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Prispevke pošljite do 08.12.2012 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, 

c.D.K. 39, 1270 Litija.

Jesen je spet prinesla poplave in je če ver-
jeti okoljevarstvenikom, bodo postale stal-
nica. Sava je bila tokrat prizanesljivejša 
kot prejšnjikrat, a ponekod je kljub temu 
prestopila bregove. Slike potopa iz vzhod-
ne Slovenije pa so kot opomin za ladjo s 
preluknjanim trupom in pokvarjenim pro-
pelerjem.  Marko DJukić

otvoritev v petek, 23.11.2012

NOVO!!!  
Kakovostna lokalno pridelana  

domača hrana v
"Domačem KotičKu"

PoDPiS KonceSijSKe PoGoDbe
V mesecu novembru je bila podpisana Koncesijska pogodba za opravljanje gospodar-
ske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini 
Litija ter Pogodba o izvedbi prenove javne razsvetljave z družbo Petrol d.d, ki se je z 
najugodnejšo ponudbo javila na javni razpis, ki ga je občina Litija izvedla potem, ko je 
prejela pozitiven sklep o odobritvi 108.123,23 EUR nepovratnih sredstev.

PoDeželje v Prazničnem meStu
Na Valvazorjevem trgu v starem mestnem jedru Litije

Petek, 21. december 2012 med 10. in 20. uro
Božični sejem•	  z dobrotami in izdelki s podeželja Srca Slovenije
 Stojnice VSE ZASTONJ:•	  zbiranje oblek, obutve in trajnih prehranbenih 
izdelkov – bodimo Anine zvezdice (Mladinski center Litija)
 Animacijski program za najmlajše: •	 od 10. ure dalje, ob 17.00 sprevod  
in prihod Dedka Mraza (DPM)
Nastopi domačih glasbenih skupin •	 (od 18. ure dalje)

in

Sobota, 22. december 2012 med 8. in 12. uro
Božični sejem•	  z dobrotami in izdelki s podeželja Srca Slovenije
Nastop harmonikašev in harmonikaških skupin•	

Prednovoletne prireditve pod šotorom
od 29.12.2012 do 31.12.2012

PD Lipa Litija
vabi na letni koncert

"ostanimo prijatelji"
večer Avsenikove glasbe
Gostje večera: Jožica Kališnik in  

Tomaž Plahutnik - citre
kvintet Marka Krebsa s prijatelji

Nejc Grm - harmonika

sobota, 24. november,  
ob 19.00,  

KulTurNi ceNTer liTiJA

V A B i l O

Občina litija in Stičišče NVO Osrednje Slovenije vabita vsa 
Društva, ki delujejo na območju občine litija na srečanje,  
ki bo v sredo, 5.12.2012 v veliki sejni sobi občine litija  
ob 17.00 uri.
Predstavili nam boste težave s katerimi se srečujete pri vašem 
delu, mi pa vas želimo seznaniti z možnostmi sodelovanja in 
vključevanja društev na najrazličnejših razpisih za pridobivanje 
dodatnih sredstev za vaše delovanje.

vas vabita na brezplačni seminar z delavnico:
taKo bo naŠ GoStinSKi loKal laHKo Še boljŠi!

Seminar je namenjen:
•   lastnikom in strežnemu osebju v gostilnah s hrano in tu-

rističnih kmetijah
•   ostalim zainteresiranim za razvoj gostinske dejavnosti na 

območju občine Litija

Kdaj, kje?
v ponedeljek, 3. decembra 2012, od 14.00 do 20.00 ure,
Gostišče kimovec, Zg. Hotič 15, Litija.

PriJAVA:  pokličite 01/89-80-570 ali pišite na:  
info@ic-geoss.si, najkasneje do 25.11.2012.

in

OBČiNA liTiJA

OBČiNA liTiJA

• PRODAJA VSEH VRST UR  
• POPRAVILA VSEH VRST UR • MENJAVA 

BATERIJ • MENJAVA PASOV NA URAH
 

PRODAJA NA OBROKE • GOTOVINSKI 
POPUSTI • V MESECU DECEMBRU  

AKCIJA MODNIH ZNAMK

www.bigbenurarstvo@gmail.com

PriPrave na PuStne  
PrireDitve 2013

Čeprav je do pusta še 
daleč, je vendarle po-
trebno pričeti s pripra-
vami na najbolj norča-

ve dni v letu. Tudi letos bo občina Litija ob 
pomoči nekaterih društev in posameznikov 
pripravila pestro predpustno in pustno do-
gajanje. Že v mesecu januarju bo v občinski 
avli ponovno na ogled razstava o tej dolgo-
letni litijski tradiciji, ki sega daleč nazaj v 19. 
stoletje. Letošnjo razstavo bi radi popestri-
li s starimi avdio posnetki litijskih pustnih 
karnevalov. Naprošamo in vabimo vse ob-
čane, ki doma hranijo stare posnetke, da jih 
vsaj do 15. decembra posredujejo Javnemu 
zavodu za kulturo, kjer bodo poskrbeli za 
presnemavanje in ustrezno dokumentirali 
gradivo ter ga nato vrnili lastnikom.
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PreDlOG širiTVe OBMOČJA »NATurA 2000« 

POziV K eViDeNTirANJu 
KANDiDATOV zA NOVe 

ČlANe V SVeTu  
ZAVODA JAVNEgA ZAVODA 
zA KulTurO, MlADiNO iN 

šPOrT liTiJA
kot je znano, je Občinski svet Obči-
ne Litija na svoji 14.redni seji, dne 
19.09.2012, sprejel odlok o ustanovi-
tvi J.z. za kulturo, mladino in šport Li-
tija, s katerim je predvideno, da se od 
1.1.2013 dalje združuje delo sedanje-
ga J.z. za kulturo Litija in Mladinskega 
centra Litija v en skupni zavod.
V skladu s 15.členom Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za kulturo, 
mladino in šport Litija (Ur.list RS 
št.79/2012), so v Svetu zavodu za-
stopani tudi interesi uporabnikov dru-
štvene oz. civilne sfere, in sicer:
-  en predstavnik izvajalcev kulturnih 

programov iz vrst kulturnih društev 
ali posameznikov s statusom samo-
stojnega kulturnega delavca iz obči-
ne Litija,

-  en predstavnik izvajalcev športnih 
programov iz vrst športnih društev 
ali posameznikov s statusom samo-
stojnega športnikaiz občine Litija,

-  en predstavnik izvajalcev mladin-
skih programov iz vrst mladinskih 
društev iz občine Litija 

Svoje predloge za kandidate, skupaj 
s kratko obrazložitvijo in podpisom 
predlaganega kandidata, da se strinja 
s kandidaturo, pošljite do vključno 
dne: 8.12.2012 priporočeno v zaprti 
ovojnici na naslov: Občina Litija, Jere-
bova 14, 1270 Litija; s pripisom - ne 
odpiraj, kMVi - pred log za člana sve-
ta zavoda ZkMŠ Litija.
V skladu z določili odloka, kandidate 
lahko predlagajo reprezentativne zve-
ze društev, izjemoma tudi posamez- 
na društva, če reprezentativne zveze 
dru štev v občini Litija ne delujejo. Na 
podlagi prejetih predlogov, posame-
znega člana Sveta zavoda imenuje 
Občinski svet.

26. oktobra 2012 je kljub deževnem vremenu in na veliko veselje krajanov Stranskega vrha, pote-
kala otvoritev asfaltirane ceste na odseku Stranski vrh-Gričar, v dolžini 1.740m.
 
»Velika zasluga za dosežen cilj gre gradbenemu odboru, vsem lastnikom zemljišč, donatorjem, kS Polšnik 
ter obema gospodarjema kmetij Tilki Sladič in Franciju Gričarju za vso materialno pomoč. » je povedala 
ga irena Svoljšak, lastnica počitniške hiše. 
Stanovalci in domačini so zadnja tri leta aktivno zbirali denar, ki so ga prispevali za ureditev spodnjega 
ustroja cestišča ter vložili veliko ur prostovoljnega dela. Po več kot desetih letih so dobili težko pričakova-
ni asfalt, za katerega je finančna sredstva zagotovila Občina Litija. 
Na otvoritvi je župan Občine Litija g. Franci Rokavec pohvalil gradbeni odbor. Poudaril je, da je treba 
ljudem pomagati poiskati poti do realizacije cilja, sploh če pokažejo voljo do sodelovanja in seveda sofi-
nanciranja projektov pri urejanju infrastrukture v svojih krajih. 
krajevna skupnost Polšnik je tako prečrtala še en cilj napisan v načrtih dela za bližnjo prihodnost.  

 Tomaž VOZeLJ, predsednik KS Polšnik

reKONSTruKciJe lOKAlNiH ceST  
V KrAJeVNi SKuPNOSTi GABrOVKA

Obnovljena lc Poljane – Gabrska gora – Moravče

JP Tihaboj - Brglez

»Natura 2000« je mreža posebej varovanih naravnih območij v 
Evropski uniji. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst, pomembnih za evropsko unijo. Slovenija je, tako 
kot vse države članice, dolžna določiti območja NATuRA 2000 
in jih tudi ustrezno vzpostavila leta 2004 ter s tem zaščitila že 
35% ozemlja, kar je daleč največ v eu. V nekaterih največjih 
državah eu je ta delež le 6%, povprečni delež v eu pa je 17 %. 
evropska komisija pa kljub temu ugotavlja, da sedanje območje 
ne zadošča zahtevam obeh evropskih direktiv in zahteva širitev. 
Predlog širitve območij »Natura 2000« v Sloveniji je pripravil 
Zavod RS za varstvo narave. 
V novembru 2012 poteka širša razprava o predlogu širitve, ki 
naj bi bila sprejeta do konca leta 2012. V razpravi bodo določe-
na nesporna območja, stroka pa bo za problematična območja 
iskala možne rešitve. V širitvi so med problematičnimi območje 
srednje Save, Mura in Volovja reber.
Postopek na državni ravni vodi in usklajuje Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje, ki je v sodelovanju z občinsko upravo Občine Litija 
predstavilo predlog širitve tudi občinskim litijskim svetnikom. 

V litijski občini je v predlogu o širitvi območja »Natura 
2000« predvidena širitev vse do mesta litija, zaradi prisot-
nosti sulca v reki Savi. 
Predlog širitve prihaja ravno v času, ko se zaključujejo dogo- 
vori o gradnji verige hidroelektrarn na srednji Savi, ki bodo  
prispevale znaten delež rabe obnovljivih virov energije v ener-
getski bilanci, kar je tudi ena od sprejetih zavez republike Slo-
venije.
Predlagane naravovarstvene omejitve bodo na področju ener-
getike resno ovirale Slovenijo pri doseganju zavez glede deleža 
rabe obnovljivih virov energije v energetski bilanci.  
Predlagana širitev »Nature 2000« do mesta Litija onemogoča 
ustrezno in dolgoročno protipoplavno in infrastrukturno uredi-
tev naselij v Občini Litija, ki bi potekala v okviru projekta gra-
dnje He na območju Občine Litija.
Predstavniki Občine litija bomo predlagali pristojnim na 
državni ravni, da se predlog širitve območja »Natura 2000«, 
ki posega na reko Savo zaradi varovanja sulca, zmanjša do 
naselja Kresnice in s tem omogoči gradnjo hidroelektrarn 
na območju srednje Save od Kresnic do Suhadola.

Zaradi prekomernih obremenitev lokalnih cest in javnih poti 
je Občina Litija podpisala z elektro- Slovenija d.o.o. spora-
zum na podlagi katerega je eLeS d.o.o. dolžan pokriti stro-
ške rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti za območje 
krajevne skupnosti Gabrovka. Na ta način so bila že izve-
dena dela na LC Poljane- Gabrska gora – Moravče v dolžini 
1800 m in JP Tihaboj – Brglez v dolžini 1600 m. 

veSelje vaŠčanov StranSKeGa vrHa  
na PolŠniKu ob novi ceSti
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POSlANSKA PiSArNA
Občanke in občane obveščamo, da ima po-
slanka Romana Tomc prvi ponedeljek v 
mesecu od 15.00 do 17.00 ure v prostorih 
Športne dvorane Litija, na ulici Mire Preglje-
ve 1, odprto poslansko pisarno.

Zaželen je predhodni klic na tel. št. 
041/272-246 zaradi morebitne  
zadržanosti ali zaradi drugih ne-
odložljivih obveznosti. 
Poslanka Romana Tomc je dose-
gljiva tudi na tel. 01/478-94-00, 
pobude in vprašanja pa ji lahko 
pošljete tudi na elektronski na-
slov: romana.tomc@dz-rs.si.

Poslanska pisarna 
Romane Tomc Litija

Boris DoBLEKAR

Pred dnevi mi je prišla v roke publikacija kronika 59, 
iz zgodovine Litije in okolice, ki jo je izdala Zveza zgo-
dovinskih društev Slovenije, 2011.
Obširno in zanimivo delo, moram reči! Vse pohvale 
izdajatelju!
Zelo neprijetno pa me je presenetil prispevek Po raz-
stavah, ki ga je napisala gospa Helena Hauptman, 

direktorica Javnega zavoda za kulturo Litija.
V njem namreč govori o litijskem muzeju, ki naj bi po njenem začel 
nastajati šele leta 2004, kar je zavajajoče in absolutno ne drži!
Zik, predhodnik zdajšnjega zavoda, ki sem ga vodil več kot dvajset let, 
je s skupino marljivih sodelavcev uredil skromne prostore v pododer-
ju kulturnega centra na Stavbah in postavil prve zbirke: železniško, 
rudarsko, razstavo napadi na prometnice, pripravljala se je brodarska 
zbirka – projektni svet zbirk je vodil takrat dipl. iur Janez Lukač – in to 
že leta 2001/2002! O tem obstojijo filmski zapisi (cele oddaje), obsto-
jijo programi in poročila o delu (če niso že uničeni ?) in še kup drugih 
dokumentov!
Seveda se zadeve dograjujejo, izboljšujejo. Nobena generacija ne za-
čenja čisto od začetka. Sociologi pravijo, da vsaka stoji na ramenih 
prejšnje. Tako je najbrž tudi v tem primeru.
Gospa Hauptmanova, ki se ponaša tudi z nazivom kustodinja, bi morala 
to upoštevati, predvsem pa pisati korektno, zgodovinsko točno!
Ne vem sicer, s kakšnimi nameni si je prisvojila delo in uspehe pred-
hodnikov, vem pa, da se tako ravnanje lahko okvalificira z enim od treh 
terminov: potvarjanje, neresnica, laž!
Gospe Hauptmanovi prepuščam, da se sama odloči za enega od njih!
S pozdravi!  Jože SEVLJAK, Litija
P.s.
Še ena netočnost oziroma pomanjkljivost se pojavlja v tej publikaciji 
na strani 747 (sicer izpod peresa druge avtorice), in sicer implicitno, da 
matična knjižnica Litija ni delovala v okviru Zik-a. Pa je! Več kot dvajset 
let! Preverite lahko tako, da pogledate v njihove nabavljene knjige (pred 
letom 2004) in preberete besedilo na žigu!

ODGOVOr G. JOžeTu SeVlJAKu!
Če je bil g. Sevljak neprijetno presenečen ob 
prebiranju mojega članka o litijskem muzeju, 
tako sem tudi sama še dvakrat bolj neprijetno 
presenečena ob njegovem javnem pismu, v ka-

terem me obtožuje laži, potvarjanja in zavajanja.
Če bi g. Sevljak kdaj utegnil obiskati naš muzej, sem prepričana, da 
tega pisma ne bi napisal, vsaj v takšnem tonu ne.
Nikoli nisem zanikala, da so v nekdanjem Zik-u pričeli delati določene 
stvari v zvezi z rudnikom Sitarjevec in železnico, to sem tudi večkrat 
javno omenila. Žal pa je od takratnih razstav ostalo bore malo oz. le 
tisto, kar je po odhodu g. Sevljaka v pokoj uspel rešiti in ohraniti teda-
nji hišnik Franci Lesjak. Večinoma je šlo za železničarske eksponate, 
ki jih je sam zbral. Od zbirke o Sitarjevcu ni ostalo skoraj nič (nekaj 
fotografij, par predmetov in vzorcev mineralov) – vsekakor bi bilo treba 
vprašati koga drugega, zakaj so izginili vsi zemljevidi, karte in ostalo 
gradivo. kar se tiče čolnarjenja po reki Savi, je zavod hranil le diapozitiv 
o Gruberjevih ladjah iz Arhiva Slovenije. Popis zbranega materiala po 
navedbah nekaterih v Zik-u ni bil narejen, tako da ne morem soditi, kaj 
in koliko je bilo zbranega.
Ker se »ponašam« z nazivom kustodinja, kot pravi g. Sevljak, lahko na 
tem mestu opišem, kaj vse je potrebno postoriti in je bilo narejeno 
od leta 2004 dalje, da lahko govorimo o muzeju in muzejskih zbirkah, 
kajti muzejska zbirka Ni eNAkA priložnostni razstavi (čeprav je tudi 
za muzejsko razstavo potrebno opraviti določene dokumentacijske po-
stopke):
-  opraviti ustrezne gradbene posege in primerno urediti prostore – raz-

stavni panoji (to smo uredili v letih 2004/2005 s pomočjo občinskih 
sredstev),

-  pripraviti besedila in slikovno gradivo za panoje ter nabaviti ustrezno 
tehnično opremo (v letih 2004, 2005 in 2006 smo na javnem raz-
pisu Ministrstva za kulturo pridobili namenska sredstva za ureditev 
muzeja),

-  zbrati predmete, jih ustrezno evidentirati, dokumentirati in inventa-
rizirati (za to se potrebuje poseben računalniški program, ki smo ga 
dobili od Narodnega muzeja Slovenije leta 2006),

-  vse avtentične predmete ustrezno obdelati (to so od leta 2005 dalje 
opravljali v Narodnem muzeju Slovenije in Franci Lesjak),

-  včlaniti se v Skupnost muzejev Slovenije in si s tem zagotoviti stalno 
sodelovanje s stroko (od leta 2006 smo polnopravni člani Skupnosti 
muzejev Slovenije),

-  usposobiti delavce za delo v muzeju (z nekdanjim hišnikom Franci-
jem Lesjakom sva v letih 2005/2006 oba opravila obvezno prakso v 
Narodnem muzeju Slovenije in pridobila strokovni naziv restavrator-
konservator in kustodinja),

-  muzej odpreti za javnost in vzpostaviti vodenje s strokovno razlago 
(muzej je odprt vsak delavnik od 8. do 12. ure, po predhodni najavi 
pa kadarkoli).

kdor podrobneje pozna dogajanje v litijski srenji in je že obiskal naš 
muzej, si bo zlahka ustvaril verodostojno sliko o dejanskem stanju, 
razvoju muzejske dejavnosti v Litiji in, če že hočete, o zaslugah posa-
meznikov.
Gospoda Sevljaka zato vabim, da si morda le najde čas in obišče naš 
muzej ter na licu mesta izrazi svoje očitke, kar bi bilo vsekakor primer-
neje, kot pa je javno obračunavanje v medijih. 

Helena HAuPTMAN

zlATO FiSKAlNO PrAVilO PO liTiJSKO
Predsednik vlade in finančni minister nas dnevno bombardirata 
z besedami, v kako katastrofalnem stanju je država, skoraj pred 
bankrotom, da ne moremo več zapravljati tistega, česar nimamo, 
in da lahko porabimo samo toliko kot ustvarimo.
Zmanjšujejo se socialni transferji, draži se hrana, energenti in storitve. 
Mnogi so že močno prizadeti in tudi lačni. Rdečemu križu in karitasu 
zmanjkuje dobrin za pomoč. Znižujejo se plače, grozi odpuščanje in s 
tem povečanje nezaposlenosti. ker ni delovnih mest, mladi odhajajo v 
tujino. Zdravstvu, šolstvu, znanosti, raziskavam, kulturi, pokojninski in 
zdravstveni blagajni pretijo hude finančne težave. Povišujejo se dajatve 
in trošarine, svetovni investitorji pa nas gledajo zviška in nam nočejo 
več posojati denarja, zato so tudi donosi na naše državne obveznice 
nevzdržno visoki.
Litijski župan pa je za leto 2013 pripravil tak proračun, kot da se nam 
cedita med in mleko. Ne glede na krizno stanje, ga je napihnil nerealno 
visoko, kot da ne živimo v isti državi. Številke so tako neverjetne, da se 
vsak lahko vpraša, ali je to sploh res? Pravilo »porabi, kolikor ustvariš« 
v Litiji pač ne velja. ko odšteješ odhodke od prihodkov, znaša primanj-
kljaj 1,6 milijona euR. in ob tem moramo vedeti, da občina vsako leto 
prenaša milijonske zneske neporavnanih obveznosti v nove proračune. 
V proračunskih prihodkih je predvidena prodaja premoženja v višini 1,1 
milijona euR – kar je nerealno in še dodatno dolgoročno zadolževanje v 
višini 3 milijonov euR !!! Toda, v občinskem proračunu ni mogoče upo-
števati prilivov, za katere ni 100% garancije, da bodo sploh realizirani. 
Nerealna so tudi pričakovanja naše občine pri črpanju evropskih sred-
stev. 
Do sedaj je litijska občina dolgoročno zadolžena že za 4,7 milijona euR 
in z novim 3 milijonskim dolgom se bo skupni dolg povečal na 7,7 
milijona EUR. 
Ob tem pa se ne moremo izogniti še dolgoročnemu dolgu SVC v višini 
9,89 milijona euR, ki ne bo zadoščal za dokončanje investicije in za 
katerega ni nobene garancije, da ga bodo v prihodnosti lahko pokrivali 
nebogljeni varovanci tega doma.
Če k vsemu zadolževanju prištejemo še obresti, smo v Litiji res globoko 
pod vodo! Vsako zadolževanje občine bo v prihodnosti prineslo poviša-
nje dajatev nas občanov. Tega nikakor ne smemo spregledati!
Ves ta dolg bo večinoma breme mlajših generacij. ko se je predsednik 
vlade pred kratkim v kopru srečal z mladinskim aktivom SDS, je mlade 
pozival na vsakodnevne proteste pred parlamentom za vpis zlatega fi-
skalnega pravila v ustavo, da bi na ta način prekinili z zadolževanjem. 
Sam pa bi predlagal, da bi protestirali tudi pred občino oz. občinami, 
kajti z nadaljnjim zadolževanjem župani ter občinske svetnice in svetni-
ki ropajo mladim njihovo prihodnost.
Litijani bi morali zahtevati od župana in vseh v občinskem svetu, ki 
bodo potrdili tak proračun, da za nadaljnje zadolževanje občine kot 
hipoteko zastavijo svoje lastno premoženje. S tem bodo prevzeli odgo-
vornost in delili usodo tistih podjetij in posameznikov, ki jih je doletela 
zaplemba premoženja, ker niso mogli več plačevati svojih obveznosti 
in so tako ostali brez vsega.
Ladja tone, orkester pa še kar igra za ples!  Nace ŠTeFeRL

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

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

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net

V KS SAVA TOKrAT uSPeli zADržATi 
VeČiNO POPlAVlJeNiH VODA

Reka Sava v naši krajevni skupnosti Sava skoraj vsako leto poplavi ve-
čji ali manjši predel Save in Ponovič. Včasih se razlije le na travnikih in 
njivah ob strugi, večinoma pa voda zalije vsaj nekaj hiš v sami Savi in 
v naselju Smrekarica. 
Po slabi vremenski napovedi v začetku meseca novembra letos in opo-
zorilu pristojnih služb na veliko poplavno ogroženost zaradi pričakova-
nega obilnega deževja smo se tudi v naši krajevni skupnosti intenzivno 
pripravljali na poplave. Gasilci PGD Vače, Polšnik in domači gasilci s 
Save so požrtvovalno gradili nasipe, razdeljevali protipoplavne vreče, 
pomagali krajanom pri umikanju njihovega premoženja in pri umiku iz 
najbolj ogroženih objektov. Poplavni val je dosegel naš kraj v noči s 5. 
na 6. november.
Reka se je sicer razlivala po travnikih in njivah, vendar so jo zgrajeni 
nasipi zadržali in tokrat je prvič gasilcem uspelo obvarovati vse krajane 
in njihovo premoženje (hiše), ki jih je bilo mogoče obvarovati, ostale 
pa smo opozorili na nevarnost, da so poskrbeli za najnujnejše in jim 
pri tem pomagali. Le v treh stanovanjskih objektih, ki so na najbolj iz-
postavljeni legi, so bili poplavljeni kletni prostori. Prvič smo preizkusili 
tudi protipoplavno zaščito tunelov pod železnico, ki smo jo uredili v letu 
2011 in zadržala je večino poplavne vode. Pridobili smo prve izkušnje 
takega zadrževanja poplavljenih voda in ugotovili, da bo to zaščito po-
trebno še dopolniti, posodobiti.
Tokrat nam je uspelo zaščititi krajane pred naravno ujmo. Zahvaljujem 
se vsem sodelujočim gasilcem in krajanom, posebna zahvala pa gre 
gospodu Tomažu Gregorinu za vse opravljeno delo in županu Franciju 
Rokavcu, ki je vztrajal, da smo zgradili obrambni nasip na Savi. 
Vsem skupaj, v imenu krajanov, ki jim je bila preprečena večja škoda: 
iSkReNA HVALA.

