvetežar 01/8900115 ali so-
cialno delavko Leonido Razpotnik 01/8900103. 
Ob tej priložnosti vas vabimo v četrtek, 27. 9. 2012 
ob 18. h, na predavanje “ŽIVETI Z DEMENCO” v 
šmarsko knjižnico. Predavale bomo strokovne delav-
ke doma: Irena Špela Cvetežar, Leonida Razpotnik 
in Vida Lukač. Vabljeni tudi svojci in prijatelji naših 
stanovalcev.
V začetku oktobra praznujemo mednarodni dan sta-
rejših, ki ga bomo obeležili tudi v našem domu. Va-
bimo vas na »Dan odprtih vrat«, ki bo 28. 9. 2012 
s pričetkom ob 10. h, ko boste lahko sodelovali v 
kreativnih delavnicah skupaj s stanovalci in učenci 
OŠ Litija – Gradec, v projektu Generacije- generaci-
jam, popoldne pa ob 15. h kratek kulturni program 
v katerem bo nastopil PZ DU Litija – Mavrica in reci-
tatorji, nato boste lahko degustirali stare slovenske 
narodne jedi. Vabljeni!  Leonida RAZPOTNIK

mali oglasi
KUPIM star mizarski ponk, mlin za žito na kamne-ročni- 
žrmlji, skrinje, omare in ostale stare predmete. Tel.: 
031/878-351.
PRODAM suha brezova drva; cena po dogovoru. Infor-
macije na 041/494-499.
PRODAM 3 sobno stanovanje, takoj vseljivo. Gombač 
Albert, Spod nji Log 16,  tel.: Dom Tisje, Črni Potok, 
01/890-01-00.
ODDAM v najem enosobno, opremljeno stanovanje na 
Maistrovi 8, Litija. Informacije na GSM: 040/836-823.
ODDAMO popolnoma opremljeno trosobno stanovanje 
na CKS. Cena po dogovoru. Vse informacije na GSM: 
051/382-691.

dom tisje

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z  
BAZENOM, SPODNJI LOG PRI LITIJI 

CENA: 149.000 €

Tel: 040 458 585

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

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

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

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

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 142

Izžrebanci aVGUstOVske križanke dobijo majico tiskarne 
aCO. nagrado prejmejo v tiskarni aco, Cdk 39, 1270 litija.

1. klara kraLj, jeze 13, Šmartno pri Litiji
2. dušan NemaNič, tihaboj 24, Gabrovka  
3. miro proseNc, cks 9, Litija 

težje besede:     ipeL, ieper, aNatoL, eLF,  
aNadir

Ime in priimek:

Ulica:

pošta:

telefon:

rešeno križanko pošljite do 8.10.2012 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo stenski 
koledar. nagrade prispeva tiskarna aCO.
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NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmo-
rete sami opraviti z vrtnimi op-
ravili, s košnjo trave, z obrezova-
njem grmovnic, obžagovanjem  
dreves, potrebujete pomoč moč-
nih rok? Pokličite Tomaža na 
GSM: 040 720 148, dogovorili se 
bomo kaj, kako in kje vam lahko  
pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDK 37,  
1270 Litija

in memoriam
V petek, 17. avgusta, so se svojci na 
Žalah v družinskem krogu poslovili od 
Cvetke Majstorović, dolgoletne profe-
sorice biologije in kemije na takratni 
litijski osnovni šoli Dušana Kvedra To-
maža.
V Litijo je prišla kot mlada profesorica 
v zgodnjih šestdesetih letih in ji ostala 
zvesta vse do svoje upokojitve. Pou-
čevala je številne generacije od 5. do 
8. razreda osemletne osnovne šole in 