Anton LoKAR, Predsednik KS SAVA

rAzširJeNi ODBOr SlS-JA  
Je SOGlASNO PODPrl  

SPreJeM PrOrAČuNA zA 
leTO 2013 V PrVeM BrANJu

Na tokratnem sestanku, ki smo ga imeli 08.11. 2012 na Konjšici, smo 
največ časa namenili razpravi o proračunu Občine Litija za leto 2013. 
Glavna skrb je bila posvečena stanju na lokalni ravni. V predlaganem 
proračunu ni nobenih sredstev za kS in MS.
Ga.Berganski je izpostavila velik problem na cestni infrastrukturi. Lo-
kalna cesta je namreč brez ograje, ozka, na določenih mestih se udira, 
poleg tega pa je v kraju še veliko neasfaltiranih cest. V proračunu pa 
se na žalost ne vidijo. Trudijo se, da Občine ne bi preveč bremenili, a 
si zelo želijo, da bi se ceste uredile. Radi bi imeli tudi večnamensko 
dvorano, a je pomembneje, da bi se lahko varno vozili. 
krajani opozarjajo vodstvo občine, da tako drastično krčenje sredstev 
lahko dolgoročno pomeni nazadovanje kraja in apelirajo, da se v nada-
ljevanju sprejemanja proračuna poišče pot za odpravo trenutnih real-
nih pomislekov.
Gospod župan Franci  Rokavec je  izrazil razumevanje nad problemi, ki 
jih ima konjšica in podeželje, žal pa v tej situaciji ne more veliko poma-
gati. Vodijo se trije veliki projekti, ki se morajo zaključiti: SVC, OŠ Litija 
in čistilna naprava Litija.  Nespremenljivo in neodgovorno bi bilo odpi-
rati nova gradbišča. Do sedaj je bilo veliko narejeno tudi po krajevnih 
skupnostih npr.: na Polšniku šola in vrtec, prav tako na Vačah, konjšica 
ima vodovod do vsake hiše. Župan je obljubil, da bo naredil vse kar je 
realno možno, da se v nadaljevanju zagotovi tudi sredstva za kS in MS, 
za kar pa ima soglasno podporo svetnikov iz vrst SLS-a.Občina se bo 
javljala na razne razpise in v kolikor bo mogoče, bi lahko v vsaki kS iz-
peljali po en projekt. V tem trenutku pa je nemogoče karkoli obljubiti.  

Predsednik oo SLS Litija, Gvido KRES

z A H V A l A
HuMANiTArNA POMOČ PrizADeTiM V POPlAVAH 

TuDi iz liTiJSKe iN šMArSKe OBČiNe
V soboto, 10. oktobra 2012, sta iz Litije in Šmartnega krenila na 
Štajersko in koroško dva kombija in avto s humanitarno pomočjo 
prizadetim v poplavah. Do vrha naložena vozila z več kot 80 ška-
tlami različnih oblačil, posteljnine, obutve, hrane in grelnih naprav 
so dokaz, da občanom ni vseeno, kaj se dogaja z ljudmi, ki so bili 
prizadeti v zadnjih katastrofalnih poplavah. Ljudje so prinašali, kar 
so lahko dali.
Samo v treh dneh je več kot sto posameznikov in firm pristopilo k 
akciji zbiranja, ki sta jo začela Milena in Gusti Cvetežar iz Litije. V 
začetku so se jima pridružili prijatelji in znanci, nato pa se je novica 
o zbiranju humanitarne pomoči razširila naprej. Litijani smo svoje 
pakete nosili kar domov k Cvetežarjevim, Šmarčani pa so jih na po-
budo Domna Merzela zbirali v gasilskem domu. 
Pomoč, ki je bila zbrana, je bila dobrodošla in nujna. Zbiranje se bo 
še nadaljevalo, saj so potrebe velike. organizatorji zbiranja s Koro-
ške bodo sporočili, kaj še najbolj rabijo. kaj in kje boste lahko oddali 
humanitarno pomoč, bo objavljeno v medijih.
Zahvaljujemo se darovalcem, ki so: LiTiJA: BARČek ŠPARČek, BHS 
d.o.o., Rajar, Benegalja Tone, Boltin Tanja, Brinovec Tjaša, Bučar Bo-
gomir, Cvetežar Maja, Cvetežar Milena, Gusti, Cvetežar Sandi, Na-
taša, Čejvanović Senada, Deželak Marjana, Deželak Vlado, družina 
Vidic, družina Vidmar, DZS Litija, erminio Jasmina, Groznik Miha, Je-
senšek Mediha, Jug Majda, karamujić Samida, keserović edita, kGL 
d.o.o., Knez Miha, Kokalj Broni, Kokalj cvetka, Konjar Polona, Konjar 
Jaka, kres Gvido, kres ivanka, Janez, Lajovic Jože, Lajovic Miša, Lisec 
Mira, Majcen Ani, Malis Mateja, Mavrič Vera, Merčon Jan, Mirtič Ma-
tjaž, Nejedly Barbara, Ocepek Joža, Ocepek Pepca, Pavli Mira, Peskar 
Melita, Poglajen Mija, Ponebšek Ani, Ponebšek Špela, Popović Ve-
drana, PROkOHiD, Borišek Natalija, Lado, Premk Mateja, Rajar kar-
men, SADNI VRT, Mandarina - Naim Ahmetaj, s.p. sadje in zelenjava, 
Savinšek Dinka, SPiNA d.o.o., Šepec Andreja, Škulj Marko, Škulj Ro-
sana, Tičar irena, Trplan Zdenka, Vidmar Jože, ZOO NARA (trgovina), 
Zore Nena, Jani, Zupančič Miha.
ŠMARTNO: Adamlje erna, Ambrož Lojzka, ivan, Ambrož Manca, Ber-
čon Justa, Bučar Fredi, Burja Vesna, Dolšek Fani, Jurič erna, druži-
na koprivnikar, družina Merzel Aleš, družina Merzel Janez, družina 
Mrhar, družina Obreza, Hauptman Marija, Janez, Janež Miha, Janša 
Jure, JeReB s.p., Jesenšek Petra, kozlevčar Alenka, krajani Javorja, 
Pevec Rok, Špehar Marija, Tomažič Boris.
LJuBLJANA: AuSTROCHeM, Bošnjak Denis, Bošnjak Siniša, Bošnja-
ković Jenny, Brezovnik urška, iNOX Center d.o.o., kanazir Aljoša, 
Tjaša, Metka, Perčič Simon, Peterlin Lovro, Zupančič Jaka, Zupančič 
olga, Bojan.
VODiCe pri Gabrovki: kastelic Darinka, družina Ribič.
TRBOVLJe: Bajda Marko, Čančar Miro, Čančar klemen.
DOB PRi STiČNi: Frank Zdenka.
Lahko se je zgodilo, da je v naglici ime kakšnega darovalca iz sezna-
ma ušlo, za kar se opravičujemo in obenem prosimo, da pokličete 
Mileno Cvetežar.
Prav tako se zahvaljujemo TiSkARNi ACO za brezplačno objavo zah-
vale.  Joža ocEPEK
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stanovanje, avto, da se uredimo na zunaj. Vse prevečkrat pa pozabljamo 
na našo notranjost, podzavest. Zavedajmo se, da imamo samo eno telo. 
Poskrbimo zanj, sprostimo notranje napetosti in se znebimo stresa, ki ga 
doživljamo prav na vsakem koraku in si uredimo misli.
V ponedeljek 26. novembra bo v Mladinskem centru Litija začel sklop 
rednih terminov vodenega sproščanja. Vadba bo potekala ob 20. uri. 
udeleženke in udeleženci se oblecite v udobna oblačila in s seboj pri-
nesite podlogo (armafleks). Zaradi omejenega števila mest so obvezne 
predhodne prijave na katarina@papilio.si. 
Vabljeni na čarobno potovanje progresivnega sproščanja mišic.

Katarina oGULIN

PODJeTNišTVO V Srcu – PrOGrAM  
uSPOSABlJANJA BODOČiH PODJeTNiKOV

22 obstoječih in potencialnih podjetnikov iz litije in okolice se je 
prijavilo k sodelovanju na projektu Podjetništvo v Srcu, kjer bodo 
razvijali svoje podjetniške ideje in jih pripeljali do prvega, posla. 
Prva izmed trinajstih delavnic z naslovom »generiranje podjetni-
ških idej« je pokazala, da v okolju obstaja velika potreba po tovr-
stnih izobraževanjih in da so udeleženci resno in z velikim zagonom 
pristopili k podjetniški tematiki. izredno zanimanje je preseglo tako 
pričakovanja kot tudi cilje projekta, saj smo iz 15-ih prostih mest, 
zaradi velikega povpraševanja, morali ustvariti še 7 dodatnih.
Prva delavnica je bila polna 
pozitivnega vzdušja, odprtosti 
in medsebojnega sodelovanja. 
udeleženci so v treh urah pri-
dobili nova znanja s področja 
produktivnosti, kakovosti in 
inovativnosti, ki predstavljajo 
3 ključne elemente za uspe-
šen razvoj podjetništva. Med 
različnimi generacijami so se 
stkale močne vezi, nastala je 
trdna ekipa, ki bo do maja ak-
tivna pri snovanju uspešnih podjetniških projektov na območju. 
Nekateri udeleženci v programu iščejo možnosti in priložnosti za pridobi-
tev svoje prve zaposlitve, drugi vidijo program kot perspektivo, da bodo 
v bodoče lahko izšli iz služb in delovnih mest, ki jim danes ne prinašajo 
zadovoljstva, spet tretji cenijo, nadgrajujejo in krepijo svoje obstoječe 
podjetniško znanje. 
Delavnice bodo spremljali tudi strokovni seminarji, kjer bodo kandida-
ti prejeli strokovne, aktualne in poglobljene informacije o upravljanju 
(managementu) podjetja ter javna podjetniška omizja, kjer konkretni 
podjetniki delijo lastne podjetniške izkušnje. Na tem mestu vabimo litij-
ske podjetnike, da se pridružijo ekipi projektnih partnerjev (Mladinski 
center Kotlovnica Kamnik, Mladinski center Litija, center za razvoj Litija) 
in dodajo svoj kamenček v mozaiku nadaljnjega podjetniškega razvoja 
mladih v okolju. 
Vključitev v projekt Podjetništvo v Srcu je za udeležence brezplačen, 
financira ga evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Mojca ŠTePiC, center za razvoj Litija

VODeNO SPrOšČANJe V Mc liTiJA
Vsi se trudimo, da bi bili pri svojem delu in stvareh s katerimi se ukvar-
jamo čim bolj uspešni in da bi jih opravili čim bolj učinkovito. Vendar pa 
se velikokrat ne zavedamo, da vse to povzroča notranje napetosti, ki se 
po navadi pokažejo kot nespečnost, nejevoljnost, napetost, utrujenost, 
tesnobnost… Zanimivo je, da znamo vedno poskrbeti za pospravljeno 

vrtnarSKi KotičeK
Franc grošelj

KiSANJe zelJA DOMA

Zelje, za nekatere čudovita hrana pripravljena 
na različne, za druge pa nekaj slabega, zlasti 
pri tistih ki smo služili vojsko pred mnogimi 
leti je danes še vedno pomembna hrana v 
naši deželi, s to razliko, da današnji rod ve le 
to, da se kislo zelje kupi v Mercatorju, Lidlu, 
Hoferju ali Tušu. Redko kdo pa se še spomni 
kako so naše babice kisale zelje doma. Ne-
kateri pa se le še spomnimo tistih časov, saj 
smo otroci pri teh delih pridno sodelovali, za 
nagrado pa smo prejeli popolnoma nove gu-
mijaste škornje, ki smo jih pred tem uporabili 
za tlačenje narezanega zelja.

Kako so delali in kako delamo?
kompaktne zeljnate glave dobro očistimo, 
odstranimo jedro koreninskega podaljška v 
glavi, po potrebi operemo, počakamo da voda 
odteče in pričnemo ribati. To delo opravimo 
na ribežnih, malih, velikih, takimi z enojnim 
dvojnim ali trojnim rezilom. Takrat ko smo to 
počeli mi, smo si sposodili velik ribežen, ki 
je pohrustal naenkrat kar celo glavo. Bilo je 
zabavno gledati očeta in mater, ki sta družno 
potiskala velik okvir v katerem so se nahajale 
zeljnate glave gor in dol po rezilu. Če so bile 
glave kompaktne so se zeljnate glave spreme-
nile v tanke rezine. Te sta nato razprostrla po 
kadi, plast posolila, dodala kumino in včasih 
tudi poškropila z belim vinom, nato pa smo 
otroci to zelje v kadi v novih škornjih dobro 
pretlačili. Bilo je pravo veselje, ko nam je uspe-
lo zelje toliko pretlačiti, da je spustilo vodo in 
se je na površini pojavila tekočina-zeljnica. 
Zatem se je dodala nova plast naribanega 
zelja, se zopet solilo, dodalo: kumino, poper, 
vino. Včasih pa smo dodali tudi polovico kuti-

ne, ki je nekoliko spremenila okus in vonj tega 
zelja. Postopek se je ponavljal, dokler kad ni 
bila polna. To zelje smo nato obdali s čistimi 
lesenimi deskami, ki so se prilegale kadi in 
jih obtežili z velikimi kamni. Zelje je pričelo 
kisati in po nekaj tednih je mama svečano pr-
vič pomila po zelju. Odstranila je obtežilnike-
kamne, deske, pobrala peno in »smetano na 
površini«, skrbno odstranila zelje, ki je kukalo 
iz tekočine da bi preprečila kvarjenje, odvzela 
del kisanega zelja za nekaj naslednjih obro-
kov in nato vse zopet zložila nazaj. Tak posto-
pek se je nato ponavljal vsakih 10 do 14 dni 
dokler zelja ni zmanjkalo.
Današnji čas se v osnovi postopek priprave in 
kisanja zelja ni nič spremenil. Spremenili so 
se le materiali. Danes imamo plastične kadi, 
ki se lažje čistijo. imamo plastične vreče v 
katere lahko stlačimo zelje, jih zavežemo in 
nato potopimo v kad ter zalijemo z vodo, vse 
ostalo je enako. Lahko v kadi na vrhu zelja 
položimo folijo in nato izvedemo obtežitev.  
S tem se mnogo manj zelja pokvari, zmanjšu- 
je se neprijeten vonj, če zamudimo s čišče-
njem, pomivanje zelja je zato hitrejše in manj 
naporno. Folijo lahko preprosto zamenjuje-
mo.
Lahko pa kar sveže naribano zelje dobro 
stlačimo in ga zložimo v vrečke po npr. 1 kg. 
Seveda z dodatkom soli in začimb. Te vrečke 
tesno zavežemo in zložimo v kad ter zalijemo 
z vodo. Potem jemljemo samo po eno vrečko 
iz kadi. Ni odpadka, ni pomivanja. ohranimo 
pa vse hranljive snovi.
Danes lahko odvzememo več zelja iz kadi in ga 
zložimo v vrečice, ki jih nato hranimo v skri-
nji, lahko pa napolnimo tudi steklene kozarce, 
jih tesno zapremo in tudi tako bo kisano zelje 
ohranilo okus in kvaliteto, do naslednjega po-
novnega odvzema.
Takšno kisano zelje lahko pripravimo kot so-
lato, ga lahko prepražimo in ga lahko skuha-
mo, pripravimo kot prilogo, odlično pa lahko 
naredimo tudi Segedin golaž. Naštete jedi pa 
so nam že bližje.

Najpomembnejše pri kisanju je preprečeva-
nje dostopa zraka in pravilno soljenje. Doda-
mo 1,5 do 2 % soli. Po želji.

Napake pri kisanju: V kolikor smo zelje pre-
malo pretlačili ni spustilo tekočine (zeljnice), 
samo zelje ni bilo dovolj prekrito s to tekoči-
no, zrak ki je prišel v dotik z zeljem je pov-
zročil razpadanje in gnitje, kar se je odražalo 
v neprijetnih vonjavah in pogosto je bilo po-
trebno tako zelje zavreči.

zelje postane rjavo rdeče barve. Vzrok te-
mu je uporaba soli, ki vsebuje sredstvo proti 
strjevanju. To je rdeča krvolužna sol (kalijev 
ferocianid). Ta povzroči, da se zelje obarva 
rdeče, rjavo in je zelo ne-
obetavnega izgleda. Torej 
uporabimo sol brez dodat-
kov sredstva proti strjeva-
nju soli.

Nastajajoča pena pri kisa-
nju se preliva preko posode. 
Vzrok temu sta preveč na-
polnjena kad ali pa prehitro 
vrenje - kisanje zaradi previ-
sokih temperatur prostora. 
Torej kad manj napolnimo in 
kisamo v manj toplem pro-
storu.

zelje močno zaudarja. Po-
zabili smo na redno čišče-
nje kadi. V kolikor smo zelje 
vložili v PVC vrečo, jo in jo 
neprodušno zaprli, obtežili 
in zalili z vodo pa tega pro-
blema ne bo.

zelje je mehko in neo-
kusno, premalo kislo. Ni 
vseeno katero sorto zelja ki-
samo, pobiramo le popolno-
ma zrele glave v toplem in 
suhem vremenu. V kolikor 
pobiramo šele konec okto-
bra in v začetku novembra 
moramo temu posvetiti vso 
pozornost. Če smo zelje 

pobirali v hladnem, ga hranimo nekaj dni na 
toplem, da se ogreje na sobno temperaturo. 
Nato izvedemo ribanje in kisanje.
in zakaj je kislo zelje za prehrano dobro? S ki-
sanjem ki ga tvorijo mlečnokislinske bakterije 
se hrana konzervira, obstane dolgo, v njem 
pa se ohranijo tudi vitamini in minerali. Taka 
hrana vsebuje mnogo vlak nin, ki skupaj z 
mlečnokislinskimi bakterijami pozitivno vpli-
vajo na prebavni sistem človeka.
Dobro je, koristno je in vredno je poizkusiti, 
saj smo verjetno že siti hrane z aditivi.
Iz zgoraj opisanih postopkov in idej si lahko 
vsak sam omisli kisanje zelja, stroški so mali 
in vredno se je potruditi.

PROIZVODNJA IN TRGOVINA d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 LITIJA

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

NOVO V AGrOliTOVi TrGOViNi!
reS uGoDno!!!!

Sadike ASiMiNe, cepljene, po ceni 19,90 €,  
dobite izčrpna navodila in nasvete za 

vzgojo. Sadike ostalih sadnih vrst.

Vse za koline;  
KOlOFONiJA V PrAHu NAJceNeJe. 
Proti poledici v zimskih dneh za varno 

hojo leDiS luskice delujejo do –30 °c.