bila ves čas tudi skrbna razredničarka. Učenci so jo poznali kot 
strogo, a pravično učiteljico, ki je zahtevala red in disciplino ali 
kot bi se danes reklo, učencem je postavila meje, ki so bile za 
delo potrebne, kar velja še danes za dobrega učitelja.
Sama sem postala njena stanovska kolegica leta 72. Bila sem 
precej mlajša, s pravkar pridobljeno diplomo in z drugačnimi 
pogledi na metode in oblike dela, zato se o načinu dela včasih 
nisva strinjali, čeprav so mi bile njene dolgoletne izkušnje po-
gosto tudi v pomoč. V dolgih letih poučevanja istih predmetov 
sva z velikim številom učencev sodelovali na mnogih projektih, 
od šolskih, regijskih in državnih tekmovanj iz kemije, občinskih 
raziskovalnih šol, do sodelovanja v državnem projektu Gibanje 
Znanost mladini. V tistih letih je naša takratna osnovna šola Du-
šana Kvedra Tomaža prejela veliko število priznanj, podeljevati 
pa so jih pričeli tudi učencem.
Leta 1990 se je profesor Majstorovićeva upokojila in je potem v 
Litijo ni bilo več. Morda tudi zato, ker je kmalu po njenem odho-
du OŠ Dušana Kvedra Tomaža prenehala obstajati. Nastali sta 
dve osnovni šoli, oŠ Litija in oŠ Gradec, kot ju poznamo danes.
Profesorica Cvetka Majstorović je vso svojo delovno dobo pre-
živela s številnimi generacijami iz Litije in okolice, se z njimi ve-
selila uspehov in jih bodrila, ko ni šlo. V Litijo se je vsak dan 
pripeljala z vlakom in bila vedno med prvimi na delovnem mestu, 
ne glede na vreme in letni čas. Lahko bi se reklo, da je v Litiji pu-
stila večji del svojega življenja, zato je prav, da se kljub temu, da 
je od njene upokojitve minilo že več kot 20 let, poslovimo vsaj s 
spominom vsi, ki smo jo poznali, z njo delali ali bili njeni učenci.

S spoštovanjem in v njen spomin, Iva SLABe

ZAHVALA OB UDARU STRELE
Zahvaljujeva se vsem sosedom, prijateljem, gasilski enoti Litija pod vod-
stvom  g. Juriča in policistoma PE Litija za hitro in učinkovito pomoč ob 
udaru strele v stanovanjsko hišo na Ježi, v nedeljo, 26.08.2012.

Jože in Erika KINK

SPOŠTOVANI!
Ponujamo vam storitev pomoči na domu kot socialno oskrbo na domu, ki jo izvajajo 
strokovno izobražene delavke - socialne oskrbovalke.  
V kolikor imate zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, zaradi 
starosti, invalidnosti in/ali kronične bolezni pa se ne morete oskrbovati in negovati 
sami, vaši svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti, lahko z 
našo pomočjo vsaj za določen čas odložite odhod v dom, hkrati pa se razbremenite tudi svojci.
Do pomoči na domu ste upravičeni, če potrebujete najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov nasled-
njih opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov. 
Čas posameznega obiska ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota za plačilo storitev. 
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu, največ 4 ure dnevno 
in največ 20 ur tedensko. Cena ene ure storitve je 3,80 Eur-a, ostalo je subvencija občine, ki pa ni vračljiv 
socialni prejemek.
Potrebni dokumenti za vključitev v storitev pomoči na domu:
• vloga za vključitev v storitev pomoči na domu
• naročilnica za dostavo kosila
• izjava o plačilu storitev
Koordinatorica storitve pomoči na domu je univ. dipl. socialna delavka Leonida Razpotnik.  
Več informacij lahko dobite na naši spletni strani www.dom-tisje.com ali pa nas pokličite na telefon-
sko številko:   • 01/890-01-03, 

• 01/890-01-06, 
• 01/890-01-99 (za pomoč na domu) Dom Tisje Šmartno pri Litiji



Novo leto se bliža…
KOLEDAR ZA LETO 2013 BO IZ DOMAČIH KRAJEV!

»panorama občine litija«

Tiskarna ACO bo tudi letos izdala in založila tra-
dicionalni stenski koledar za leto 2013, ki bo tudi 
tokrat, tako kot vsako leto, nekaj posebnega, saj 
poleg običajnega koledarskega dela prinaša tudi 
zanimive panoramske posnetke iz osrčja Sloveni-
je, občine Litije. Vse fotografije so bile posnete v 
začetku septembra 2012, torej čisto novi posneti 
s »oktokopterjem«, kateri poleti tudi do 300 m vi-
šine, katerega lastnik je Laba Boštjan in je v zraku 
videti kot nekakšen pajek. Iz ptičje perspektive so 
vidni kraji kot so Litija, Sava, Dole pri Litiji, Gabrov-
ka, Jevnica, Kresnice, Vače … Marsikdo bo našel, 
ob listanju koledarja, svoje bivališče ter okolico v 

kateri prebiva in bo presenečen, ko ga bo videl iz drugega zornega kota. 