Tel.: 01/8980-181

preživeli ob Soči, letos pa so 
se zbrali na vikend posestvu 
aktivistke Tine, na Ponovičah. 
od petka 2.11. do nedelje 4.11. 
so se v duhu enotnosti in tim-
skega dela poskušali sprostiti 
od vsakodnevnih obveznosti 
ter se med tem tudi kaj nove-
ga naučiti. Tako kot vsak uspe-
šen konec tedna so tudi akti-
visti kluba otvorili vikend s petkovo večerno zabavo, kateri pa je sledila 
bolj delovna sobota. Čez cel dan so se zvrstile delavnice in predavanja, 
in sicer je prva v jutranjih urah nastopila predavateljica Vesna Stanič, 
specialistka za aktivacijo sponzorstev. ker se krčijo denarni prilivi štu-
dentskim klubom, in je tudi naš litijski primoran omejiti porabo svojih 
finančnih sredstev, je potrebno razmisliti o drugih možnostih za pridobi-
vanje denarja, da bi lahko obdržali stalne projekte ter razvijali tudi nove. 
Tako je predavateljica aktivistom opisala nove možnosti za pridobivanje 
sponzorskih sredstev, to pokazala na konkretnih primerih ter na koncu 
vsem zadala še nalogo, da sami, na podlagi svojega kluba, izdelajo na-
črt za uspešno pridobitev pokroviteljev. Po krajšemu premoru je vlogo 
predavateljce prevzela aktivistka Kliše-ja Tina Trdin. Vse zbrane je vodila 
skozi postopek uspešnega prijavljanja projektov na raznovrstne evrop-
ske razpise ter predavanje zaključila s skupinskim »brain-storming-om« 
oz. iskanjem idej za nove možnosti projektov, ki bi jih lahko prijavili na 
razpise. Sledila je še delavnica v zvezi s klubskimi zadevami trenutnega 
predsednika Aljaža Zupana, nato pa zopet čas za druženje, peko pic in 
zabavo. Na kratko: uspešno preživet konec tedna.  Tjaša CVeTkOViČ

KlišeJeV HAllOweeN PArTy 
Že nekako tradicionalno se vsako leto, v času noči čarov-
nic, odvija Klišejev halloween party. Tudi letos je bilo 
tako. 27.10., zadnji vikend pred halloween nočjo, je klub 
litijskih in šmarskih študentov, v dvorani Pungrt v Šmart-

nem pri Litiji, organiziral nov nepozaben žur. Po lanski zabavi z DJ Sylva-
inom je letos sledila še nadgradnja le-tega. 
Zvezda večera je bil prav gotovo mednarodno priznani DJ Mike Vale, ka-
terega lahko velikokrat vidimo tudi v navezi s kultnim umekom. Že drugič 
je litijsko in šmarsko občinstvo navdušila DJ lady M, trenutno verjetno 
najboljša predstavnica nežnejšega spola v tem poslu pri nas. Tu sta bila 
tudi Mc DJ Berny, ki je poskrbel za uvod v večer in DJ Sinart, domačin, 
ki se je še enkrat več dokazal domačemu občinstvu.
Za vrhunsko glasbo in kva-
litetne izvajalce je bilo tako 
res poskrbljeno. Za glasbe-
nim programom pa ni zao-
stajal tudi plesni program. 
Vsi, ki smo nestrpno čakali 
na nastop skupine The Ar-
tifex, smo bili navdušeni. 
Plesna skupina, ki je svoj 
talent dokazala že v oddaji 
»Slovenija ima talent« ni pustila ravnodušnega nobenega. Fantje so 
res mojstri svojega dela in nedvomno upravičujejo vse naslove različnih 
plesnih prvakov, ki si jih lastijo. in da ne pozabimo na vroče plesalke 
skupine Mystique – tudi one so bile češnja na vrhu torte. Ja, res je, ta 
zabava je bila kot torta s kar nekaj češnjami na vrhu.
Da je bilo temu tako, se moramo zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri or-
ganizaciji tega dogodka in predvsem našim sponzorjem;
Mladinski svet občine Litija – MSOLi, Frizeraj Saška, Vulco - Avtoservis ka-
stelic, MC Litija, MJM, Brušenje Šuligoj, Cvetličarna Tila – bar Flamingo.
7 camicie, Spar, Frizerski salon Paž, Mi[hoya], T.D.M. d.o.o., Mane bar, 
slaščičarna Gimi, Tatjana bar, Robert Mrzel s.p., kavarna Art&Caffe, Rudi 
turs, B caffe, picerija AS, kozmetični salon Gabi, Mustang bar, Avto Janez 
Pirc s.p., Avtopralnica Robert Hauptman s.p. in gostilna krznar.
Vas zanima kdaj bo naslednja zabava? Spremljajte naš profil na Facebo-
oku, kjer bodo pravi čas objavljene vse aktualne novice, po zabavah pa 
sveže in sočne fotografije.   klub kLiŠe

Kliše-JeV DelOVNi ViKeND
kliše je študentski klub, ki poskuša v vseh ozirih združiti zabavno s ko-
ristnim - družabno z izobraževalnim. To so kliše-jevi aktivisti poskušali 
doseči tudi letos na drugem delovnem vikendu. Lansko leto so prvega 
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PrilOžNOSTi zA TuriSTiČNe PONuDNiKe  
V Srcu SlOVeNiJe

V okviru znamke Srce Slovenije se izvajajo številne aktivnosti, ki 
prispevajo k skupni promociji tako celotnega območja kot posa-
meznih ponudnikov. od prodaje na sejmih, lokalnih tržnicah in 
prireditvah, vključevanja v karavaning in kolesarski turizem, 
do predstavitev na spletnih portalih in publikacijah. Vse to je 
na voljo ponudnikom – predstavnikom hotelov, hostlov, izletniških 
in turističnih kmetij, gostiln, kmetij z domačo ponudbo, kampov, 
oglarskih domačij in ponudnikom aktivnega turizma, ki so zaintere-
sirani za uporabo znamke Srce Slovenije.
Center za razvoj Litija je novembra na dve srečanji povabil turistič-
ne ponudnike iz občin Dol pri Ljubljani, ivančna Gorica, kamnik, 
Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Velika 
udeležba, zadovoljstvo nad realiziranimi projekti in velik interes za 
sodelovanje v prihodnje dokazujejo, da gre razvoj na področju tu-
rizma v Srcu Slovenije v pravo smer. 
Ponudniki so izmenjali mnenja o novih turističnih produktih na ob-
močju ter o predstavitvi lokalne turistične ponudbe na spletu – od 
nove spletne strani Srce Slovenije za področje turizma (www.srce-
slovenije.si/turizem), do vključevanja na uradni slovenski turistični 
portal in prisotnosti na družbenih omrežjih.
Prva delavnica je 5. novembra potekala na Ekološki kmetiji 
Pr'lavrič. Vera Lavrič, ki vodi kmetijo, je udeležencem predstavila 
njihovo dejavnost, ki jo trenutno preusmerjajo v izletniško kmetijo. 
Janez Kimovec je predstavil Pustolovski park geoss, ki so ga po-
stavili lansko poletje, trenutno pa je po nadvse uspešni sezoni rav-
no zaprl svoja vrata. Ponovno bo za obiskovalce odprt spomladi. 
Uporaba znamke Srce Slovenije na promocijskih materialih je za 

Po katerem domačem pridelku ste najbolj znani? Kaj obiskovalci 
na tržnici najraje kupujejo, najbolj pohvalijo? 
Daleč naokrog smo najbolj znani po regratu. Tega precej naberemo po 
naših travnikih, ga pa tudi gojimo v sadikah. Zelo pazimo na to, da trav-
niki, kjer nabiramo regrat, niso gnojeni. Stranke pa kupujejo zelo različ-
no, odvisno od dneva. Včasih prodamo več solate, drugič korenja.

Katere so vaše glavne prodajne poti? 
ukvarjamo se samo s pridelavo zelenjave, ki jo prodajamo na tržni-
ci, kjer imamo stalne stranke. Zelenjavo zelo kontrolirano pridelamo 
doma, na domačih njivah. Stranke nas lahko obiščejo tudi na kmetiji, 
kjer lahko kupijo naše pridelke. Največ zelenjave na domu prodamo ta-
krat, ko je okoliškim vaščanom zmanjka na vrtu. Za goste se potrudimo 
in jim omogočamo sveže nabrano zelenjavo neposredno z njive.

S kakšnimi težavami se srečujete pri vaši dejavnosti?
Vsako leto se nam zgodi kakšna naravna nesreča, kot so na primer 
poplave in toča, kar nam popestri življenje. Letos smo imeli hudo sušo 
čez poletje, sedaj, ko si je zelenjava opomogla, pa so poplave naredile 
še dodatno škodo.

Na kakšen način se promovirate?
V glavnem imamo že veliko stalnih strank, tako da se dodatno ne pro-
moviramo. Naša kmetija je predstavljena na portalu www.nadezeli.si, 
kjer si lahko obiskovalci ogledajo našo ponudbo.

Od kdaj sodelujete z zadrugo Jarina oz. centrom za razvoj litija in 
na kakšen način? Kakšne so vaše izkušnje?
Nekaj časa smo sodelovali z Jarino pri oskrbi šol in vrtcev, trenutno pa 
nimamo tržnih viškov. Vso pridelano zelenjavo, ki je najrazličnejših vrst 
in v manjših količinah, sproti prodamo na tržnici.

V zadnjem času se v Srcu Slovenije vzpostavlja vse več lokalnih tržnic, 
ki kmetom omogočajo kmetom prodajo svojih pridelkov v lokalnem 
okolju. Uspešno deluje tržnica v Ivančni Gorici, v Mengšu je v fazi vzpo-
stavitve, tudi v Litiji poskušamo skupaj z županom narediti korak naprej 
na tem področju. 

V tokratnem intervjuju predstavljamo Kmetijo Pr' Hrašar iz Senožet, 
ki obiskovalcem tržnice v Litiji ob sobotah ponuja svoje sezonske pri-
delke. Hrašarjeva domačija je med najstarejšimi v Senožetih. Njena 
zgodovina je povezana z nekdanjim prometom po reki Savi, saj so za 
potrebe izdelave vrvi za vleko ladij pridelovali konopljo. 

S kmetovanjem so se intenzivno začeli ukvarjati pred petnajstimi leti. 
Usmerjeni so v pridelavo sezonske zelenjave, ki je največ prodajo na 
tržnici v Kosezah. Zelo znani so po regratu, ki ga doma gojijo in ga 
lahko kupci dobijo že v začetku januarja. 

Opravila na kmetiji, ki obsega okrog pet ha obdelovalnih površin, To-
maž opravi skupaj z ženo Marijo in hčerko Andrejo. S tem, kar uspešno 
pridelajo in prodajo, se preživljajo vsi trije. 

S čim se na kmetiji ukvarjate, 
kaj vse pridelujete? 
Imamo integrirano pridelavo, pri-
delujemo zelo različno sezonsko 
zelenjavo. Poleti papriko, paradi-
žnik, kumare, fižol, solato, zelje, 
itd., jeseni pa vso jušno zelenja-
vo, različne radiče, motovilec, 
zelje in ohrovt. 

Kdo so vaši glavni kupci, kje 
lahko kupimo vaše pridelke? 
Prodajamo na tržnici v kosezah  
v Ljubljani in ob sobotah tudi v 
Litiji. Trž nica v Litiji je prijetna, 
ker je majhna in domača, pa tudi 
ljudje so zelo prijazni. Tukaj pro-
dajamo že približno pet let. Pro-

daja na tržnici je zanimiva, ker imamo stik s strankami in lahko malo  
poklepetamo, stranka pa si lahko tudi sama izbere zelenjavo po že-
lji. Pozimi si proti mrazu pomagamo s pečmi in bolje se oblečemo ter 
obujemo.

TOMAŽ HILBERT,  
Kmetija Pr'Hrašar

Vam kdo pomaga pri razvoju kmetije?
Redno obiskujemo predavanja o integrirani pridelavi zelenjave, saj smo 
vključeni v shemo integrirane pridelave zelenjave. To moramo vsako 
leto obnavljati na seminarjih.

Kje vidite svoj prispevek pri razvoju našega skupnega območja?
Hrana je vedno pomembna, zato se nam zdi bistvenega pomena, da 
strankam ponudimo dnevno svežo ponudbo. Večina ljudi vseeno težko 
loči doma pridelano hrano od tiste, ki je uvožena iz italije ali Španije. 
Včasih tudi ne razumejo, da je domača hrana malce dražja zaradi višje 
kakovosti. 

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.

Gozdar Jaka šubic je v vrtcih z otroci in vzgojiteljicami razisko - 
val gozdove okoli Litije, Save, Jevnice, Vač. Izjemna naklonje-
nost Vrtca Litija ideji naravne šole in vrtca je bila nagrajena s  
postavitvijo indijanskega šotora na Vačah. Aleksandra štrus, 
vodja Osnovne šole Vače, je ob tej priložnosti povedala, da »smo 
veseli, da smo deležni tega šotora in ga bomo z veseljem upora-
bljali«, ivana Matošević, učiteljica na OŠ Vače pa je prepričana,  
da je »preživljanje interesnih dejavnosti zunaj v naravi odlična za-
deva«. 

nosilce znotraj občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije 
brezplačna. Za vse informacije so na voljo na Centru za razvoj Liti-
ja, ki je lastnik in upravljalec znamke Srce Slovenije. 
Zainteresirani ponudniki se lahko januarja udeležite izobraževanj, 
na katerem boste pridobili nova znanja s področja turizma. Cen-
ter za razvoj Litija bo usposabljanje organiziral v okviru evropskega 
projekta AcTour – Aktivni turizem. 

VrTec iN šOlA NA PrOSTeM 
V vrtcih in šolah v Litiji, Šmartnem pri Litiji, Dolu pri Ljubljani, ka-
mniku in Lukovici je v letošnjem letu razvojna fundacija Pogum v 
sodelovanju z zunanjima strokovnjakoma v naravi izvedla preko 50 
delavnic z otroki in strokovnimi delavci. 

Prvo srečanje je potekalo na Ekološki kmetiji Pr'Lavrič nad Vačami

Postavitev šotora ob gozdu na Vačah je bila za otroke iz vrtca in šole 
posebno doživetje (foto Vida Kristan)

Strokovni delavci Osnovne šole Litija so se seznanili s sodobnimi pristopi 
h gozdni pedagogiki (foto Marijana Tavčar) 

Med vzgojitelji in učitelji smo želeli spodbuditi večjo mero izvajanja 
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih v naravi, še zlasti v gozdu, ki 
ponuja številne možnosti za učenje in preživljanje prostega časa. 
Marijana Tavčar iz Zavoda RS za gozdove je tik pred začetkom 
novega šolskega leta učiteljem Osnovne šole Litija predstavila na-
čin vodenja naravoslovnih dni v gozdu po načelih sodobne gozdne 
pedagogike PAWS. učitelji so se odločili, da na takšen naravoslovni 
dan popeljejo učence od prvega do petega razreda podružnične 
šole Sava. Gozd v okolici šole je tako v letošnjem septembru obi-
skalo, ga doživelo in se ob tem o njem marsičesa naučilo 22 učen-
cev. 

Situacijsko učenje, ki je v nekaterih evropskih deželah že zelo uve-
ljavljeno, v Srcu Slovenije spodbujamo zadnji dve leti. Razvojna fun-
dacija Pogum je v torek, 6. novembra 2012, na Vačah za vzgojitelje 
in učitelje pripravila srečanje za strokovne delavce iz vrtcev in 
šol z naslovom »izzivi odprtih učnih okolij v Srcu Slovenije«. 
Potekalo je ob novem šotoru ob gozdu, ki so ga na Vačah postavili 
v oktobru, otroci iz vrtca in šole pa ga bodo uporabljali kot zavetje 
med preživljanjem časa v naravi. Srečanje, ki se ga je udeležilo sko-
raj 40 predstavnikov vzgojno-izobraževalnih ustanov, je bilo name-
njeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi dosedanjih izkušenj 
ter načrtovanju skupnega dela za naprej. 
Aktivnosti so bile izvedene preko projekta »Odprto učno okolje v 
gozdu« Razvojne fundacije Pogum z naslovom. Podprt je s strani 
LAS Srce Slovenije, sofinancira ga Evropska unija.

registracija s.p. in d.o.o.
Če se nameravate samozaposliti (registrirati s.p.) ali ustanoviti 
svoje lastno podjetje (d.o.o.), lahko postopek brezplačno opra-
vite na naši vstopni točki VeM v litiji na Kidričevi cesti 1. 
Uradne ure: vsako sredo od 8h – 17h.

Kako vidite razvoj vaše kmetije jutri?
Še vedno bomo pridelovali zelenjavo, ker to znamo, pa tudi stranke 
vedno bolj povprašujejo po domači zelenjavi. 

Kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate? 
Poleti gremo na dopust na morje in sem ter tja na kakšen izlet.

Pripravila: Ana Savšek, RCL
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Poudarite svojo zunanjo in notranjo lepoto

zAKAJ Je KOriSTNA JOGA?
Jogijske tehnike sproščanje, asane ali telesne vaje, pranajama ali di-
halne vaje in meditacija vzpostavljajo v človeku ravnovesje. S tem 
ohranjajo naše telesno in psihično zdravje, krepijo našo življenjsko 
energijo, optimizem, nas pomlajujejo. Dajejo nam zaupanje, notranjo 
moč, koncentracijo, omogočajo nam samospoznavanje, odkrivanje 
naših še neodkritih sposobnosti in vzdržujejo nenehen stik s seboj.
Joga je več tisoč let star sistem različnih vaj, ki je nastal z namenom 
pomagati človeku. Vsak posameznik si lahko z vadbo pomaga ne glede 
na starost v različnih življenjskih situacijah. Prilagojena je evropskemu 
človeku, njegovemu načinu življenja in sodobnim težavam.
Vse bolj se vsi zavedamo, da smo zadovoljni in zdravi, ko živimo skla-
dno s seboj in z okoljem. Danes se soočamo z vse večjimi zahtevami 
družbe, ki obremenjujejo telo in duševnost. Vedno več ljudi ima težave za-
radi telesne in duševne napetosti (stres, živčnost, nespečnost, posledice 
pomanjkanja gibanja). Zato so tehnike, s katerimi izboljšujemo zdravje in 
vzpostavljamo telesno, duševno in duhovno ravnovesje, vse bolj cenjene. 
Med njimi je tudi joga, ki po zahtevnosti obsega različne stopnje vaj, po-
dobne telovadnim, izvajajo pa se lahko sproščujoče ali intenzivneje, kar 
omogoča poleg sproščanja tudi krepitev telesa in telesne moči, ravnovesje 
v delovanju organov, s tem pa zmanjševanje najrazličnejših zdravstvenih 
tegob, tudi več let trajajočih, ko smo poskusili že marsikaj, a ni bilo izbolj-
šanja. Različne dihalne tehnike vse te učinke še povečajo.
Najpomembnejši cilji joge so telesno, duševno socialno in duhovno 
zdravje. Že Paracelsus je rekel: »Zdravje ne pomeni vsega, toda če ni zdrav-
ja, je vse brez pomena.« Tako z jogo ne vplivamo samo na mišice, sklepe, 
ampak na vse procese v telesu: dihanje, srce, obtočila, živce, limfni sistem, 
prebavila, žleze, na notranje organe in psihično počutje. Te vaje nam dajo 
spokojnost, duševni mir, sproščenost, občutek notranje svobode in miru. 
Duševno zdravje je odvisno od čistosti našega uma, ki je več tisočkrat 
močnejši od telesa. Poleg čutil je um gospodar našega telesa. Mnogokrat 
podležemo čutilom, ne da bi se zavedali: hrana lepo diši, je dobrega oku-
sa, zato si jo privoščimo, se prekršimo in posledice so tu. Marsikaj lepo 
izgleda, zato nas premami, da kupimo in se potem naprezamo, delamo 
prekomerno, se preveč zadolžimo ter si nakopljemo hude težave. Misli pa 
nas usmerjajo v dejanja. Če so nerealne, negativne, se jim pridružijo še 
strahovi, povzročajo neravnovesje v telesu in delovanju živcev. S pomočjo 
meditacije pridemo v stik s seboj in izvorom vseh kompleksov, strahov, 
vzorcev razmišljanja … Spoznavamo lastno bit, se osvobajamo negativno-
sti, razvijamo zaupanje, modrost, mir, razumevanje in lažje rešujemo pro-
bleme v življenju. 
Socialno zdravje se kaže v tem, da smo se sposobni sprostiti in uživa-
ti življenje, ob tem pa ostajamo odgovorni. Pogoste prepreke so med-
osebni odnosi, ki jih znamo reševati in ohranjati strpnost, razumevanje in 
spoštovanje.
Duhovno zdravje se kaže skozi vse naše delovanje, katerega glavna 
naloga je zaščititi vse oblike življenja, upoštevati njihovo samobitnost in 
delati po načelu: »Ne rani nikogar«. Nenasilje ja najvišja dolžnost - ob tem 
se spomnimo nase, česa ne bi sam želeli – zato tega ne počnimo drugim.
VABlJeNi NA BrezPlAČNO PreDSTAViTVeNO VADBO JOGe OB PO-
NeDelJKiH OB 20.00 V zDrAVSTVeNeM DOMu liTiJA, informacije 
na: 041 397 789; www.jogaribnica.si

Darinka SuLJeVić, inštruktorica joge in obrazne

SrČNOST POlšNišKiH lJuDi 
Četrtek, osemnajstega oktobra dvatisočdvanajst. Za vedno 
nam bo ostal v spominu. Zaradi velike srčnosti ljudi. Na Polšniku 
pripravljamo nov projekt in del tega je tudi snemanje našega lepe-

ga kraja iz zraka. Veseli smo bili, da so lahko piloti Slovenske vojske svojo vajo 
izvedli nad našim krajem. Zelo smo hvaležni vsem za razumevanje in predvsem 
za posluh, da smo lahko skupaj doživeli nekaj izjemnega. Povabilu se je odzvalo 
skoraj 200 ljudi. Srčna energija je bila neizmerna! Hvala, velik hvala vsem, ki 
ste si vzeli čas ob »delovni« uri (15.30) in se pridružili ustvarjanju velikega srca. 
Polšniškega srca. Nastali so čudoviti posnetki, s kamero in s fotoaparati. G. 
ubald Trnkoczy, znani slovenski snemalec, ki sodeluje pri nastajanju polšniške-
ga filma, je čakal na jesenske barve in prav je imel. V poletu nad našimi kraji 
sta uživali fotografinji, Špela Pavlič kos in Zinka Tori, ki sta naredili čudovite 
posnetke. Nekaj si jih lahko ogledate na polšniški spletni strani. 

V soboto, sedemindvajsetega oktobra dvati-
sočdvanajst se je na Polšniku odvijal dogodek, 
v katerem je lahko vsak od prisotnih našel neko 
potrditev in v celotnem dogajanju nekaj zase. 
Projekt »Zakonci«, ki smo ga pričeli letos febru-
arja, se je v zadnjih mesecih lepo nadgrajeval 
in na 1. srečanju,  smo res vsi skupaj doživeli 

veliko lepega. Ob 16. uri se je pričela zahvalna maša za zakonce,  s poroko 
in zlato poroko. Za sklenitev zakonske zveze sta se odločila Branka in Mir-
ko Žibred, zlato poroko pa letos praznujeta Ani in Ivan Lamovšek. Slovesno 
mašo je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je v svoji pridigi 
poudaril, da morajo odnosi med zakoncema ostati pristni in iskreni. Odlični 
pevci so bogoslužju dodali posebno vrednost, zato hvala vsem. Po končani 
maši je škof blagoslovil tudi obnovljeni zvonik na farni cerkvi, sledila pa je 
pogostitev vseh prisotnih z sladkimi domačimi dobrotami, ki so jih pripravile 
polšniške gospodinje in s kapljico rujnega, ki ga je daroval otmar Medved. 
Srečanje vseh priključenih parov se je nadaljevalo v dvorani na Polšniku, z 
večerjo in družabnim srečanjem. Na odru so se zvrstili odlični glasbeniki in v 
veliko čast nam je, da so sodelovali 
z nami: vedno nasmejan in najboljši 
harmonikar na svetu Nejc Grm, ambi-
ciozne pevke Ženske vokalne skupine 
Lipa Litija z instrumentalisti Stanči-
jem Škarjo, Tino Logar in Damirjem 
Pavličem, zapel nam je odlični solo 
pevec Uroš Dolšek ter letošnja zmagovalka Melodij morja in sonca ter Slo-
venske popevke, vedno fenomenalna Nuša Derenda. Bili smo deležni odlične 
energije, ki je vibrirala po Polšniku.
Gibanje Zakonci se nadaljuje…Da bomo s svojim delovanjem pustili sledi, nas 
čaka še veliko dela. Naše delo nadgrajujemo že danes, jutri, pojutrišnjem … 
Želimo, da bomo skozi to spoznavali različne vrednote in talente, ki so v nas 
ter da se bomo to naučili deliti tudi z bližnjimi. Zato že danes vabimo vse, ki 
bi bili radi del te skupnosti oz. gibanja, da se nam pridružite in skupaj z nami 
doživljate trenutke polne različnih doživetij.
Zahvala Mizarstvu Otmar, Tatjana Mušič, s.p., Polšnik, Mizarstvu kos, Jože kos, 

s.p, Polšnik, Spar Slovenija. cveličarki Petri Planinšek 
Brčan - Rožica.si, Cateringu Čop, Sadnemu vrtu Manda-
rina iz Litije in vsem domačinom, ki ste s svojim delom 
kakorkoli pripomogli pri organizaciji. Hvala Bredi in Jože-
tu kosu za idejo, ves vložen trud in motivacijo. 
Šolarji in otroci iz vrtca Polšnik so se v začetku šolskega 

leta odločili za dobrodelno akcijo, zbiranje prostovoljnih prispevkov za polšni-
ški defibrilator. Otroci ob tej akciji razmišljajo o življenju, o okolju, zdravju ter 
se solidarno odpovejo kakšni sladki dobroti in v ta namen namenijo evro. Star-
ši akcijo soglasno podpiramo in se aktivno pridružujemo vsem aktivnostim. V 
sredo in četrtek, tridesetega oktobra in prvega novembra dvatisočdva-
najst je na polšniškem pokopališču potekala obsežnejša akcija zbiranja pro-
stovoljnih prispevkov za nakup defibrilatorja za Polšnik. Otroci so izdelali srčke 
na paličici in obiskovalci so idejo, da namesto svečke prižgejo »srce«, odlično 
sprejeli. Največ energije v uspešno izvedbo akcije je vložila Laura Horvat in 
še deset prostovoljcev, ki so zbrali čedno vsotico. Zato hvala vsem prostovolj-
cem, ki ste bili z nesebičnim delom odličen zgled vsem sovaščanom. Hvala 
vsem, ki ste si vzeli čas in postali ob stojnici, ter seveda namenili kakšen € za 
nakup defibrilatorja. Veliko vas je bilo in najlepša hvala vsem. Za december 
načrtujemo zanimivo akcijo in naj samo namignem, da se že ustanavlja »ši-
viljska skupina«…
Več fotografij z vseh dogodkov si lahko ogledate na naši ažurni spletni strani 
www.polsnik.si. Na Polšniku pa se tudi izobražujemo in razmišljamo… 

VABilO
Na delavnicah, ki jih vodi dr. Lucija Mulej Mlakar, se bomo tokrat pogovarjali 
o MANAGeMeNTu JeZe in sicer v četrtek, 22. novembra 2012 ob 19. uri, v 
prostorih PŠ Polšnik. Dodatne informacije in prijava: 031-314-119 – uroš.

Mateja SLADiČ-VOZeLJ

rešeVAlNA VAJA »PrOMeTNA NeSreČA«
Dne 13.11.2012 je v Litiji potekala vaja z naslovom »Prometna nesreča«, 
v organizaciji PGD Litija in ekipe nujne medicinske pomoči Zdravstvene-
ga doma Litija. Vaja je potekala v Podkraju, na bregu reke Save.
Glede na to, da se je nesreča zgodila na težje dostopnem terenu in z 
več poškodovanimi, je bila aktivirana tudi 
ekipa nujne medicinske pomoči klinične-
ga centra Ljubljana in ekipa jamarjev-re-
ševalcev iz Domžal. Za varnost so skrbeli 
policisti Policijske postaje Litija.
Temeljita analiza po koncu vaje je poka-
zala tako dobre, kakor tudi slabe strani 
oziroma pomanjkljivosti. Z zadovoljstvom 
smo ugotovili, da smo delovali usklajeno, naše aktivnosti pa so si ustre-
zno sledile in se dopolnjevale. 
kot aktiven udeleženec – reševalec v ekipi NMP ZD Litija – sem z našim 
delom zadovoljen, vendar pa menim, da bi bilo potrebno tovrstne aktiv-
nosti organizirati bolj pogosto, saj bi le na ta način lahko izboljšali učin-
kovitost reševanja, kadar do takih situacij res pride. Vzajemno učenje 
vseh reševalnih ekip bi izboljšalo rezultate reševanja. Zato VAJA, VAJA 
in še enkrat VAJA!
V imenu ZD Litija se iskreno zahvaljujem vsem ostalim ekipam, ki so 
sodelovale pri izvedbi tega projekta. Podobnih aktivnosti si v prihodnje 
želimo pogosteje, saj bomo s skupnim sodelovanjem vsi lahko izboljšali 
kvaliteto svojega dela.  Reševalec ZD Litija:
 Dare iZLAkAR

AJTiOlOšKA  PrAVlJicA
Kot marsikdo, tudi jaz nisem vedel, kaj pomeni beseda ajti-
ološki. Zato sem prosil avtorja, naj mi posodi te pravljice, z 
izgovorom, da sem knjižni molj. Poslušal sem tudi pravljične 
minute, ki so ob petkih na ETV, nekaj minut pred dvajseto. 
Zdaj vem, da so to pravljice, ki so spletene iz resnice in do-

mišljije avtorja in pripovedujejo o povsem določe-
nem kraju. Te pravljice, ki jih je napisal Jože Sevljak 
(sl.1) so povezane z njegovim rojstnim krajem 
Vače in 19. novembra je minilo 70 let, ko še nihče 
ni vedel, kaj bo iz tega novorojenčka. 
V našem muzeju, v Domu Petra Svetika, imamo 
poleg arheološke, geološke in drugih zbirk tudi kotiček (sl.2), ki je po-

svečen našemu Jožetu, ki nostalgično razmišlja 
o starih časih in noče in ne more pozabiti črnih 
oglarjev, drvarjev… in raznih zgodb, ki jih je slišal v 
mladosti. Navadno še kaj doda, da je še bolj zani-
mivo. Všeč so mu tudi stare hiše, kjer so te zgodbe 
doma. Tako rad pomaga pri obnovi lesene in z glino 

ometane najstarejše stare hiše na Vrtačah (sl.3) in je pogost gost pri 
Udamc, kjer je tudi hišica iz pravljice (sl 4). 
Za tvoj rojstni dan ti želim, da bi se še velikokrat 
srečala in si povedala, da se imava rada! Zaradi 
tebe je svet lepši! Verjamem v pravljice kot ti, vse 
ostalo je iluzija.                    Zvonček Norček
Več o njegovem vsestranskem delu je na internetu, 
kjer je zelo obširno predstavljen!
Vabim nas še na letni sejem (prediv dan ali Andrejev sejem) in čakal vas 
bo golaž ali pasulj iz kotla, kuhano vino in vse, kar znamo Vačani narediti, 
prodati in se zabavati (2. december 2012 od 9.00 - 14.00 in še dlje). 
Štirinajst dni kasneje, 16.12. 2011 ob 14.00, v šoli na Vačah, pa ste va-
bljeni na dvanajsti Glasbeni popoldan z Antonom Lajovcem, ki bo pač 
posvečen njegovemu delu. Več o sporedu na: http://www.vace.si/spo-
redi vseh lajovicevih popoldnevov.htm 

KOTiČeK DOMAČiH PriDelKOV iN izDelKOV 
V Tc MArKeT liTiJA

Kmetijsko-gozdarska zadruga Litija bo 23. novembra 2012 v Tc Super-
market Litija predstavila novo ponudbo – odprla bo domači kotiček. V 
domačem kotičku bodo na voljo pridelki in izdelki višje kakovosti lokalnih 
ponudnikov. Vsi izdelki bodo proizvedeni oziroma narejeni na tradicio-
nalen način, iz domačih surovin, brez umetnih dodatkov, ustvarjeni 
z ljubeznijo, po receptu naših babic in dedkov.
V kotičku bodo potrošniki lahko zbirali med domačimi pekovskimi 
izdelki (kruhom iz krušne peči, piškoti, pecivom in rezanci), izdel-
ki iz sadja (marmeladami, sokovi, suhim sadjem), mesnimi izdelki 
(suhimi salamami, klobasami, zaseko itd.), mlečnimi izdelki (siri, 
skuto, mlekom, itd.), medenimi izdelki ter domačimi zeliščnimi iz-
delki.
kGZ Litija želi na ta način kupcem ponuditi stalno ponudbo kvalitetnih 
domačih izdelkov na enem mestu, hkrati pa kmetovalcem omogočiti 
novo prodajno pot. 
Vse več potrošnikov zanima kvalitetna hrana z domačih kmetij. Potrošni-
ki danes cenijo domače in naravne izdelke, za katere vedo, kdo jih proi-
zvaja. Zato bodo dobavitelji v mesecu novembru in decembru ob koncu 
tedna predstavili svojo ponudbo v trgovini, hkrati pa bodo imeli kupci 
možnost spoznati dobavitelje in pridobiti informacije o izdelkih. kupci se 

bodo lahko prepričali o kvaliteti 
izdelkov, na kar kažejo tudi šte-
vilna priznanja, katera so doba-
vitelji prejeli za svoje izdelke na 
različnih ocenjevanjih.
zDrAVJe Je NAše BOGASTVO 
…in kaj še lahko boljšega nare-
dimo zase, kot da si privoščimo 
zdrav obrok, iz preverjenih do-
mačih dobrot.

NA SVOJ NAČiN SMO OBeležili 20 leT 
šPiTAlA

Letos mineva že dvajseto leto, odkar se je v kresnicah začelo igrati tenis. 
Miro Vidic je tisti zanesenjak, ki je verjel v to, da lahko tudi v majhnem 
kraju zaživi tenis, zato je ob podpori nekaterih prijateljev zgradil dve te-
niški igrišči in center poimenoval »ŠPiTAL«. igrišči sta umaknjeni na rob 
gozda, kjer je v poletnih mesecih prijeten hlad. ustanovil je družinsko 
družbo z istim imenom. V začetku je tenis vodil Miro sam, sedaj pa ga 
zelo dobro nadomešča sin klemen, ki je gonilna sila centra.
Na Špitalu nas vsako leto igra približno 15 do 20 rekreativcev, ki imamo 
letne karte, približno toliko pa jih tudi sodeluje v dveh rekreativnih ligah. Ob 
koncu sezone so tradicionalni zaključki za vsako od navedenih skupin. 
Predzadnjo soboto v oktobru smo se ljubitelji tenisa zbrali na teniškem 
centru ŠPiTAL na rekreativnem turnirju dvojic. Turnir je tradicionalen 
in je posvečen dvema prekmalu preminulima članoma, Janezu Zajcu in 
Robiju Vehovcu. Tenisači-rekreativci, 
tako ženske kot moški, igramo in se 
družimo na igriščih ŠPiTAL od zgodnje 
pomladi do konca oktobra in s tem 
turnirjem zaokrožimo sezono igranja 
na odprtih igriščih.
Na letošnjem zaključku nam je bilo 
naklonjeno zelo lepo vreme, tako da 
smo ves dan uživali v igranju in druženju in tudi udeležba je bila številč-
nejša kot pretekla leta. Na koncu smo sicer razglasili zmagovalce, ven-
dar smo bili mnenja, da rezultati sploh niso pomembni in da je osnovni 
namen tega srečanja rekreacija in druženje. Vsi udeleženci turnirja smo 
prejeli praktične nagrade od različnih sponzorjev. 
Da je bilo vzdušje popolno, sta poskrbela naš gostitelj Miro Vidic in žena 
Lidija, ki nam je pripravila svoj legendarni gobov golaž. Letos pa je še 
dodala slastne gobove polpete. Zaradi lepega vremena je vse skupaj 
potekalo od zgodnjega dopoldneva do pozne noči. utrujeni, a tudi za-
dovoljni, smo se razšli z obljubo, da se prihodnjo, že 21. sezono, spet 
vidimo.  Jelka KoTAR

POVezOVANJe iN  
izMeNJAVA izKušeNJ  

Pri rAzVOJu PODeželJA
Veliko projektov, ki prispevajo k razvoju 
naše občine, je bilo izvedenih s pobudo Le-
ADER oziroma evropskimi sredstvi za razvoj 

podeželja, ki jih razporejajo lokalne akcijske 
skupine, s kratico LAS. od leta 2008 dalje smo 
si društva, ki smo prejela sredstva iz LAS Srce 
Slovenije nabrala izkušnje, ki so zanimive za druge države, ki šele vsto-
pajo v evropsko unijo in pričakujejo sredstva LeADeR. 
Od 9. no 11. novembra nas je gostila občina Breznički Hum na Hrva-
škem, ki so eni od ustanoviteljev lokalne akcijske skupine LAG PRiZAG. 
Predstavili smo jim projekte, predvsem so bili navdušeni nad rezultati, 
saj smo z majhnimi sredstvi zelo veliko naredili. Šestdeset aktivnih pro-
stovoljcev iz treh društev smo imeli v treh dneh možnost spoznati zani-
mive projekte v hrvaškem Zagorju. Zelo nas je navdušil način priprave 
praznovanja občinskega praznika, ki je hkrati tudi martinovanje. Občina 
animira krajevne skupnosti oziroma vasi, da se predstavijo s tradicional-
no kulinariko, ki jo pripravijo gospodinje doma in brezplačno ponudijo 

obiskovalcem, društva pa predsta-
vijo svojo dejavnost in prireditve. 
Občina »nahrani ljudstvo«, kot pra-
vijo, zagotovi šotor, muzikante in 
se potrudi, da je vključenih čim več 
občanov.
Ta pristop bi lahko prenesli v Litijo 
ob praznovanju našega občinskega 
praznika ali pa bi s sodelovanjem 

mestne in krajevnih skupnosti naredili predbožično prireditev Podeželje 
v mestu bolj zanimivo in obiskano.
Glavni namen našega srečanja na Hrvaškem je bilo sklepanje prijatelj-
stva z našimi sosedi in snovanje skupnih projektov in nadaljnjega sode-
lovanja. Srečanje je aktivnost projekta LAGeX, ki ga je finančno podpr-
la evropska komisija iz programa evropa za državljane. Projekt izvaja 
Društvo LAZ pod okriljem Občine Šmartno pri Litiji, ki je vodilni partner 
v projektu. Več na spletni strani www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz. 
 Jelka BABiČ, predsednica Društva za razvoj podeželja LAZ
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PriBližeVANJA 
V mesecu oktobru smo zopet pričeli sezono naših 
pogovornih večerov, ki jih pripravljamo skupaj s knji-
žnico Litija in smo jih poimenovali Približevanja. Za 
uvod smo gostili dr. Andreja Stareta, zdravnika in 
legendarnega športnega komentatorja, ki se ima 
za Šmarčana, kar rad še posebej poudari. V zelo pri-
jetnem in sila zanimivem pogovoru, ki ga je vodil Vla-

dimir Jakopič, smo izvedeli marsikaj iz gostove bogate kariere, tako špor-
tne kot tudi zdravniške. Zagrizen 
nasprotnik dopinga, vesten in 
natančen zbiralec športnih po-
datkov in avtor številnih duhovi-
tih komentarjev se je že zdavnaj 
zapisal v televizijske anale, še 
vedno pa zvesto sledi svojemu 
načelu, da mora biti vsak športni 
prenos zanimiv, poučen in zaba-
ven za kar najširši krog ljudi, ne 
samo za športne navdušence. To 
mu je uspelo tudi v Litiji!
V mesecu decembru smo si zaželeli gosta, ki bo še dodatno popestril in 
razvedril predpraznične dni, zato smo poklicali Borisa kobala, igralca in 
režiserja, ki nima dlake na jeziku. Z veseljem se je odzval našemu vabilu 
in brez dvoma se nam obeta vrhunski večer! BOriS KOBAl BO NAš 
GOST V TOreK, 11.12.2012 OB 19. uri, V KulTurNeM ceNTru  
liTiJA. Vabljeni!

liKOVNA rAzSTAVA GABriJele 
HAuPTMAN NA OGleD DO 

KONcA NOVeMBrA
V mesecu novembru je v avli Kulturnega 
centra na ogled likovna razstava mag. Ga-
brijele Hauptman, članice likovne skupine 
LILA. Razstava bo na ogled do 30.11., vsak 
delovnik od 8.-12. ure in po dogovoru. 

OTrOšKe MATiNeJe 
V soboto, 1.12.2012, na obisk v Litijo prihaja odlično Gledališče Ku-
Kuc z zabavno predstavo Soseda in pol. Skozi razgibano zgodbico, 
ki se odvija ob pravljicah, zanimivi Reggae glasbi, tekmovanju in nedol-
žnem sosedskem nagajanju, otroci prepoznajo pripetljaje iz resničnega 
sveta in se skozi smeh ter napete situacije veliko naučijo. Nepozabna 
komedija za majhne in velike! 
V prednovoletnem času kulturni center in pridne male gledališčnike vsa-
ko leto obišče tudi Božiček. Letos smo se z njim dogovorili, da pride v 
soboto, 15.12., in sicer bomo skupaj najprej spoznali Pravljico o Božič-
kovi deželi, ko bomo ugotavljali, da je najbolj pomembno, da smo vedno 
veseli ne glede na to, kako izgledajo stvari na prvi pogled! Naučili se 
bomo zapeti pesmico Božičkovih palčkov, zaplesati palčkov ples, čarati 
in celo žonglirati. Predstavo bo izvedlo Gledališče Smejček!
otroške matineje so na sporedu ob 10. uri, v Kulturnem centru Litija. 
Cena vstopnice je 3,5€.

ABONeNTi POzOr!
Tokratna predstava bo zaradi izredne zasedenosti igralske eki-
pe izjemoma na sporedu v SreDO, 5.12.2012. ogledali si bomo  
odlično predstavo Špas teatra - 39 STOPNiC. Vabilo prejmete tudi po 
pošti.

VABilO NA OGleD SlOVeNSKeGA FilMA  
– DeKlicA iN DreVO

Film Vlada Škafarja Deklica in drevo,  v katerem sta v ospredju naši 
nepozabni, Štefka Drolc in ivanka Mežan, prinaša pripoved o življenju, 
minevanju, predvsem pa o tistem, ki ne mine. Trenutek srečanja dveh 
velikih igralk in izjemnih bitij se v njunih čudovitih besedah, obrazih in 
očeh podaljšuje v večnost, večnost spoznanj, čustvovanj, v večnost ži-
vljenja. Po odmevnih premierah in slavnostnih projekcijah, kjer je film 
doživel izjemen sprejem, je zdaj na voljo za prikazovanje povsod, kjer sta 
prostor in želja za posebno doživetje. 
Film si lahko ogledate v kulturnem centru Litija v ponedeljek, 17. de-
cembra ob 18. uri. Vstopnina 2€. (v sodelovanju z univerzo za tretje 
življenjsko obdobje Litija-Šmartno)

GlASBeNi ABONMA 
Zaradi premajhnega števila prijav, glasbenega abonmaja v letošnji se-
zoni ne bomo izvajali.

MuzeJ liTiJA
Nedavne poplave po Sloveniji, ki so prizadele tudi Litijo, so k sreči pri-
zanesle Muzeju Litija in vsi muzejski predmeti so ostali nepoškodovani. 
Pred napovedanimi poplavami smo zaposleni v Javnem zavodu za kulturo 
Litija ustrezno zaščitili predmete ali jih premaknili na višje ležeče prede-
le, saj smo pričakovali poplave podobnih razsežnosti kot leta 2010, ko je 
bilo v muzeju cca. 70 cm vode. Usoda nam je bila tokrat bolj naklonjena 
in voda ni prodrla v kletne prostore muzeja. 
ker se v Litiji pospešeno gradi nova osnovna šola, smo tudi v JZk Litija že 
pričeli z načrtovanjem muzejskih zbirk, ki bodo napolnile prostore stare 
sodnije in bivše osnovne šole ter ustrezno in dostojno predstavile našo 
skupno preteklost.
zato ob tej priložnosti znova pozivamo meščanke in meščane, ob-
čanke in občane, da nam prinesejo na ogled kakšne zanimive stare 
predmete na temo litije in okolice, da jih skupaj pregledamo in 
ovrednotimo. Predvsem potrebujemo stare fotografije ali različne 
dokumente, iz katerih se da najbolje razbrati, kako so nekoč živeli 
v našem mestu. le tako bomo lahko ohranili dragoceno lokalno 
kulturno dediščino za prihodnje generacije in jo spodobno predsta-
vili gostom, ki zahajajo v litijo.
(kontakt: gsm 031/689-160, e-naslov: helena.hauptman@siol.net)

leTNi KONcerT PD liPA liTiJA – 
»Ostanimo prijatelji«, večer Avsenikove glasbe

V soboto, 24. novembra ob 19. uri, bo Pevsko društvo Lipa Litija priredi-
lo svoj redni letni koncert. Za tokratno priložnost sta združili moči obe 
skupini, fantje in dekleta, ter pripravili poseben večer, ki ga ne smete 
zamuditi. Naslov koncerta je »ostanimo prijatelji«, prinaša pa melodije 
bratov Slavka in Vilka Avsenika ter Slavka Avsenika ml. Na pomoč jim 
je priskočil Marko krebs s svojim kvintetom, v goste pa so povabili nek-
danjo pevko Ansambla bratov Avsenik Jožico kališnik, ki jo bo na citrah 
spremljal Tomaž Plahutnik.  Prisrčno vabljeni!

knjižnica litija
AKTuAlNA rAzSTAVA  

iVANA eSeNKA
V novembru smo se v knjižnici Litija srečali z 
ivanom esenkom, ki je mladost preživel v Litiji in 
se na bregovih Save navdušil nad živalskim sve-
tom. Esenko je na prireditvi predstavil svoja dela 
in odprl fotografsko 

razstavo, ki bo na ogled v novembru in de-
cembru. Fotografije, ki smo jih v knjižnici 
Litija izdelali za razstavo, je gospod Esenko 
podaril v trajno last, za kar se mu najlepše 
zahvaljujemo. Niso samo razstavni element, 
njihova vrednost bo tudi v pripomočku za 
biblio pedagoške ure, kot učni pripomoček. Čudoviti portreti živali, brez 
sodobnih računalniških popravkov, nam naravo približajo v vsej lepoti in 
izvirnosti. V kulturnem programu je nastopila Ženska vokalna skupina 
Lipa.   A. Mavretič

140 leT NArODNe ČiTAlNice šMArTNO
knjižnica Litija v sodelovanju s kulturnimi društvi in institucijami občine 
Šmartno pripravlja slovesnost ob 140 letnici ustanovitve Narodne čital-
nice Šmartno. 
Kulturni dogodek bo 29. novembra 2012 ob 19. uri v Kulturnem domu 
Šmartno. knjižnica bo izdala brošuro, ustvarjalno središče Breznikar pa 
pripravlja postavitev razstave unikatnih knjižnih ovitkov. 
Vabljeni na počastitev ustvarjalnosti domačih kulturnih društev, ki 
ustvarjajo pod bogato krošnjo tradicije čitalniškega gibanja. 
Dogodek podpira Občina Šmartno pri Litiji na pragu 10. letnice samo-

stojnosti.
(Šmarska čitalnica, prvi z leve Fran Serafin Ada-
mič, skladatelj, eden izmed najbolj odličnih in 
veščih učiteljev na Kranjskem ter soustanovitelj 
šmarske čitalnice. 14. aprila 2003 je fotografijo 
podaril Ustvarjalnemu središču Breznikar Šmar-
tno pri Litiji gospod Marjan Zor, pravnuk Frana 
Ser. Adamiča. Besedilo: Magda Breznikar)

rASTeM S KNJiGO 
V novembru so se sedmošolci občin Litija in Šmartno pri Litiji ter prvi 
letniki Gimnazije Litija v projektu Rastem s knjigo srečali s filmskim in 
literarnim ustvarjalcem Metodom Pevcem. knjižnica se je na pobudo 
šmarske šole dogovorila za srečanja z zanimivim gostom, ki izvira iz naše 
občine in je učencem in dijakom približal literarni in filmski svet, v kate-
rem je deležen številnih nagrad in pohval. Za uspešnega režiserja pa je 
po njegovih besedah najlepša nagrada polna kinodvorana.  A.Š.