Koledar ima 12 listov s preglednim koledarskim delom in koledarjem za 
en mesec nazaj in naprej. Slikovno je opremljen z eno večjo in dvema 
manjšima fotografijama. Koledar je namenjen vsem, ki boste na posnet-
kih našli svoje bivališče in pa vsem tistim, ki kaj dajo na okolje v kate-
rem živijo. Primeren je tudi kot darilo. 

Koledar bo od ponedeljka 15. 10. 2012 v pro  daji v Tiskarni ACO, CDK 39, 
1270 Litija, tel.: 01/8983 843 in v KGZ »TC MARKET« (nasproti bencinske 
črpalke OMV), ter v vseh njihovih prodajalnah v občini Litija.

Tiskarna ACO, Litija

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
Zinka tori, Ulica Luke svetca 1 (rozmanov trg), Litija,
Gsm: 031 639 178

popravila in čiščenje
zobnih protez

Druga polovica meseca av-
gusta je v bowling centru 
Planet 300 v Zagorju minila 
v znamenju presenečenj in 
priprav na prihajajočo ligo 
posameznikov. Tako je eden 
izmed članov redne ekipe 
prejel presenečenje ob svo-

jem jubileju kar med samim Žirafa turnirjem. Že v začetku 
Žirafa turnirja se je med samimi kvalifikacijami izkazalo kar 
nekaj posameznikov in posameznic, ki so kot za šalo dose-
gali odlične rezultate. Po končanih kvalifikacijah so se priče-
le igre na izpadanje, kjer se je v ločenih kategorijah pomerilo 
prvih osem moških ter prve štiri ženske. Med moškimi gre 
omeniti Nika Nedelka, ki se je kvalificiral kot zadnji osmi. 
Nakar je v nadaljevanju, v četrtfinalu, premagal najbolje raz-
položenega po kvalifikacijah, Slavka Poglajna. Nikov naskok 
na vrh je kasneje zaustavil Miha Štrus, ki je bil v zaključku 
finala nekoliko premalo zbran, da bi lahko premagal zmago-
valca že drugega turnirja po vrsti, Tomaža Drnovška. Tako je 
Miha zasedel drugo mesto, na tretje pa se je zavihtel Tomaž 
Vehovec. Pri ženskah sta mladi tekmovalki, Monika in Maša 
pokazali, da to ni šport, ki sloni samo na odraslih in sta obe 
v polfinalu premagali svoji krvnici iz prejšnjega turnirja in se 
kasneje pomerili za prvo mesto. Poraženki polfinalnih dvo-
bojev sta se pomerili za tretje mesto, ki je tokrat pripadlo 
Suzani Zupančič. Le ta je za svojo medaljo premagala odlič-
no zmagovalko prejšnjega turnirja Marijo Prah. V borbi za 
zlato medaljo in prikupno plišasto žirafico je bila nekoliko 
boljša in bolj izkušena Monika Ponebšek, ki je premagala 
Mašo Vehovec.
Ker je bil za večino začetek lige še predaleč, stopnja tekmo-
valnega naboja v ligaših Planeta 300 pa še vedno visoka ter 
se je iz krušne peči že širil vonj po svežih picah, se je v za-
četku meseca septembra odvil še Pica turnir. V tem turnirju 
je za prvo veliko presenečenje poskrbel Tomaž Krafogel, ki 
je v polfinalu le za kegelj premagal dvakratnega zmagoval-
ca prejšnjih dveh turnirjev Tomaža Drnovška. Krafoglu je ta 
dvoboj sicer pobral precej energije in je kasneje izgubil oba 
naslednja dvoboja ter končal na četrtem mestu za Mirnesom 
Vukaličem. V finalu sta se pomerila mladost in energija proti 
izkušnjam in preudarnosti. Tudi tokrat je moral Miha Štrus v 
finalu priznati premoč nasprotniku. Tako da je zmaga tokrat 
odšla k Dušanu Dobravcu. 
V mesecu septembru ligaši pričenjamo tudi z ligo posame-
znikov, za katero se moramo še posebej zahvaliti general-

nemu sponzorju, Trgo-
vini z avtodeli Potokar. 
Sponzorju moške lige, 

spletni trgovini Top-majce.com in sponzorjema ženske lige 
slaščičarni Gimi iz Litije ter Studiu M, prav tako iz Litije. Več 
o prvih nekaj krogih pa v eni izmed naslednjih izdaj.