AMBrOziJO iMAMO TuDi V liTiJi, PreDAVANJe  
DOc. Dr. NeJcA JOGANA

knjižnica Litija in Društvo u3 Litija in Šmartno sta pripravila predavanje 
doc. dr. Nejca Jogana, Ambrozijo imamo tudi v Litiji. Po predavanju je 
sledil ogled na terenu, rastline nismo ujeli v 
njenem najboljšem stanju, smo jo pa natanč-
no spoznali na samem predavanju, s pomočjo 
fotografij in opisa. O ambroziji bo več govora 
zagotovo spomladi in v njenem cvetnem ob-
dobju, je pa najbolje, da do cvetenja sploh 
ne pride. Doc. dr. Jogan je predstavil rastišča 
ambrozije v Litiji in okolici, predstavil projekt Mestne občine Ljubljana 
in nanizal mnogo zanimivosti. Vsi, ki se zavedate škodljivih učinkov in-
vazivk, pa lahko novosti spremljate na spletni strani: (http://www.tuje-
rodne-vrste.info/blog/. Ambrozije pa se lahko lotite tudi s prijavami na 
ustrezne inšpekcijske službe, informacije vam zagotavlja spletna stran: 
http://www.fito-info.si/.   Foto Jože SINIGoJ

POTOPiS O eGiPTu V KNJižNici liTiJA
Franci Horvat je navdušen popotnik in opazovalec dežel, ki jih obiskuje. 
Tokrat nam bo predstavil vtise s potovanja v Egipt, kjer boste spoznali 
kairo, piramide v Gizi, Hurgado, ki se nahaja ob prečudovitih plažah, 
občudovali Luxor, kjer so blizu številne grobnice, Amonov tempelj v 
karnaku, beduine v puščavi. V tej zgodovinsko in naravno bogati deželi 
lahko popotnik naleti na zanimive prebivalce, živali in rastline in druge 
posebnosti. Predavanje bo popestrila avtentična glasba. Predavanje bo 
v knjižnici Litija v torek, 27. 11. ob 19. uri.  Aleksandra MAVReTiČ

SiMBiOz@, zAHVAlA DAN POTeM
Sredi oktobra smo v knjižnici Litija pripravili računalniško učenje starej-
ših, učili so jih študentje in dijaki ter zaposleni v knjižnici Litija. učenja 
se je udeležilo 17 tečajnikov ter 10 prostovoljcev. Tečaji so potekali v 
dopoldanskem in popoldanskem času. knjižnica Litija se vsem prosto-
voljcem zahvaljuje za pomoč in sodelovanje, tečajnikom pa veliko veselja 
ob odkrivanju novih informacij in nasvidenje prihodnje leto!

Mateja PREMK

PriBližeVANJA z MArJANOM šArceM
V četrtek, 8. novembra, so v kulturnem centru Litija gostili Marjana Šar-
ca, župana kamnika. Toliko obiskovalcev, kot jih je tokrat prišlo v modri 
salon centra, na Približevanjih že dolgo ni bilo. V pogovoru z Vladimirjem 

Jakopičem, ki je zanimivo krmaril tok misli, je raz-
kril svojo umetniško in politično pot. Po končani 
lesarski šoli je bil v drugem poskusu sprejet na 
AGRFT. Po diplomi je dobil službo na RTV Sloveni-
ja, za kandidaturo za župana pa se je odločil, ker 
ga služba na RTV še vedno čaka. Ljudi je zabaval 
z zgodbami o zakulisju pred volitvami v Kamniku, 
kjer ga je skupina občanov predlagala, da bi na 
volitvah pobral glasove protikandidatu glavnega 

favorita. Ker pa se spletkarjenja pogosto ne izidejo, se je tudi Marjanu 
Šarcu v drugem krogu, s 53,45 odstotno podporo volivcev, uspelo pov-
zpeti na županov stol. V službi je zelo strog do zaposlenih, v zasebnem 
življenju zelo resen, v pogovoru pa je na duhovit način predstavil svoje 
življenjsko vodilo: vedno se nečesa loti iznenada, tako je bilo z vstopom 
v gledališče, ki ga pred sprejemom na akademijo ni dosti poznal in tako 
je bilo z vstopom v politiko, tako je tudi ob drugih priložnostih. Pa je kljub 
temu uspešen. ker premore talent in odločnost. 

TA VeSeli DAN KulTure
V ponedeljek, 3. decembra, bomo v knjižnici Šmartno pripravili pregle-
dno razstavo leta 2012 Litijskega likovnega ateljeja. Na ogled bo izbor 
del nastalih v letu 2012, gre za tradicionalno razstavo ob rojstnem dnevu 
Franceta Prešerna, ki ga drugače imenujemo tudi veseli dan kulture oz. 
dan odprtih vrat slovenske kulture. LILA razstavo pripravlja v sodelova-
nju z JSkD Oe Litija in knjižnico Litija. Prireditev bo v ponedeljek, 3. 12. 
ob 18. uri, v knjižnici Šmartno.  A. Mavretič

Kulturni KoleDar
DATuM urA DOGODeK lOKAciJA

20.11. ToR
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
19.00 Literarni večer ob 70-letnici pesnika in pripovednika Jožeta Sevljaka, predstavitev nove pesniške zbirke knjižnica Litija

18.30–20.30 Delavnica Illustrator Mc Litija
21.11. SRE 18.00–21.00 Evalvacija podjetniških idej in priprave na predstavitev, delavnica Podjetništvo v Srcu Mc Litija

22.11. ČeT
18.00 Lutkovna predstava: NODi PRAZNuJe ROJSTNi DAN- Lutkovna skupina kAM Kulturni center Litija
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
19.00 Ščepec JZ indije in Šri Lanka Potopis Branka Mc Litija

24.11. SoB
8.00–11.00 Stojnica vse zastonj Tržnica Litija

19.00 Letni koncert Pevskega društva Lipa – AVSeNikOV VeČeR Kulturni center Litija
8.00–11.00 Stojnica vse zastonj Tržnica Litija

26.11. PoN 20.00 Vodeno sproščanje Mc Litija

28.11. SRE
18.00 u3: Predavanje o grofici Adelmi von Vay, predavatelj Jan Ciglenečki Kulturni center Litija

18.00–21.00 Podjetništvo v Srcu – Predstavitev podjetniških idej Mc Litija

29.11. ČeT
18.00 koncert citrarskega orkestra »Srebrne strune«  Du Litija z gosti družine Galič Kulturni center Litija
19.00 Slovesnost ob 140-letnici ustanovitve narodne čitalnice v Šmartnem kulturni dom Šmartno

30.11. PET 19.30 koncert učiteljev GŠ Litija-Šmartno Kulturni center Litija

1.12. SoB

9.00–12.00 ulična akcija ob dnevu boja proti AiDS-u Mesto Litija
10.00 Otroška matineja:  Soseda in pol, Gledališče ku-kuC Kulturni center Litija
17.00 Adventni venčki, ustvarjalna delavnica Mc Litija
18.00 Tamburaški koncert Latino Martini Športna dvorana Pungrt, Šmartno
19.00 koncertni dogodek JeVN'CA OuT LOuD! Agitator, Slavenger, Zaria, Chicksy Dicks, Pink Panker Zadružni dom Jevnica

2.12. NED 9.00–15.00 Andrejev sejem Vače

3.12. PoN
18.00 Dan odprtih vrat kulture, pregledna razstava leta 2012 Litijskega likovnega ateljeja, LiLA v sodelovanju z JSkD Oe Litija in knjižnico Litija knjižnica Šmartno
18.00 Misli, ki jokajo, predstavitev knjige in pogovor z avtorjem ob svetovnem dnevu invalidov Mc Litija
18.00 Ura pravljic knjižnica Vače

4.12. ToR 18.00 Ura pravljic knjižnica Litija

5.12. SRE
18.00 Podjetniško omizje – Podjetništvo v Srcu Mc Litija
19.30 Abonma: 39 stopnic, Špas teater Kulturni center Litija

6.12. ČeT 18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
7.12. PET 19.00 Koncert okteta Valvasor z gosti Kulturni center
8.12. SoB 17.00 Novoletna okrasitev, ustvarjalna delavnica Mc Litija
9.12. NED 14.00 Glasbeno  popoldne z Antonom Lajovcem Vače- dom sv. Andreja

10.12. PoN
20.00 Vodeno sproščanje Mc Litija
18.00 Pogovor z ultramaratonko Mijo Luc Mc Litija

11.12. ToR 19.00 PRiBLiŽeVANJA z Borisom kobalom Kulturni center Litija
14.12. PET 19.00 Lisbona, predstavitev mesta, Portugalske Mc Litija

15.12. SoB
10.00 Otroška matineja in obisk Božička: PRAVLJiCA O BOŽiČkOVi DeŽeLi – Gledališče Smejček Kulturni center Litija
17.00 Novoletna okrasitev, ustvarjalna delavnica Mc Litija

17.12. PoN
18.00 kino: slovenski film – DekLiCA iN DReVO  v režiji Vlada Škafarja, igrata: Štefka Drolc in ivanka Mežan Kulturni center Litija
20.00 Vodeno sproščanje Mc Litija
18.00 Arabske podobe v Sloveniji, ogled filma in pogovor ob svetovnem dnevu migrantov Mc Litija

18.12. ToR
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
19.00 Potopis knjižnica Litija

20.12. ČeT
16.00 Ura pravljic knjižnica Gabrovka
18.00 Alkohol in promet, pogovor z gosti iz Policijske postaje Litija Mc Litija
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno

21.12. PET 18.30 Božično-novoletni koncert Glasbene šole Litija-Šmartno Kulturni center Litja
25.12. ToR Božični koncert cerkev sv. Nikolaja, Litija

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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eKO OBliKOVANJe zA OSMOšOlce
V sredo, 17. 10. 2012, so učenci 8. a in b razreda za nekaj 
ur postali mladi dizajnerji. V arhitekturnem muzeju v Lju-
bljani so si vodeno ogledali medna-
rodno razstavo o industrijskem obli-
kovanju ter kako se nove tehnologije 
lahko odzovejo na okoljska vpraša-

nja. Poudarek je bil na recikliranem in odpadnem 
materialu. V drugem delu kulturnega dne pa so v 
delavnici iz rabljenega filca oblikovali stol na svoj inovativni in čim bolj 
domiseln način. Dokazali so svojo kreativnost, le s šivanjem in vtikanjem 
sukanca v šivanko so bile težave.

POPOTOVANJe K ziBelKi SlOVeNSKe KNJiGe
učenci devetih razredov so se v sredo, 17. 10. 2012, odpravili v kraje, ki 
jih imenujemo tudi zibelka slovenske knjige. Primož Trubar bi jih pozdra-
vil z “Moji lubi devetarji”, kmet Močilar bi jim gotovo povedal še kakšno 
o Krpanu, na gradu Turjak pa se je Dalmatin tako dobro skril, da ga tudi 
naši učenci niso našli, le sliko tura (izumrlega goveda) so lahko prerisali. 
kdor je dobro poslušal, je brez težav našel “hrast”, ki ga je omenjal Pre-
šeren v svoji romanci. Da pa Levstika in Litijo veže skupaj marsikatero 
popotovanje, pa itak že vrabci na Levstikovem doprsnem kipu pred našo 
šolo čivkajo.
So pa izvedeli marsikaj o protestantih, renesansi, nastanku tiska ter v 
delavnici izdelali knjigo na klasičen način

Srce iN JeSeNSKe DelAVNice NA POlšNiKu
V četrtek, 18. 10. 2012, je bil za učence PŠ Darinke Ribič Polšnik prav 
poseben dan. Po končanem pouku smo se namreč vsi pridružili skupini 
na travniku pod šolo. S skupnimi močmi smo na travniku sestavili veliko 
srce. Vsak je dobil balon, tako da je bilo vse skupaj videti še lepše in 
bolj rdeče. končno smo pričakali helikopter, ki je vse skupaj lepo posnel 
in obeležil za vse večne čase. Po končani »srčni« akciji smo se skupaj s 
starši preselili v šolske prostore, kjer smo ustvarjali v treh delavnicah. 
Za dobro delo smo bili bogato poplačani, saj so očetje pred šolo pekli 
kostanj. ko je zadišalo, smo si postregli z njim in čajem in veselo pokle-
petali. Vse dokler nas ni pregnala noč …

PrOJeKT leT`S MeeT By A BOOK PreJel eVrOPSKi 
zNAK KAKOVOSTi

S člani knjižničarskega krožka smo lansko 
šolsko leto sodelovali v mednarodnem pro-
jektu Srečanja ob knjigi, za kar smo prejeli 
že drugi certifikat evropski znak kakovosti. 
Prvi certifikat nam je prinesel projekt The 
Dragons of Europe, ki smo ga izvajali v šol-
skem letu 2009/2010.

Ker nas delo v mednarodnih projektih eTwinninga navdušuje, smo se 
tudi letos vključili v dva. V projektu Vsaka knjiga najde svojega bralca se 
družimo s starimi znanci iz Poljske. V projekt Night at the library pa smo 
zaenkrat vključene štiri skupine: slovenska, poljska, slovaška in češka. 
Dogajanja, povezana z našim projektnim delom, lahko spremljate na 
spletni strani šolske knjižnice.

NOČ V šOli – PODružNiČNA šOlA POlšNiK
V petek, 26. oktobra, smo z učenci naše šole prespali kar v učilnici 1. 
triade. Starši so svoje otroke v šolo pripeljali, ko se je zunaj začelo ve-
čeriti.
Za učence smo pripravili delavnico, 
kjer so si izdelali čarovniški klobuk, saj 
je bila to noč, ko so oživele čarovnice 
in buče. Sledilo je prebiranje knjige z 
naslovom Bi se gnetli na tej metli, kjer 
smo izvedeli vse o čarovnicah in njiho-
vih prevoznih sredstvih. 
Po branju smo se naučili še čarovniški 
ples. Zaplesali smo ga večkrat: ob svetlobi, nato pa v temi, s sijočimi 
zapestnicami okoli rok. 
ker smo bili lačni, nam je čarovnica na metli dostavila pizze. Po večerji 
smo bili nared za iskanje zaklada. Najbolj pogumni pa so preizkusili svo-
jo korajžo v sobi groze. končno je prišel čas, ko smo se posvetili urejanju 

osnovna šola Litija

liKOVNA uSTVArJAlNicA MlADiH
Tretje leto zapored je Društvo Lila organiziralo enodnev-
no Likovno ustvarjalnico mladih za učence osnovnih šol 
litijske in šmarske občine ter dijake litijske gimnazije. 
Potekala je v torek, 16. oktobra, v 
Megličevem ateljeju v Šmartnem pri 

Litiji. Tokratna tema ustvarjanja je bila Radosti in stiske 
odraščanja, kot je bila tudi letošnja tema ob tednu otro-
ka. Predstavljala je odlično izhodišče izražanja mladih. 
Sodelovala sta učenca Janez Černe in Avdo Nuhanovič, 
pod mentorstvom Polone Baš Jere.
učenci so slikali z akrilnimi barvami in kredo. Material 
za ustvarjanje je priskrbelo Društvo LILA. Nastala so številna zanimiva 
dela, katera so po izvedeni ustvarjalnici razstavili v ateljeju. Med letom 
bodo razstavo predstavili po vseh šolah. učenci so prejeli Pohvalo Jožeta 
Megliča za sodelovanje. Ogledali pa so si tudi likovno razstavo v knjižnici 
in se po zaključku razšli polni prijetnih vtisov, v upanju, da se naslednje 
leto spet vidijo.  Polona BAŠ JeRe

PeVSKO ČArOVNišKO POPOlDNe 
Zadnji predpočitniški četrtek je po šolskih ho-
dnikih odmeval čarovniški smeh, širil se je vonj 
po čudovitih, čarovniških kolačkih in seveda je 
bilo slišati tudi petje, pravo čarovniško…
Pevke in pevci otroškega pevskega zbora so 
skupaj s svojima mentoricama, Alenko Vidgaj in 
Sandro Rihter, priredili čarovniško popoldne.

Čarovnice in čarovniki so se učili prerokovanja, peke kolačkov, novih pe-
smi …skratka, preživeli so čudovito, smeha in presenečenj polno popol-
dne. Veselijo se že novoletnega popoldneva…Le kakšno presenečenje 
jih čaka tedaj?…  Sandra RiHTeR

SOAVTOrSTVO DelOVNeGA zVezKA
V Podružnici s prilagojenim programom se učitelji in učenci zelo razve-
selijo vsakega novega delovnega zvezka in učbenika. Z njimi še vedno 
niso pokrita vsa predmetna področja v programu nižjega izobrazbenega 
standarda, sploh pa ne v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 
Specialni pedagogi še vedno iščejo primerne delovne liste ali pa jih mo-
rajo izdelati sami.
Ravno zato so se zelo razveselili novega delovnega zvezka za sedmi ra-
zred nižjega izobrazbenega standarda, katerega soavtor je učitelj OŠ 
Litija in profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, Robert Farič.  
 Marjeta MLAkAR-AGReŽ

MAriJA Pirc uVršČeNA NA DržAVNO  
TeKMOVANJe V PleSu

učenka posebnega programa vzgoje in izobraževanja je uvrščena na Dr-
žavni festival plesne ustvarjalnosti – ŽiVA 2012, ki bo konec novembra v 
Španskih borcih v Ljubljani. Državno selektorico Natašo Tovirac je pre-
pričala s svojim nastopom na regijskem tekmovanju, ko je zaplesala na 
pesem Anike Horvat z naslovom Belo nebo. Čestitamo!

Marjeta MLAKAR-AGReŽ

Podružnica s prilagojenim programom

Osnovna šola Gradec
OBiSK GASilceV iN MeSec POžArNe 

VArNOSTi
V oktobru, mesecu požarne varnosti, so nas na igri-
šču naše šole obiskali litijski gasilci. učencem naše 
šole, še posebej 

pa učencem izbirnega predmeta Va-
rovanje pred naravnimi nesrečami, 
so predstavili svojo opremo in delo. 
Predstavitev je bila zelo nazorna, saj 
so s seboj pripeljali najnovejšo opre-
mo in radovednim očem ni ostalo 
nič skritega. Takšen stik z delom 
gasilcev je za učence in delavce šole 
zelo pomemben, ker nas na ta način 
osveščajo glede naše samozaščite in preventivne dejavnosti.
Gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Litija se za predstavitev lepo 
zahvaljujemo, ker so jo bili pripravljeni izvesti tudi v dežju.

učenci OŠ Gradec 

TeDeN V ceNTru šOlSKiH iN OBšOlSKiH DeJAVNOSTi 
učenci in učenke 7. a OŠ Gradec in 7. razreda podružnične šole z Vač so 
teden od 8. do 12. 10. 2012 preživeli v domu kosobrin v kranjski Gori.  
V tako imenovani šoli v naravi so spoznali zgodovino in sodobno življenje 
kraja ter njegovo okolico. Med kranjskogorskimi znamenitostmi so si ogle-
dali Liznjekovo domačijo in rojstno hišo Josipa Vandota, avtorja naših pri-
ljubljenih knjig o Kekcu. V okoliškem gozdu so izvajali razne naravoslovne 
poskuse, obiskali in spoznali naravni rezervat Zelenci, se pogovarjali o ne-
varnostih in preživetju v naravi, med sprehodom ob jezeru Jasna spozna-
vali življenje v vodi in ob njej in še marsikaj drugega. Čeprav so prevlado-
vale naravoslovne vsebine, je bil eden izmed dni namenjen tudi športu, in 
sicer osnovam nordijske hoje in pohodu, kjer so omenjene osnove lahko 
tudi preizkusili. Med drugačnimi učnimi urami so lahko slišali tudi kranj-
skogorsko narečje in različne zgodbe npr. o Zlatorogu in Ajdovski deklici. 
učne vsebine v CŠOD so učencem ozaveščale pomembnost varovanja in 
skrbi za naravo in okolje, prav tako pa tudi pomembnost medsebojnega 
sodelovanja. učenci so krepili samostojnost, saj so morali vsakodnev-
na opravila, kot so urejanje sob, razdelitev obrokov in pospravljanje po 
obrokih, opraviti sami. Poleg drugačnega naravnega in učnega okolja pa 
je dobra stran tedna v CŠOD tudi spoznavanje, povezovanje in druženje 
z vrstniki.  Alenka ZuPANČiČ, učiteljica

žiVlJeNJe V NArAVi iN z NArAVO
V ponedeljek, 15. oktobra 2012, se je 29 učencev četrtih razredov ma-
tične šole odpeljalo na bivanje v naravi, v CŠOD Jurček, v kočevje. učen-
ci so bili vseh pet dni bivanja maksimalno zaposleni. Raziskali so okolico 
CŠOD, mesto kočevje, zelo jih je navdušilo tudi Premogovniško jezero. 
Spoznavali so gozdne ži-
vali, iskali njihove sledi, 
s svetilkami so odšli tudi 
na ogled kraške jame. 
Seznanili so se z orien-
tacijo in izvedli orienta-
cijski tek z naslovom: 
Lov na lisico. učenci so 
občudovali naravo v pra-
gozdu in največjo jelko 
na kočevskem. Četrto-
šolci so se naučili tudi, kako se preživi v naravi. Ob robu gozda so zakurili 
ogenj in si za malico zapekli kruh in jabolko. Najbolj pa so bili navdušeni, 
ko so se preizkusili v lokostrelstvu in ko so se s kanuji vozili po reki Rinži. 
učenci so spoznali veliko novega in pet dni je bilo življenje v naravi in z 
naravo dobro načrtovano, vodeno in strokovno zelo utemeljeno.V petek, 
19. oktobra 2012, nas je avtobus odpeljal nazaj proti Litiji. Utrujeni, a 
polni lepih vtisov, so učenci skočili v objem svojih staršev.

učenci 4. a in 4. b razreda z učiteljicama  
Judito NeMeČek in Barbaro KoDRMAN

Oš GrADec NA17. lJuBlJANSKeM MArATONu 
VreMe Ni PreSTrAšilO TeKAČeV

V sklopu največje množične tekaške prireditve v Sloveniji so v soboto, 
27. oktobra, v okviru tekmovalnega in revijalnega dela, tekli tudi učenci 
OŠ Gradec.
Vremenske razmere, ki so vladale letošnji prireditvi, niso bile naklonjene 
tekačem. Naklonjeni pa so jim bili tekači in so jih kljub dežju podprli 
z zavidljivo udeležbo. Tekmovalnega teka se je udeležilo 729 učenk in 
648 učencev ter 319 dijakinj in 177 dijakov. Še enkrat več so po številu 
udeležencev dekleta prekosila fante.
Če k temu prištejemo še okrog 2000 tekačev, ki so tekli v revijalnem 
teku od 1. do 5. razreda in nekaj manj tekačev v predšolskih tekih je bila 
udeležba, glede na vremenske razmere, res velika. Adam Jakupović je v 
kategoriji 7. razredov (174 tekačev), dosegel odlično 4. mesto. 
Spremljevalna ekipa učiteljev: urška Boldin, Petra kobe, Dajana Maurič 
in Andrejka Setničar čestitamo VSeM tekačem za uspešno sodelovanje 
na državnem prvenstvu.  Andrejka SeTNiČAR, učiteljica
Rang St. Priimek in Ime Spol LR Šola Rezultat
1 3936 VukOViČ JAN M 2000 OŠ HuDiNJA 0:08:01.2
2 4888 CiSAR ALeX M 2000 OŠ PReDOSLJe 0:08:08.4
3 5033 RANTAH Nik M 2000 OŠ SAVO kLADNik 0:08:13.3
4 3835 JAKuPOViČ ADAM M 2000 Oš GrADec 0:08:19.2

izKOriSTiTe PrilOžNOST! NAuČiTe Se OSNOV 
rAČuNAlNišTVA

Za najbolj priljubljen program v sklopu projekta Dvig ravni pismenosti se 
je v preteklem obdobju izkazala računalniška pismenost za odrasle. 
V dobri družbi s pomočjo prijaznih in potrpežljivih predavateljev, ki vedo 
kako podajati znanje odraslim, tudi starejšim udeležencem izobraževa-
nja, je v zadnjih dveh letih osnove računalništva osvojilo že okrog 200 
računalničarjev začetnikov, med katerimi je največ starejših ljudi.
Program je namenjen udeležencem, ki računalnika še niso uporablja-
li in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim, tako za potrebe 
poklicnega kot tudi vsakdanjega življenja. Projekt je delno financiran s 
strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost kulturo in šport. 
udeleženci se srečujejo dvakrat tedensko, spoznajo pa temeljna infor-
macijska znanja, se učijo izdelave in oblikovanja besedil ter uporabe in-
terneta in elektronske pošte.
Tudi letošnje šolsko leto tečaji že potekajo, lahko pa se še prijavite.
Pokličite izobraževalni center Geoss na 031 759 355 in si zagotovite 
svoje mesto.

SPOzNAJTe PreDNOSTi žiVlJeNJA NA PODeželJu
Tudi na izobraževalnem centru Geoss opažamo, da trenutna življenjska 
situacija ni najbolj naklonjena posameznikom in družbi. Da si olajšamo 
življenje se je potrebno znajti in si pomagati na najrazličnejše načine. 
Naša širša okolica ponuja mnogo izzivov, ki jih je potrebno izkoristiti. 
Najprej pa jih je potrebno sploh prepoznati. ena od dobrih možnosti je 
brez dvoma brezplačni program izzivi podeželja, ki ga sofinancirata Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter evropski socialni 
sklad. Program je namenjen prebivalcem podeželja, ki so motivirani za 
pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, ki jim pomagajo prepo-
znavali in vrednotiti lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja 
z namenom izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja. Pomemben 
cilj programa je tudi motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj 
za izvajanje dejavnosti na podeželju- izvajanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji ali osebnega dopolnilnega dela.
Vsebina programa se prilagaja posamezni skupini glede na njihove inte-
rese. 120- urno usposabljanje vodijo tri certificirane izvajalke. Začetek 
nove skupine je 23. novembra, potekal pa bo ob petkih popoldne. Pro-
stih je še nekaj mest, zato nas čim prej pokličite na 031 759 355. 

ležišč. kmalu so bile postelje pripravljene za spanje. Ogledali smo si 
nekaj risank, nato pa utrujeni zaspali.
Zjutraj smo pojedli zajtrk, pospravili učilnice in veseli pričakali starše. 

DržAVNO TeKMOVANJe iz zNANJA lOGiKe  
NA NAši šOli

Osnovna šola Litija je v soboto, 20. 10. 2012, gostila 35 tekmovalcev 
iz 10-ih šol, ki so se pomerili v reševanju nalog državnega tekmovanja 
iz znanja logike. Med njimi so bili katjuša Ponebšek in Patricija Fele iz 
7.a, Blaž Zupančič iz 8.a ter Nina Baš iz 9.a razreda. Vodja tekmovanja 
je bila mentorica logike Angela Marolt. Največ uspeha sta imela katjuša 
Ponebšek in Blaž Zupančič, ki sta si prislužila srebrni priznanji. Za uspeh 
jima iskreno čestitamo.  Prispevke zbrala in uredila Polona GoLE, prof.
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osnovna šola Gabrovka-Dole
e-TrANSFOrMer OBiSKAl Oš  

GABrOVKA-DOle
Na OŠ Gabrovka-Dole smo se vključili v akcijo Odloči 
se in odločuj, ki jo izvaja podjetje ZeOS v okviru LiFe+ 
projekta. V ta namen nas je v petek, 12. 10. 2012, 
pred gasilnim domov v Gabrovki obiskal E-transformer 
- multimedijsko vozilo, opremeljeno s fotovoltaično 
elektrarno, ki zadošča vsem porabnikom električne 

energije v vozilu.
V notranjosti je predstavljen 
celoten prenos zbiranja in 
ravnanja z odpadno E-opre-
mo in odpadnimi baterijami. 
S pomočjo multimedijskih 
pripomočkov, razstavnih ek-
sponatov (katodni televizor, 
LcD televizor, mobitel, sijal-
ka, baterija, sesalec, pralni 
stroj) so se lahko učenci pobližje spoznali s sestavo ter vplivi tovrstnih 
odpadkov na okolje in zdravje ljudi.

učenci iz matične in podružnične šole 
ter otroci iz vrtca Čebelica (oddelki iz 
Gabrovke) so si z zanimanjem ogledali 
E-transformer in predstavitveni film. V 
tednu pred dogod-
kom smo tako na 
matični kot na po-
družnični šoli zbi-

rali odpadno e-opremo in odpadne baterije. Zbrali 
smo kar nekaj odpadnih stvari, najpomembneje pa je, da smo učence 
ozavestili o ločevanju ter procesu predelave odpadne e-opreme ter od-
padnih baterij. Nataša CeROVŠek

GOzDOVi MOrAJO OSTATi!
Vsako popoldne se zazrem skozi okno v naravo, gozd. Vidim prelepa 
drevesa, jeseni paleto prelepih barv, spomladi brstenje in življenje, po-
zimi mirujočo in spečo naravo, poleti pa s soncem obsijane vrhove ve-
likih smrek. Tukaj, pri nas »na deželi«, je res lepo. Neokrnjena narava, 
prelepi gozdovi, brez trušča in hrušča in slabega zraka. V mestu pa je 
vse drugače. Nikjer ni dreves, travnikov in mirnega prostora. Pravijo, da 
so drevesa pljuča sveta, potem pa jih podirajo. iz gozda bi radi naredili 
velike trgovske centre, parkirišča, podjetja… Skoraj vsem je v interesu, 
da bi zaslužili ne glede na posledice. Pri tem pa ne gledajo na nas in na 
naslednje generacije. kakšen zrak bomo in bodo dihali? umazan, poln 
škodljivih plinov, smradu? Si res to želimo za nas, naše otroke? Otroci res 
ne moremo spremeniti tega, lahko pa opozorimo na težave, predlaga-
mo spremembe. Mogoče res ne potrebujemo velikih trgovskih centrov, 
vendar, ko gre za denar, drugi nimamo besede. Jaz bi predlagala, da bi 
vsako podrto drevo nadomestili z novim, ga zasadili v mestu, na vasi, 
kjerkoli. Vsako leto bi morala nova generacija posaditi drevesa. Tako bi 
spoznali kako rastejo, živijo, kako zelo so pomembna za nas. Pred šolami 
bi moralo biti življenje, ne pa betonski zidovi. Zelo žalosten je pogled na 
sive stavbe, pred njimi pa še več sivine. Drevesa nam dajejo kisik, dajejo 
nam življenje. Brez njih ne bi živeli. Brez njih ne bi bilo nič. Niti velikih 
trgovskih centrov. Podjetniki bi morali malo bolj pomisliti kaj delajo z 
našim planetom, našim življenjem. Vse je odvisno od njih. Se bodo prav 
odločili? Bodo nadomestili podrta drevesa? Bodo mestnim otrokom in 
kasneje tudi vaškim ponudili svež zrak, zdravo življenjsko okolje? Odlo-
čimo se prav, odločimo se za lepše življenje. Sadimo drevesa in v me-
stih naredimo več parkov, da razbijejo monotono mestno sivino! Skupaj 
zmoremo več! Skupaj lahko rešimo planet in mu vrnemo pljuča, ki mu jih 
vsak dan bolj odvzemamo. Zamislimo se. Vem, da nam lahko uspe, če 
se skupaj potrudimo. Spet se zbudim iz sanjarjenja in vidim, da je sonce 
že zašlo in prečudovito obsijalo gozdove. Vesela sem, ker živim blizu 
dreves, narave. Nasmehnem se. Gozdovi naj ostanejo taki kot so, ker so 
nekaj posebnega. Gozdovi morajo ostati!  Neja kNeZ, 9.r.

OŠ Gabrovka-Dole, POŠ Dole pri Litiji

POČASTili SPOMiN NA MrTVe
Dole, petek 26. 10. 2012. učenci POŠ 
Dole pri Litiji so ob kulturnem progra-
mu počastili spomin na mrtve. Z zbo-
rovsko pesmijo in recitacijo so se ob 
10.00 zbrali ob spominski plošči padlih 
borcev pri stari šoli. Na kratki spomin-
ski slovesnosti so se spomnili ljudi, ki 
smo jih imeli radi, a je njihovo življenje 

žal ugasnilo. Počastili so spomin na naše borce, ki so darovali življenja 
zato, da mi danes živimo v svobodni domovini. 
učence navajamo, da se je treba pokloniti vsem, se jih spomniti večkrat 
v letu, ne samo ob praznikih.   J. VRTAČNik

eVAKuAciJA V VrTcu ČeBelicA
Kako pomembno je, da se tudi v vrtcu z otroki večkrat pogovarjamo, 
pripravljamo in tudi v praksi preizkusimo, kako se v primeru katerekoli 
nesreče uspemo umakniti na varno čim 
varneje in kar se da hitro. Te poti znajo 
poiskati že najmlajši. V ta namen v našem 
vrtcu vsako leto, v mesecu oktobru z otro-
ki obnavljamo in spoznavamo nova znanja 
ter organiziramo evakuacijo. 
o izvedbi same evakuacije smo se dogo-
varjali z gasilci PGD Gabrovka. Evakuacija 
je bila napovedana za petek, 26. 10. 2012, 
v jutranjem času. Planirana je bila za vse tri oddelke v Gabrovki. Metuljč-
kom v šoli je gasilec alarmiral potres, oddelkoma Želvice in Pikapoloni-
ce pa je bil simuliran »požar« z dimom, ki je prihajal iz hodnika vrtca. 
Vsi trije oddelki smo v zelo kratkem času, skozi najbližji izhod zapustili 

prostore in se zbrali na prostem - 
»varnem«. 
Zelo pomembno se nam zdi, da 
smo pri otrocih dosegle, da niso 
postali med samo evakuacijo pre-
plašeni ter panični.
Po evakuaciji smo se odpravili 
pred gasilski dom v Gabrovki, kjer 
sta nam prijazna gasilca David in 
Simon (oba sta očka naših otrok) 

predstavila gasilsko vozilo z opremo. Otroci so lahko pomerili čelado, 
rokavice, obleko, masko in na koncu z vodo ciljali v tarčo. To jim je bilo 
najbolj zanimivo. Ponovno smo se naučili nekaj novega, za kar se gasil-
cema iskreno zahvaljujemo.  Marinka LENART

PrOJeKT: POVeJ Mi PrAVlJicO
»Nekaj je res: kure niso tako neumne, kot ljudje mislimo……še bolj tra-
paste so!«
»kako naučiš kure nesti jajca?« se sprašuje priljubljeni pisatelj Primož 
Suhodolčan v knjigi Živalske novice, ki jo na POŠ Hotič prebiramo v okvi-
ru celoletnega projekta »Povej mi pravljico«. Zgodbe so lahko dojemljive 
in izredno hudomušne ter imajo namen ujeti uho še tako zahtevnega 
poslušalca. učenci se ob poslušanju nasmejijo in sprostijo ter si tako 
pridobijo nove energije in zagon za ostale bolj zahtevne naloge, ki jim 
jih narekuje pouk.
Namen projekta je pritegniti učence k rednem branju in jih motivirati za 
pozorno poslušanje ter s tem vaditi zbranost. Poleg že omenjene knjige, 
se posamezni učenci z veseljem tedensko pripravljajo na govorni nastop. 
Vsak si izbere svojo zgodbo, ki jo predstavi ostalim.

Elizabeta BuČAR, vodja POŠ Hotič

BiVANJe V NArAVi - KrANJSKA GOrA
V ponedeljek, 8.10.2012, smo se z učenci 7.a razreda in 7. razreda POŠ 
Vače odpravili v CŠOD kranjska Gora, kjer smo preživeli teden dni. Pro-
gram dela je bil zelo pester. učenci so bili vključeni tako v naravoslovne, 
družboslovne, kot tudi športne dejavnosti. Večina programa se je izva-
jala na prostem. učenci so se seznanili s terenskim delom na različnih 
lokacijah, z osnovami nordijske hoje, udeležili pa so se tudi pohoda v 
sredogorje ter orientacijskega teka.  Ivana MATOŠeVić, učiteljica

ČeTrTOšOlci POš VAČe NA PeTDNeVNeM  
BiVANJu V NArAVi

V tednu od 8. 10. do 12. 10. 2012 smo bili 
z učenci 4. razredov podružničnih šol na 
bivanju v naravi, v domu Jurček v kočevju. 
Imeli smo pester program, ki je vseboval 
naravoslovne, tehniške, kulturne in športne 
dejavnosti. Izredno prijazni in gostoljubni 
pedagoški delavci doma so poskrbeli, da 

nam ni bilo prav nič dolgčas. iskali smo živalske sledi, se vozili s kanujem, 
tekmovali v lokostrelstvu, ustvarjali iz naravnih materialov, dokazovali 
svoje znanje na kvizu in se preizkušali v orientacijskem teku- lovu na lisi-
co. Spoznali smo mesto kočevje, njegove kulturne in zgodovinske značil-
nosti, šli na obrobje Rajhenavskega pragozda, si ogledali Roško žago in 
najmogočnejšo jelko v Sloveniji- kraljico Roga. Vsak večer smo utrujeni 
in polni novih spoznanj hitro zaspali ter komaj čakali naslednje dogodi-
vščine. Teden v spremenjenem učnem okolju je hitro minil in nam pustil 
obilo nepozabnih trenutkov in novih poznanstev.

uČeNci POš VAČe SODelOVAli NA žAlNi  
KOMeMOrAciJi 

V nedeljo, 4. 11. 2012, so učenci podružnične šole Vače sodelovali na 
komemoraciji ob spomeniku žrtvam 2. svetovne vojne na pokopališču na 
Vačah. učenci klara Hiršel, Luka Vodnik in klara Drobež so z recitacijami 
obogatili program ter obeležili spomin na padle žrtve v NOB.

Ines iZLAkAR, učiteljica

Vrtec litija
JeSeNSKO DružeNJe V VrTcu  

NAJDiHOJcA
Jesensko vzdušje smo v vrtcu Najdihojca popestrili z 
družabnimi aktivnostmi na novem urejenem igrišču. 
Priredili smo kostanjev 
piknik, na katerem so 
se starši s svojimi otro-

ki poigrali v gibalno športnih igrah, upreti pa 
se ni dalo niti pečenemu kostanju, krompir-
ju in sadnim nabodalom. Sončno popoldne 
smo strnili v prijetno druženje, prepleteno z 
zabavo in igro, prav gotovo pa so bili otroci 
tisti, katerim smo omogočili, da so preživeli čudovito popoldne.

Gordana ŽAGAR, vzgojiteljica

JeSeNSKi DNeVi z BABicAMi, DeDKi iN STArši 
NAšiH OTrOK

Tople oktobrske dni so nam v vrtcu Jurček popestrili starši in stari starši, 
ki so se nam pridružili pri dveh različnih jesenskih aktivnostih. V četr-

tek, 18. 10. 2012, smo za spremembo na 
jesenski piknik povabili samo babice in 
dedke, za katere smo spekli nekaj kosta-
nja, krompirja in skuhali kompot ter čaj. 
Pripravili smo jim tudi dve delavnici z na-
ravnimi materiali. odziv starih staršev je 
bil neverjeten – veliko številnejši, kot smo 
vajeni obiskov staršev. Na igrišču je bilo 

čutiti posebno pozitivno energijo, ki so jo s svojimi zadovoljnimi obrazi 
izžarevali dedki in babice, ker so imeli priložnost preživeti čudovito do-
poldne s svojimi vnuki. 
V soboto, 20. 10. 2012, pa smo se s starši naših otrok strumno odpravili 
na pot do bližnje domačije, kjer smo se pogreli s toplim čajem in poslad-
kali s piškoti, ki nam jih je postregla domačinka. Vreme nam je bilo več 
kot naklonjeno in tudi udeležba je bila kar številčna. kdor je želel, si je 
lahko ogledal tudi sušilnico sadja in preko 200 let staro hišo, s črno ku-
hinjo. Druženje smo zaključili vsak po svoje, nekateri smo odšli v dolino 
prej, nekateri pa so se z otroki na domačiji še poigrali.

Iris MOHAR, dipl. vzgojiteljica – vodja enote

KuHAJMO SKuPAJ
Pri Medvedkih, v enoti Jurček, letos spoznavamo tradicionalne slovenske 
jedi ter njihovo pripravo. Dejavnosti bodo potekale v okviru projekta Tu-
rizem in vrtec, v katerega sva vključili tudi naše 
starše. S pomočnico sva se odločili, da bova 
aktivnosti izvajale mesečno preko kuharskih de-
lavnic. Prvo smo izvedli že kar 24. oktobra, za 
večerjo smo si tokrat pripravili zelenjavno juho 
iz domače zelenjave, sirove štruklje ter sadje, 
kot sladico na malce drugačen način. Starše in 
otroke sva razdelili v dve skupini – prva je pripravljala juho, druga pa 
štruklje. Ko se je vse skupaj kuhalo, smo pripravili še sadje ter pogrinjke, 
na katerih smo na koncu našo večerjo tudi pojedli. Bila je zelo okusna. 
ko sva videli navdušene obraze otrok, ki so neizmerno uživali v kuhanju, 
nama nikakor ni bilo žal, za preživeto popoldne, zato se bomo v taki obli-
ki še srečevali.  iris MOHAR, dipl. vzgojiteljica

iGrA V šOTOru NA VAČAH
Otrokova prvotna vodila sta gibanje in igra. Če pa sta oba združena v 
naravi še toliko bolje.
Tako smo se na Vačah v vrtcu Sonček, z dovoljenjem lastnika zemljišča 
gospoda Blaža Zarnika in s pomočjo gozdarja Jake Šubica, odločili za 
postavitev mobilnega objekta, šotora TiPi. Z veliko podporo staršev, Mi-
lene in Simona Mizori, Boštjana Nagodeta in seveda Jake, smo na najvišji 
lokaciji na Vačah, kjer pogled sega do Litije, Dolenjskega hribovja, Gor-
jancev in Snežnika, postavili lesen podest, ki je osnova za postavitev šo-
tora. Nanj sta nato dva krepka fanta iz agencije Pogum postavila lesene 

palice, ki sta jih nato pokrila z impregniranim 
platnom. 
Tako je pred očmi otrok nastajal šotor tipi.  
K sodelovanju in izrabi šotora smo povabili 
tudi šolo Vače, ki se je vabilu takoj odzvala.
Iz vrtca do šotora imamo z otroki deset minut 
hoje. Ravno prav, da ga obiščejo tudi najmlaj-
ši v vrtcu. S seboj običajno vzamemo nekaj 

igrač, barvice in papir, čaj ter kos kruha. Šotor in njegova okolica se 
spremeni v vrtec na prostem. V šotoru se deklice igrajo z dojenčki, fan-
tje v bližini gozda nabirajo suhe veje in jih nosijo do ognjišča, kjer vedno 
zakurimo tudi ogenj. Podrto drevo v gozdu nam služi za »vlak« s katerim 
se otroci odpeljejo v domišljijske dežele, ali za konja, ki ga poženejo v dir. 
Pri nošenju suhih vej se otroci sami organizira-
jo v skupino, če občutijo, da je veja za enega 
pretežka. Mlajši otroci nabirajo manjše vejice 
ali listke, se sprehajajo ob šotoru, se v njem 
igrajo ali samo opazujejo starejše. V gozdu je 
prostor in življenje. Otroci gozd občutijo kot 
nekaj skrivnostnega in spoštovanja vrednega. 
V torek, 6. novembra, so nas na Vačah, na po-
budo Jake Šubica in CRL obiskali predstavniki različnih profilov, katerim 
je skupni otrok, igralnice in učilnice na prostem ter narava oz. prav pose-
bej gozd. obiskali so šotor, vrtec in šolo. Vsi smo se strinjali:
Za zdrav razvoj otroka niso pomembne le drage igrače ali igrala. Veliko 
se nauči v naravi, ko mora rešiti nepredvideno situacijo, pomagati prija-
telju ali pospraviti za sabo. Razvija domišljijo, timsko sodeluje, je aktiven 
in komunicira, ves čas pa se igra na svežem zraku. igra je otrokovo delo 
in kdor se veliko igra bo tudi veliko znal, tako koristi sebi in vsej svoji 
okolici.  Vida KRISTAN, vzgojiteljica – vodja enote

POš VAČe

POš HOTiČ

NA ZALOGI TUDI:  Mazda Mazda 5 1.8i TX, let nik 2006, cena 7.700,00 EUR; 
Opel Astra 1.4 16V Comfort KLIMA, letnik 2001, cena 2.280,00 EUR, Opel 
Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2009, cena 7.200,00 EUR; Opel Vectra 
Elegance 1.9 CDTI, let nik 2008, cena 7.990,00 EUR in še nekaj testnih  
vozil.

Nissan Micra 1.2 Visia Plus
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 04/2013, 
prev. 58484 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski, 1240 ccm, 59 kW, ročni (5 pr.), 
KLIMA

3.600,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy 
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: /, prev. 
127140 km, rdeča barva, diesel, 1686 
ccm, 74 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

6.600,00 EUR
Seat Cordoba Signo 1.4 
Letnik: 1999, veljavnost nalepke: /, prev. 
200498 km, rdeča barva, bencinski, 1391 
ccm, 44 kW, ročni (5 pr.)

880,00 EUR

Volvo V50 Kinetic 1.6 D  
Letnik: 2006, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 163090 km, temno modra barva (ko
vinska), diesel, 1560 ccm, 80 kW, ročni (5 
pr.), KLIMA

6.850,00 EUR

Opel GT 2.0 Turbo 
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: /, prev. 
12071 km, črna barva, bencinski, 1998 
ccm, 194 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

19.500,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy   
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 02/2013, 
prev. 122670 km, srebrna barva (ko
vinska), diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni  
(6 pr.), KLIMA

7.700,00 EUR
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izleT V KuMrOVec
V četrtek 18.10.2012 smo se člani Dru-
štva upokojencev Gabrovka odpravili na 
izlet v kumrovec – Hrvatska. Vseh udele-
žencev je bilo 43.
Pot nas je vodila po Mirenski dolini, Sev-
nici, posavski dolini do Brestanice. V go-
stilni Pečnik smo se okrepčali z sendvičem in kavico. Pot nas je vodila 
na Kozjansko, na mejni prehod Bistrica ob Sotli. Pot smo nadaljevali po 
Hrvatskem Zagorju do kumrovca. Ogledali smo si opuščeni kompleks 
nekdaj slavne politične šole v kumrovcu in gledališče na prostem. Ogle-
dali smo si muzej »STARo SELo« Kumrovec. Muzej je cela stara vas na 
prostem. Glavna hiša muzeja je Titova rojstna hiša in bližnje sosednje 
hiše so iz časov ko je bil Tito otrok. Nadaljevali smo panoramsko vožnjo 
po Hrvatskem Zagorju, mimo Tuheljskih toplic, krapinjskih toplic do Tra-
košćanov. Ogledali smo dvorec Trakošćan. Dvorec stoji sredi romantič-
nega parka, na visokem stožastem hribu, ki se vzdiguje nad jezerom, iz 
13. stoletja. V muzeju je velika zbirka orožja od 15. do 19. stoletja. Ohra-
njena je zbirka družinskih portretov lastnikov Draškovićev, pohištvo itd. 
Vožnjo smo nadaljevali do mejnega prehoda Dobovec in prispeli v Roga-

tec. V Restavraciji Gastro smo imeli dobro 
popoldansko kosilo. 
Pot nas je vodila proti domu. Predsednik 
upokojencev nas je presenetil, ko smo v 
Šmarjah pri Jelšah obiskali cerkev Svetega 
Roka. Značilnost te cerkve je, da stoji na 
gori imenovana tudi kalvarija. Od vznožja 
do vrha je postavljenih 14 kapelic križevega 

pota. Najbolj pogumni so šli peš in si ogledali vse kapelice, nekateri pa 
smo se peljali do vrha.
Vodič g. kukman Jože nam je ves dan pripovedoval razne zanimivosti o 
našem izletu. Za lep in uspešen izlet se moramo zahvaliti našemu pred-
sedniku Društva upokojencev Gabrovka g. Zmrzlaku. Pohvala gre tudi 
šoferju avtobusa, iz podjetja Sandi tours iz Moravč pri Gabrovki. 
Hitro je minil čas našega druženja in že smo prispeli v Gabrovko.

Zapisala in slike ivanka in Milenko ZGONC

NOTrANJSKO-KrAšKA reGiJA 
iN izOBrAžeVAlNA eKSKurziJA 
DrušTVA žeNA iN DeKleT VAČe

Sobota, 27. oktober 2012. Bil je mrk, deževen in meglen dan (kot na Va-
škem dnevu v avgustu), ki ni obetal. Članice Društva žena in deklet Vače 
so povabile s seboj na izobraževalno ekskurzijo tudi nekaj moških pod-
pornih članov, da bi se ob druženju čimbolj seznanili z načrti, načinom 
dela in vrednotami tako našega kot drugih sorodnih društev.
obiskali smo Društvo žena in deklet na podeželju »Ostrnice« iz Loške doli-
ne na Babnem polju (najhladnejši kraj v Sloveniji), ki so nas prijazno spre-
jele in pogostile s svojimi specialitetami. Iz Ljubljane nas je vodila zgovor-
na in zagnana domačinka Alenka Veber, ki bo svojo, Rihtarjevo domačijo, 
spremenila v izobraževalni center. Ob njej smo začutili, kako pomembno 

je vodenje z nav-
dušenostjo, saj 
smo z velikim in-
teresom prisluh-
nili vsem njenim 
predstavitvam. 
Na poti smo si 

ogledali mali naravni most v Rakovem Škocjanu, Cerkniško jezero – pol-
no vode, taborsko cerkev v Cerknici in v Babnem polju. Naučili smo se 
loviti polhe, se seznanili z odlično gostinsko ponudbo območja in uživali 
v medsebojni izmenjavi mnenj in v druženju. 
ko smo se vračali, smo v vedrem vzdušju, na avtobusu, zapeli tudi Vaško 
himno! Sonca na nebu sicer ni bilo, je pa močno sijalo v nas. 

Zvonimir KoLENc

30-leTNicA DelOVANJA iN TrADiciO-
NAlNO PreDNOVOleTNO SreČANJe

bo v Športni dvorani Litija, v soboto 22. 12. 2012  
s pričetkom ob 16. uri. 
V ta namen bomo organizirali srečanje ob zaključku leta 

za vse člane, podporne člane in vaše najbližje. Hkrati bomo obeležili tudi 
30 – letnico delovanja našega društva. 
Vabimo tudi invalide, ki še niso včlanjeni v naše društvo, da se nam pri-
družijo. Prispevek za člane in podporne člane je 13 eur, za nečlane pa 
16 eur. V ceni je všteto: aperitiv, hrana in pijača pri večerji in seveda 
tudi glasba z ansamblom »ZiMZeLeN«.
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro voljo in sladke dobro-
te je zaželeno, da prinesete s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Društveni pisarni. invalidi, kate-
ri nimate svojega prevoza lahko pokličete na GSM: 031-533-925. 

PreDAVANJe
V okviru novega projekta LAS »Vseživljenjsko učenje za življenje«, kate-
rega bomo izvajali v naslednjih 18-mesecih, vas vabimo na predavanje 
»uporaba zdravil brez recepta«, kjer bomo razpravljali o tem, kako 
lahko sami poskrbimo za svoje zdravje. Predavanje bo 13. decembra 
ob 16. uri v Knjižnici litija. Predavanje bo vodila strokovna sodelavka 
podjetja Fidimed. Vljudno vabljeni.

MArTiNOVANJe
Letošnje Martinovanje smo izvedli 8. novembra, pot pa nas je vodila na 
Primorsko. Kamor smo se odpravili z dvema avtobusoma. Prvi postanek 
smo imeli v Zaloščah pri Dornberku na kmečkem turizmu Gregorič, kjer 
nas je čakala izvrstna domača malica ter rujna kapljica. Po okrepčilu pa 
smo se odpravili v smeri proti Trstu. Pot nas je vodila mimo Prosecce, 
kjer smo si ogledali znamenito svetišče Monte Grisa.Je izjemna zgradba, 
ki s svojo grandioznostjo dominira nad Trstom in njegovim čudovitim za-
livom. V svoji veličastnosti izgleda kot da izvira iz živih čeri kraških obron-
kov in zelenih borovih krošenj. Vredno ga je bilo obiskati, če ne zaradi 
drugega potem zato, da smo uživali v čudoviti panorami, ki se od trga v 
vznožju širi preko odprtega morja med Akvilejo, Miramarom in Piranom.
Čeprav je kraj, kjer se nahaja svetišče, eden izmed najlepših krajev na 
Tržaškem krasu, je Monte Grisa predvsem oaza molitve, milosti in odpu-
ščanja v iskanju duhovne obnove in miru.
Pot nas je vodila do Redipuglia, kjer smo si ogledali kostnico, ki je naj-
bolj znan in veličasten italijanski spominski kompleks, posvečen več kot 
100.000 italijanskim vojakom, ki so v prvi svetovni vojni padli na Kra-
škem bojišču Soške fronte. kostnica je velikansko stopnišče, na vrhu ka-
terega stojijo trije visoki kamniti križi, kapelica in vojaška opazovalnica.
Po ogledu kostnice pa smo se odpeljali nazaj v Zalošče, kjer nas je čaka-
la martinova pojedina, žlahtna kapljica, glasba in ples. 
V poznih večernih urah pa smo se dobre volje odpeljali proti domu.

Mojca BAJc in Tina cIRAR

POČASTiTeV SPOMiNA NA PADle BOrce
Tudi letos smo se ob dnevu mrtvih zbrali pred spomeniki in obeležji NOB 
na območju celotne občine Litija in Šmartno ter počastili spomin na vse 
tiste, ki so v najtežjih trenutkih naše zgo-
dovine, svoja življenja žrtvovali za svobo-
do, za boljši jutri, predvsem pa za vse nas 
in zato se nam zdi še posebej pomemb-
no, da vsakič, ko govorimo o svobodni 
Sloveniji, spregovorimo tudi o partizanih, 
aktivistih, kurirjih ter drugih poštenih in 
zavednih udeležencih narodnoosvobodil-
nega boja, ki so skupaj, vsak po svojih 
močeh, zgradili neuničljiv oklep, katerega sovražniku nikoli ni uspelo pre-
biti in uničiti. Mnogih sedaj ni več med nami, njihova imena so ponosno 
vklesana v kamen in le lučke, ki se v teh dneh prižigajo, nas spominjajo, 
da so nekoč živeli, hrepeneli, ustvarjali in ljubili. Z njimi smo se družili, z 
njimi sanjali o sreči in z njimi je za večno umrl tudi del nas. Prav je, da 
tudi sedaj, ko so se naše sanje o samostojni in svobodni državi uresniči-
le, ustvarimo svoj korak ob spominskem obeležju ali spomeniku njim v 
čast ter jim namenimo majhno misel in se jim vsak pri sebi zahvalimo za 
njihov doprinos k temu, kar imamo danes.
Žalostno bi bilo, da bi z generacijo ljudi, ki so z lastno krvjo napojili to sve-
to slovensko zemljo, da je kasneje na njej lahko zrasla nova, samostojna 
Slovenija, umrl tudi spomin na njih, tako, da je dolžnost slehernega izmed 
nas, da zgodbo o njih prenese tudi na mlajši rod in šele takrat bodo mor-
da grobovi padlih partizanov in borcev, ob dnevih mrtvih bolje obiskani in 
spoštovani. Slava jim!  Združenje borcev za vrednote NOB, Litija-Šmartno 

FOTO: Dane Namestnik

DržAVNO PrVeNSTVO GASilceV
Prostovoljno gasilsko Društvo LiTiJA je v soboto 6. okto-
bra, na parkirišču pred trgovino LiDL, organiziralo državno 
tekmovanje FC- gasilska disciplina« Litijska bitka 2012« 

(Fair kombat).
Tekmovanja se je udeležilo 32 ekip iz cele Slovenije. Gasilci tekmujejo 
v dvojicah v različnih kategorijah s popolno gasilsko opremo (gasilska 

obleka, čelada, maska s kisik bom-
bo). Takšno tekmovanje je potekalo 
v Litiji prvič in med gasilci velja za 
zelo zahtevno in prestižno.
Tekmovanje si je ogledalo večje šte-
vilo občanov, ki so lahko opazovali 
to zahtevno tekmovanje. Po startu 
preskok preko vertikalne ovire, nato 
skozi tunel, nato sta se morala pov-
zpeti na 10 m stolp, povleči gasilsko 

cev in se spustiti nazaj na tla, kjer je ležal ponesrečene, katerega sta 
morala prenesti do rešilnega avtomobila. ko sta odložila ponesrečenca 
sta morala potegniti gasilsko cev ca 30 m in aktivirati vodo v cilj.
V paradni kategoriji je zmagala dvojica iz PGD iG »ižanska Lumpa« Litij-
sko društvo pa so zastopali dve ekipi in sicer ekipa »Jajo in Pajo«, ki je 
zasedla 7 mesto ter »Tom in Jery« 12 mesto.  Ciril GOLOuH

GASilSKi izleT NA PriMOrSKO
Letos se je na izlet prijavilo rekordno število gasilcev iz 
PGD GABrOVKA. Tokrat smo jo, v jutranji meglici, ubrali 
na primorsko. Naša prva postaja je bila gasilska brigada v 

Kopru. Prijazni gasilci so nas seznanili z njihovim delom in nam razkazali 
intervencijska vozila. V lepem sončnem, jesenskem dopoldnevu smo se 
odpeljali na letališče Portorož, kjer smo si iz kontrolnega stolpa ogledali 
tamkajšnje letališče, delo kontrolorjev, letala, ki so pristajala in seveda 
naše lepe Soline.
Ob poldne smo si nahranili želodčke na Belem križu in si vzeli čas za 
ogled sejma Dnevi kmetijstva slovenske Istre v Kopru, nekateri so se 
sprehajali po obali, najbolj pogumni pa so skočili tudi v morje. Za konec 
smo se ustavili v Hrastovljah na ogled vinske kleti in degustacijo vin, 
nekaj izletnikov pa si je ogledalo romarsko cerkev Sv. Trojice z znameni-
timi stenskimi poslikavami iz 15. stoletja in med njimi najbolj znamenit 
Mrtvaški ples.
Z dobro voljo in petjem narodnih slovenskih pesmi, smo naš izlet zaklju-
čili v gostilni Ravnikar in sklenili, da je veselo druženje pomemben dejav-

nik našega življenja, 
zato je prav, da si 
tudi gasilci vsaj en-
krat letno zberemo, 
si na kratko ogleda-
mo različne kraje po 
Sloveniji in se po-
veselimo. Do druge 
jeseni pa… NA Po-
MOČ!  V.H.

uSPešNO PriDOBlJeNA eu SreDSTVA zA MeD-
NArODNi DAN PriJATelJSTVA V zAVezNišTVu 

NA GeOSS-u »VrANOV leT V SVOBODO«
Družinsko gledališče Kolenc in Društvo GeOSS si že vrsto let priza-
devata za mednarodno širitev projekta, ki ima to željo že v naslovu: 
Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na GeOSS-u, Vranov let 
v svobodo. z uspehom pri razpisu in s sredstvi iz programa evropa 
za državljane bodo k širitvi pripomogle partnerske organizacije iz 
Francije, Anglije, Avstrije, italije in Nemčije.
S projektom načrtujemo, da bi iz primerov dobre prakse mednarodnega 
sodelovanja, iz neizmernega poguma, človeškosti, dobrote, sprejemanja in 
sodelovanja v zavezništvu, iz časov 2. svetovne vojne (1941 1945) spletli 
mednarodno evropsko prijateljstvo v naš čas.
Spominjanje na žrtve 2. svetovne vojne, (slaba praksa) da se podobne gro-
zote več ne bi dogajale, je gotovo izrednega pomena, toda hkrati marsiko-
mu vzpodbuja tudi grozo, sovraštvo in maščevanje, čustva, ki ne vzpodbu-
jajo sprejemanja, dolgoročnega razumevanja in sodelovanja. Zato se nam 
v Družinskem gledališču kolenc, kjer redno organiziramo Mednarodni dan 
prijateljstva v zavezništvu na GEoSS-u, Vranov let v svobodo, zdi še pose-
bej pomembno promoviranje dejanj, ki so v teh najtežjih časih izstopala po 
svoji humanosti, srčnosti in človeškem sočutju med narodi.
Naloge partnerskih držav bodo v tem, da bodo s skupnimi prizadevanji in 
srečanji širile pozitivne dogodke in zglede tudi v partnerskih državah. V letu 
2013 bo vran zaradi tega preletel več kilometrov, na sklepni prireditvi pa si 
bo pomagal z video konferenco.
Priprave na uresničitev projekta že potekajo, prvi dogodek pa bo novinar-
ska konferenca na GEoSS-u, v mesecu decembru 2012. Mednarodne pred-
stavitve Vranovega leta bodo v partnerskih državah potekale v prvi polovici 
leta 2013, zaključna prireditev na GeOSS-u pa bo, seveda z mednarodno 
udeležbo sodelujočih članov iz partnerskih držav, 13. septembra 2013.   
 Anka KoLENc, Družinsko gledališče kolenc
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobe-
nem primeru ne predstavlja stališč evropske komisije

MeD rOJAKi V Nišu
Sredi oktobra je v Nišu, pri tamkajšnjem društvu slovenske sku-
pnosti France Prešeren, gostoval mešani pevski zbor KuD Jevnica, 
ki so se mu pridružili še nekateri drugi kulturni ustvarjalci z ob-
močja občine litija: leseni rogisti iz Kresnic, Družinsko gledališče 
Kolenc z Vač, ansambel Mesečniki, harmonikar Marjan Kregar in 
pevka Darja Jagrič.
Stiki med društvoma so se začeli 
vzpostavljati pred dobrim letom 
dni, ko se je eden od članov kuD 
Jevnica med svojimi službenimi 
opravki v Nišu srečal z nekaterimi 
tamkaj živečimi slovenskimi rojaki, 
v pogovorih z njimi pa se je rodila 
tudi ideja za navezavo stikov med 
društvoma in za organiziranje medsebojnih kulturnih gostovanj. V Nišu 
in bližnji okolici živi okoli 300 Slovencev, ki so prišli tja v več obdobjih: 
najprej za časa kraljevine Jugoslavije, večji del pa so bili tja nasilno pre-
seljeni za časa druge svetovne vojne. V slovenskem društvu negujejo 
kulturno tradicijo nekdanje domovine, predvsem se ta dejavnost odvija 
v pevskem zboru, izdajajo tudi svoj društveni časopis itn.
Prva kulturna »ekspedicija« iz litijske občine v Niš je bila nedvomno zelo 
uspešna, za kar gre zahvala tudi pomoči sponzorjev. Predvsem se je v 
projekt gostovanja v Nišu zelo konkretno vključila tudi Občina Litija oz. 
njena uprava in omogočila, da so se tudi s protokolarnega vidika zadeve 
odvijale na visokem nivoju.V jevniškem kuD pa zdaj že skušajo svoje 
vtise preliti v zamisli, kako organizirati gostovanje Slovencev iz Niša, ki 
naj bi se predvidoma zgodilo v prvi polovici prihodnjega leta.  J. K.

KUD Artclub Litija uspešno predstavil tradicionalno 
že 6. Art film fest« - Območno srečanje ustvar-
jalcev kratkega filma v Kulturnem centru Litija dne 
20.oktobra 2012, na katerem smo podelili priznanja 
v sodelovanju z JSKD RS o.I. Litija vsem ustvarjalcem 
kratkega filma.

ŽiRiJA FiLMSkeGA FeSTiVALA iZPOSTAViLA 3 NAJBOLJ OBeTAVNe iN 
iNOVATiVNe kRATke FiLMe: Mladi obetavni  Javier de Pedro Lopez, delo-
val v mednarodni izmenjavi mladih v Mladinskem centru Litija leto dni in 
v tem času izdelal animirani in kratki igrano eksperimentalni film: Javier 
de Pedro Lopez, animirani film »A wrongrightway« - jasno zastavlje-

na zgodba, vpeljevanje več tematik, do-
miselna animacija in tehnika.
Javier de Pedro Lopez- igrani film »Story-
wall« - družbeno kritična tematika, iz-
postavljeni novi mediji, interaktivnost 
med steno in glavnim likom.
Armin Grošić in urh Props, avtorja režije in 

scenarija igranega filma »360*« - družbeno kritična tematika, dobri 
dialogi, zelo aktualen za festivale in kroženje po MCjih.
Prav tako smo predstavili foto razstavo utrinkov iz kratkih video filmov z 
naslovom: »Fotografija in video film«, ki je bila na ogled v Mladinskem 
centru Litija od 19.10. do 05.11. in bila zelo zapažena med mladimi obi-
skovalci. Vsem hvala za obisk in sodelovanje na Art film festu.  
 Zvone VRTAČNik

zBrAli PriSPeVKe zA leTOVANJe OTrOK 
Litijski Lions klub je na Levstikovi poti od Litije do Čateža s prodajo toplih 
napitkov zbiral prispevke za letovanje v šoli v naravi. Številni pohodniki, 
ki so ubirali pot proti Čatežu, so s svojim postankom prispevali, da bo 
litijska šola prejela dobrih 400 eur, s katerimi bo omogočila udeležbo 
v šoli v naravi tudi otrokom iz 
socialno šibkejših družin. 
Vsem pohodnikom, ki so pri-
spevali, se lepo zahvaljujemo 
in znova ugotavljamo, da lah-
ko z majhnimi sredstvi in z 
dobro voljo naredimo veliko 
za manj srečne od nas. Tudi člani Lions kluba Litija smo veseli, da bo v 
šolskih klopeh zaradi naših prizadevanj več smeha in radosti.  A. Š.

Tekmovalca drug za drugim v kovin-
skem tunelu, ob strani sodnik, ki 
ocenjuje delo tekmovalcev.

foto: Martin golob

DruŠtvo uPoKojencev GabrovKa
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zDrAVSTVeNO PreDAVANJe
V torek 20.11. 2012 ob 16:30 uri bomo v ZD Litija 
organizirali predavanje Diabetično stopalo, predava 
vmsr. Mira Slak. Predavanje bo o negi in pregledu 
nog, merjenju občutljivosti in po potrebi merjenje 
krvnega pretoka v nogah (dopler). Vabljeni vsi diabe-

tiki, predvsem tisti, ki imate težave z nogami.

MerJeNJe SlADKOrJA, KrVNeGA TlAKA iN HOleSTerOlA
V društvu bo merjenje v sredo 5.12. od 8.00 do 10.00 ure. Merjenje 
krvnega tlaka in sladkorja pa bo potekalo tudi v trgovskem centru Mer-
cator na Ježi 13.12. od 8.00 do 13. ure. Na merjenje pridite tešči!

NOVOleTNO SreČANJe
Poveselili se bomo v soboto, 8. 12. 2012 ob 17. h, v gostišču Kimo-
vec v zgornjem Hotiču. Tudi letos si želimo zaključiti staro leto v vaši 
družbi, na kateri ne bo manjkalo dobre hrane, iger in glasbe. cena za 
člane je 18 eur, za nečlane 20 eur. Prijave zbiramo do 30.11. 2012 
v društveni pisarni, kjer opravite plačilo za srečanje in hkrati sporočite 
ali boste potrebovali avtobusni prevoz. Sladke domače dobrote so zaže-
ljene. Vljudno vabljeni!

KOPANJe V lAšKeM
Še vedno poteka 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 premajhnega zanimanja 
do nadaljnjega ne bo več. 

TELOVADBA
Telovadba poteka ob ponedeljkih in sredah ob 19.15 uri v športni 
dvorani Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni.

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.

uSTVArJAlNe DelAVNice
ustvarjamo vsak četrtek ob 17.00 uri do konca decembra. Izdelke 
izdelujemo iz naravnih materialov, slikanje na steklo iz naravnih mate-
rialov, 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 primerni 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:
22.11.  Polšnik – Padež - Podkum   ivan Lamovšek
29.11.  Limbarska gora   Božo Čertalič
6.12.  Pohod v neznano (prijava do 29.11.) Ivan Lamovšek
Prijave za pohod v neznano zbiramo do 29.11. 2012, ob prijavi plačate 
akontacijo za prevoz 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

društvo upokojencev
www.dulitija.si

izleT V NezNANO
Vsako jesen, v mesecu oktobru, je v programu izle-
tniške sekcije DU Litija tudi izlet v neznano. Izlet, o 
katerem ne veš nič. in vsako leto je izletnikov, večnih 
radovednežev, veliko. Letos nas je bilo kar za dva 
avtobusa. 
Pot nas je vodila 

proti Štajerski. Naša prva postaja je bila 
v Selnici ob Dravi, kjer smo si ogledali 
postopke predenja ovčje volne in izdel-
ke iz njih. Le dva kilometra naprej smo 
se ustavili v He Fala in si vzeli dobro uro 
časa za njen ogled. Pred nami je bil še 
ogled turistične kmetije klančnik. Z veliko mero humorja in igralskega 
talenta nam jo je predstavil gospodar Marko Kogelnik. 
Dobra volja, ki smo se jo nalezli na izletu, nas je spremljala tudi vso pot 
proti domu. Milka RoGELJ

SreČANJe STAreJšiH
Društvo upokojencev Litija, s sekcijo za socialno delo organizira vsakot 
leto srečanje članov društva, ki so starejši ko 80 let. Srečanje je družab-
nega značaja, namenjeno pa je tudi, da se starejši pogovorijo o tegobah 
in radostih življenja v poznem obdobju. Gre za srečanje starih znancev, 

ki pa se sicer redko dobijo.
Letošnjega srečanja se je 
udeležilo 85 članov društva, 
kar je podobno kot v prejšnjih 
letih. Za uvod smo imeli krajši 
kulturni program. Nastopile 
so pevke skupine »Mavrica« s 

pevovodjem g. Kolarjem. Kot solista sta v duetu zapela g. Mato Savšek 
in g. Janez Prašnikar. V kulturnem programu je sodelovala z recitacijo g. 
Mila Grošelj, ki je program tudi vodila. udeležence je nagovoril predse-
dnik društva g. Dušan Jovanovič in vodja sekcije za socialno delo g. Janez 
Blažič. Posebej je nagovoril in pozdravil udeležence župan občine Litije 
g. Franci Rokavec. Navzoče je pozdravila tudi predsednica ZDu Litija - 
Šmartno, ga. Joža Gombač.
Po uvodnem delu srečanja so članice skupine »Mavrica«, skupno s soli-
stoma in ob harmonikarski spremljavi g. Kolarja zapeli še nekaj narodnih 
pesmi. 
Po oceni udeležencev in organizatorjev je bilo srečanje lepo in prijetno. 
Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri uspešni izvedbi srečanja, se najtople-
je zahvaljujemo. Res, iskrena hvala!  ivan BLAŽiČ

NAš PreDSeDNiK NA MArATONu
kot je napovedal, se je predsednik našega društva Dušan Jovanovič, v 
nedeljo 28. oktobra 2012, kljub napovedi slabega vremena, udeležil 17. 
ljubljanskega maratona in tam zastopal 
Društvo upokojencev Litija.
Uspel je in zmagal sam s seboj. Dušan je 
z neomajno voljo, v času 4 ure, 5 minut 
in 58 sekund, kljub slabemu vremenu, 
uspel preteči 42 km maraton. S tem je 
potrdil, da dobro obvlada vse razmere in 
ga nič ne more presenetiti in da zna tudi 
v mrazu preceniti svoje sposobnosti. Seveda so tam zanj navijali in mu 
ploskali domači in drugi navijači. 
Tudi mi mu čestitamo, saj si je tako prigaral in pritekel najlepše darilo za 
svoj 60. rojstni dan. Ponosni smo na našega predsednika! 

Martina KRALJ
SKuPAJ BOMO uSTVArJAli

V četrtek, 8.novembra 2012, s pričetkom ob 15. uri smo začeli z izva-
janjem ustvarjalnih delavnic pri DU Litija. V jesensko–spomladanskem 
obdobju 2012/13 bo izvedeno 14 delavnic z različnimi vsebinami.
Vsak četrtek bosta potekali dve različni delavnici, po dve šolski uri. Do 
konca letošnjega leta bodo izvedene sledeče delavnice: izdelava voščil-
nic za rojstni dan, slikanje na steklo in predmete, izdelava božično-novo-
letnih voščilnic, izdelava nakita iz fimo mase, izdelava božičnih okraskov 
in drugih izdelkov ter izdelava malih-drobnih daril.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite ob čaju, klepetu in ustvarjanju.

Karlo LEMUT

STrOKOVNA eKSKurziJA liTerArNe SeKciJe
V svoj letni program je naša Literarna sekcija Društva upokojencev Litija 
za to leto vključila tudi strokovne ekskurzije. Prvo od njih smo realizirali 

v torek, 6. novembra. Obiskali smo Stiški 
samostan. Nekateri med nami so bili tam 
prvič, pa tudi vsi ostali, ki smo samostan 
obiskali že kdaj v preteklosti, smo bili nad 
urejenostjo in bogato dediščino edinega 
na slovenskem delujočega cisterjanskega 
samostana navdušeni. ogledali smo si del 
samostanskih zgradb kot so križni hodnik, 
jedilnica, kapiteljska soba in cerkev. Drugi 
sklop našega ogleda je bil muzej, katerega 
nova pridobitev je skriptorij in si ogledali 
tudi film o patru Simonu Ašiču. V preno-
vljeni čajnici smo poskusili njegov nadvse 
okusen božični čaj in se s kar nekaj narav-

nimi zdravilnimi pripomočki in čajnimi mešanicami po njegovem receptu 
založili za blažitev tegob doma. Bilo nam je lepo in veselimo se že nove 
destinacije.  V imenu literatov, Iva SLABE

PreDNOSTNA liSTA zA STANOVANJA
Stanovanjska komisija DU Litija pripravlja postopke in predloge za odda-
jo najemnih stanovanj Nepremičninskega sklada PiZ v Litiji, ki so name-
njena upokojencem nad 65 let starosti. Prijave za oddajo teh stano-
vanj sprejema vse leto.
Na začetku vsakega leta sprejme prednostno listo za oddajo stanovanj 
v tekočem letu.
Tako bo v začetku prihodnjega sprejela novo prednostno listo za oddajo 
stanovanj v letu 2013, na katero bo uvrstila prosilce s prednostne liste 
za letošnje leto in nove prijavljene kandidate do 31.12.2012. Trenutno so 
vsa stanovanja na Jerebovi 3 zasedena, predlog za oddajo pripravi, ko se 
katero od stanovanj izprazni, zato je možnost za pridobitev teh stanovanj 
v najem majhna.
Interesentom za stanovanja predlagamo, da se pozanimajo tudi za mo-
žnosti najema oskrbovanih stanovanj v novem SVC Litija, ki bodo vseljiva 
v letu 2013. Informacije o tem lahko dobijo pri direktorici SVc Litija Tatja-
ni kržišnik, na telefon (tel. 01 8963 427), ki sprejema tudi informativne 
prijave za najem. Več informacij o teh stanovanjih je razvidno iz prispevka 
SVC Litija, z dne 5.10.2011, na spletni strani Du Litija.  Martina KRALJ

VeČer lJuDSKiH PeSMi S ciTrAMi
citrarski orkester »Srebrne strune«, ki deluje v okviru kulturne sekcije 
pri Društvu upokojencev Litija, pripravil redni letni koncert. 
Koncert bo v četrtek 29. novem-
bra 2012 ob 18.00 uri v dvorani 
Kulturnega centra v litiji. (dvora-
na na Stavbah). Vabimo ljubitelje 
lepe ljudske glasbe, da pridejo in do-
živijo lep glasbeni večer. Poleg čla-
nov orkestra bo sodelovalo še več 
priznanih glasbenikov, gostov naše prireditve. Pridite! Poskušali bomo 
ustvariti prijeten večer.  ivan BLAŽiČ
NAPOVeDNiK
- sobota 24. november 2012 – iZLeT NA MADŽARSkO iN PRLekiJO
-  nedelja 25. november 2012 ob 7.00 uri   –  avtobus, pohod na PRViNe 

– ČeMŠeNiŠkA PLANiNA
-  četrtek 29. novembra 2012 ob 18.00 uri – kONCeRT CiTRARSkeGA 

ORkeSTRA Du LiTiJA z GOSTi DRuŽiNe GALiČ v kuLTuRNeM CeN-
TRu V LiTiJi – NA STAVBAH

-  nedelja 9. december 2012 ob 7.30 uri – pohod na TISJE
-  sreda 12. december 2012 – BOŽiČNO NOVOLeTNO SReČANJe članic 

in članov Du LiTiJA – v HOTiČu
-  sobota15. december 2012 ob 7.30 uri – vlak, bo pohod SAVA-SVeTA 

GORA  kotiček ureja: karlo LEMUT

šAVriNKA Anite Vozelj 
na potujoči razstavi po 
Sloveniji
Na 4. ex temporu Sladka 
Istra, ki je potekal konec 

septembra v kopru, je ustvarjalo 85 likovnikov iz 
Slovenije in Trsta. Selektorica Petra Paravan je 
za razstavo izbrala 20 slik, med katerimi je tudi 
Šavrinka naše članice Anite Vozelj. Razstava je 
trenutno v Kopru, nato pa se bo selila še v Loga-
tec, celje, Ilirsko Bistrico, Izolo in Ljutomer.

GABriJelA HAuPTMAN rAzSTAVlJA V KulTurNeM ceNTru liTiJA
5. novembra je bila v kulturnem centru 
Litija odprta 6. samostojna razstava mag. 
Gabrijele Hauptman, ki je tudi spregovorila 
o svojem likovnem snovanju in predstavila 
razstavo. V kulturnem programu je nastopi-
la Vokalna skupina učiteljev OŠ Litija. Raz-
stava bo na ogled do konca novembra. 
Gabrijela Hauptman se je v obdobju svo-

je zaposlitve posvetila razvoju šolstva v 
Litiji, hkrati pa je tudi ustvarjala na kul-
turnem področju. Slika, modelira, piše 
pesmi v slovenščini in angleščini.
Njeno slikarstvo je čustvena, vsekakor 
empatična podoba odseva današnje-
ga sveta. Njena dela na več nivojih 
spregovorijo o odtujenosti, hrepenenju 

in osamljenosti posameznika. koloristično 
izredno nabita dela v resnici postavljajo v 
glavni plan barvne odnose in ne figuraliko. 
Pred nami je osnovni princip abstraktnega 
slikarstva, sicer še pomešan s snovnim sve-
tom, ki pa iz-
gublja svojo 
funkcijo. Ga-

brijela nas vodi v svet duhovnosti, stran 
od ponorelega sveta. 
Gabrijela Hauptman je za svoje slikarsko 
delo prejela že več priznanj, me drugim 
certifikat kakovosti za abstraktno sli-
karstvo.

izrAz iN eKSPreSiJA V ČlOVeKu – rAzSTAVA V TrBOVlJAH
Izraz in ekspresija v človeku je šesta tematska razstava JSkD. Na devet 
območnih razstav v Cerknici, Logatcu, Ljubljani, Zagorju, Trbovljah, Litiji, 
Ribnici in Ljubljani z okolico (Turjak in Dol) je prispelo skoraj 200 del. 
Regijska razstava po izboru selektorja - akademskega slikarja in grafika 
Todorčeja Anastasova, je bila postavljena v likovni galeriji v Delavskem 
domu Trbovlje od 8. do 22. novembra. Iz litijske razstave so se na regijsko 
uvrstili: Anita Vozelj (mala plastika, glina), Sonja Perme (fotografija), Neža 
Palčič (fotografija), Darja Bernik (akril, platno), Joža Ocepek (mala plasti-
ka, glina), Jelka Polak (mala plastika, glina) Pavel Smolej (akril, platno).
DAN ODPrTiH VrAT SlOVeNSKe KulTure
PReGLeDNA RAZSTAVA bo zadnja društvena razstava v letu 2012. Odpr-
ta bo na Dan odprtih vrat slovenske kulture v ponedeljek, 3. decembra 
ob 18. uri v kNJiŽNiCi ŠMARTNO. Razstavljena bodo tudi letošnja nagra-
jena dela. Skupaj s knjižnico Litija in JSkD Oi Litija bomo tako obeležili 
rojstvo pesnika Franceta Prešerna.  Predsednica društva: Joža ocEPEK

SreČANJe DrušTeV 
PODeželSKiH žeNA iN DeKleT 
OBČiN liTiJA iN šMArTNO Pri 

liTiJi leTOS V OGlArSKi Deželi 
NA DOlAH Pri liTiJi

kot vsako leto, smo si tudi letos 13. oktobra, članice društev podeželskih 
žena in deklet iz Občin Litija in Šmartno pri Litiji, vzele čas za prijetno 
druženje in obenem izmenjavo naših bogatih izkušenj, ki jih pridobivamo 
pri vsakdanjem delu. Vreme nam sicer ni bilo naklonjeno, ker je skoraj cel 
dan deževalo, a se nas je kljub temu zbralo kar 74 članic iz vseh društev. 
Vse so s seboj prinesle veliko dobre volje in pozitivne energije, ki nas je 
ves dan grela, poleg toplih napitkov in sladkih prigrizkov, ki so jih pripra-
vili na kmetijah gostiteljicah.
Zbrale smo se ob 9.00 uri pri PODRuŽNiČNi OSNOVNi ŠOLi DOLe PRi 
LiTiJi, kjer so nas prijazno pozdravile predsednica DPŽD DOLe PRi LiTiJi, 
gospa irena Bostič in kmetijska svetovalka gospa Sonja Zidar urbanija. 
Le ta je poudarila, da se danes zagotovo potrjuje naša volja in vztrajnost 
do sodelovanja in druženja, ker se nas je kljub slabemu vremenu toliko 
udeležilo srečanja. Od OŠ Dole smo se peš odpravile do CeRkVe MARiJe 
VNeBOVZeTe NA DOLAH, katere znamenitosti nam je predstavila gospa 
Marija Tekavec. Naprej nas je pot vodila do OGLARSke DOMAČiJe MeD-
VED, kjer so ob oglarski kopi pripravili topel sprejem. Gospa Bernarda 
Medved nam je predstavila celoten postopek dela pri pripravi kope, njen 
mož pa je spretno odgovarjal še na vsa podrobnejša vprašanja, ki so mu 
jih zastavljale ženske, ki jih ni bilo malo. Po strokovnem delu so nas prese-
netili s pogostitvijo v njihovih na novo urejenih prostorih za goste, kjer res 
pristno diši po domačnosti! Od Medvedovih smo se peš naprej odpravile 
do naslednje OGLARSke DOMAČiJe BRiNOVeC. Dež je kar vztrajal in ni 
bilo druge izbire, kot da smo odličen golaž, ki so nam ga pripravili Brinov-
čevi, pojedle kar stoje, pod dežniki. Ženske smo bile enotnega mnenja, da 
je tudi to nekaj neponovljivega. Ob prisrčnem sprejemu s harmoniko pri 
Brinovčevih nam je poleg zelo strokovne predstavitve ponudbe na njihovi 
kmetiji, okusni malici in dobrem vzdušju, ostala v prijetnem spominu tudi 
gospa Brigita Medved, soseda Brinovčevih, ki je spekla čudovite krofe za 
vse članice in nas z njimi pocrtljala. Od Brinovčevih smo se do naslednjih 
postojank peljale z avtobusom, kar je bilo s strani organizatork izredno 
domiselno in praktično. Med nami je bilo tudi nekaj starejših žensk, tako, 
da se je vožnja kar prilegla, obenem pa je naša gostiteljica irena Bostič 
to vožnjo izkoristila za odlično predstavitev kS DOLe PRi LiTiJi. Opisala 
je tako geografske znamenitosti kot tudi zgodovinske, predstavila go-
spodarsko in kmetijsko dejavnost na Dolah in nenazadnje povzela vse 
tipične značilnosti tukajšnjih ljudi. ker do »kOŠiNOVGA MLiNA« v dolini 
reke Bistrice ni urejene ceste, da bi do kmetije lahko pripeljal avtobus, 
smo se od glavne ceste do domačije, odpravile kar peš. Gospod Janez 
Jesenšek nam je povedal, da je to še edini tukaj delujoči mlin (včasih 
jih je bilo več), a je bilo letos v sušnem obdobju že ogroženo njegovo 
delovanje, zato razmišljajo, da bi delovanje mlina priklopili na elektriko. 
Ženske smo z zanimanjem pogledale tudi notranjost mlina, ki je vredna 
ogleda. Kupile smo tudi nekaj moke in se polne prijetnih vtisov prijaznega 
gospodarja in njegove družinice odpravile nazaj do avtobusa, ki nas je 
nato peljal v VAS GRADiŠČe. V tej zgledno urejeni vasici smo se najprej 
ustavile pri značilni »VAŠki LiPi«, ki je tretja najdebelejša v Sloveniji in jo 
najdemo na DOMAČiJi OBLAk ANiCe. Pri lipi sta nas gospa Anica, ki je 
polna energije in njen mož pogostila s pijačo in čudovitimi sladicami, prav 
takšne pogostitve pa smo bili deležni tudi PRi GRACARJeViH. Obe kmetiji 
sta lahko za zgled v litijski občini, tako v mlečni proizvodnji kot dopolnilni 
dejavnosti, da ne omenjam posodobljene mehanizacije in urejenosti, ki jo 
vidimo na teh kmetijah. Kot nam je gospa Anica na koncu vasi pokazala 
še njihovo najnovejšo pridobitev v zadnjem letu (hala za razrez lesa), smo 

se nazaj grede fotografirale še pri 
eni izmed starejših obnovljenih hiš 
v vasi pri gospe Darinki Sladič, kjer 
je nastala lepa skupna fotografija 
s čudovitim ozadjem (obnovljeno 
lepo ocvetličeno hišo). 
Polne dobre volje smo se potem z 
avtobusom zapeljale na našo konč-
no točko, na turistično kmetijo »PR 

kRJAN«, kjer nas je najprej nagovoril podžupan občine Litija, gospod Gre-
gor Zavrl. Povedal je, da je vesel, da smo ga povabile medse, kajti vsi se 
zavedajo pomena našega dela, ki ga z velikim veseljem opravljamo na po-
deželju. Zaželel nam je prijetno druženje še naprej. kmetijska svetovalka, 
gospa Sonja Zidar urbanija, se je zahvalila vsem za udeležbo in sodelova-
nje in povedala, da nas drugo leto gostijo članice DPŽD Polšnik. Dodala 
je, da po vseh kmetijah in znamenitostih, ki 
smo jih ta dan na Dolah lahko videle, z veli-
kim veseljem ugotavlja, da »oGLARSKA DE-
ŽeLA ŽiVi«. Naj bo tako tudi v prihodnje, kajti 
ljudje, ki jih srečujemo tukaj, imajo še polno 
ciljev in veliko energije, s katero jih bodo lažje 
dosegali. Na koncu se je gospa irena Bostič, 
predsednica DPŽD DOLe, zahvalila vsem domačinom za pomoč pri orga-
nizaciji, lokalni kmetijski svetovalki za sodelovanje, ter podžupanu občine 
Litija za podporo, ki jo je izrazil vsem nam. Povabila nas je tudi na ogled 
čudovite in bogate razstave izdelkov domače obrti in peciva, katerega 
smo dobile potem tudi za domov. Prav za konec pa so nas Krjanovi na 
Dobovici postregli s pravimi domačimi kolinami, tako da smo ob polnih 
krožnikih in kozarcih še dolgo klepetale in se prijetno družile.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili tako brezhibno organizirano srečanje!

Zapisala: Sonja ZiDAR uRBANiJA
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iNTerNATiONAl TrADiTiONAl KArATe  
TOurNAMeNT FOr cHilDreN  

AND ADulTS  
“iNTerNATiONAl cuP 2012”,  

VAlAšSKé MeziříČí
Člani otroške, kadetske, juniorske, youth in seniorske reprezentance 
SZTk so se v soboto, 15. 9 2012, udeležili mednarodnega turnirja inter-
national Traditional Karate Tournament for children and Adults “Inter-
national Cup 2012”, organiziranega v češkem mestu Valašské Meziříčí. 
Poleg tekmovalcev so se tekmovanja udeležili tudi štirje sodniki SZTk 
(Gorazd Praprotnik, Jernej Čufer, Luka Bajda, Mirko Rogač) in kot ča-
stni član sodnik FikTAFVG Sergio Štoka. Tekma je predvsem služila 
kot predpriprava za nastop na svetovnem prvenstvu. Poleg Slovenije 
in Češke pa so se tekme udeležili tudi avstrijski tekmovalci. iz kluba 
kensei so se tekme udeležili reprezentanti Matic Logar, Nina Bajrić 
in Zarja Mandelj.

šMArSKA eKiPA NA VrHu leSTVice
Do konca meseca oktobra je bilo v 1.B državni rokometni ligi odigranih 
pet krogov. Zadnja tekma je bila na vrsti tik pred »krompirjevimi« po-
čitnicami. RD Herz Šmartno je v soboto, dne 27.10.2012, gostovalo v 
Veliki Nedelji in z visoko zmago prevzelo 1. mesto na lestvici.
V mesecu novembru nas čakajo tri tekme v 1.B DRL. Doma bosta dve, 
10.11.2012 proti Rk Grča kočevje in 24.11.2012 proti MRD Dobova. Na 
gostovanje v cerklje na Gorenjskem se bo ekipa odpravila 17.11.2012, 
kjer jo čaka težka tekma proti Rk Damahaus Cerklje.

Tekmovalne selekcije trenirajo skupaj štirje 
trenerji. Mladince in kadete trenira Primož 
Cenkar ob pomoči vodje mlajših selekcij To-
neta Justina. Starejše in mlajše dečke trenira 
Pegi Berce, njen pomočnik je Filip Gradišek. 
Vsaka selekcija ima tudi svojega tehničnega 

vodjo, mladince vodi Jože Repovš, kadete Gregor Bokal, starejše dečke 
A/B Borut Mandelj in mlajše dečke A/B Andrej Peternel.
V imenu društva vas vabimo, da si ogledate vse tekme 1.B lige v do-
mači dvorani Pungrt ter tudi kakšno v gosteh. Hvala navijaški skupini 
kROkARJi, ki nas tudi v novi sezoni spremlja doma in na gostovanjih!!! 
Seveda vas vabimo tudi na tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu 
skoraj vsak vikend.  RD Herz Šmartno

LeSTViCA 1.B DRL PO 5. kROGiH:

Mesto Ekipa št. 
tekem Zmage Neodl. Porazi razl.  

zad. Točke

1. rD Herz šMArTNO 5 4 1 0 171 : 144 9
2. Rk DOL Tki HRASTNik 5 4 1 0 154 : 135 9
3. RK SLoVENJ GRADEc 2011 5 4 0 1 154 : 129 8
4. Rk DAMAHAuS CeRkLJe 5 3 1 1 152 : 142 7
5. RD SLoVAN 5 3 0 2 153 : 130 6
6. MRD DoBoVA 5 2 1 2 151 : 154 5
7. ŠD MOkeRC - iG 5 2 0 3 162 : 164 4
8. ŠkOFLJiCA PekARNA PeČJAk 5 2 0 3 156 : 164 4
9. RK GRoSUPLJE 5 1 1 3 157 : 164 3
10. Rk GRČA kOČeVJe 5 1 1 3 125 : 149 3
11. RD MOŠkANJCi - GORiŠNiCA 5 1 0 4 125 : 150 2

12. RK VELIKA NEDELJA 
cARRERAoPTYL 5 0 0 5 134 : 169 0

TAeKwONDOiSTi NADAlJuJeJO  
ODliČNe rezulTATe

Taekwondo klub Šmartno - Litija, se je v soboto, 27. 10. 
2012, s petimi tekmovalci odpravil na 14. Jastreb open 

2012. Na tekmovanju je sodelovalo 910 borcev iz 76 klubov. 
Presenetil je naš mlajši kadet Luka Bajc, ki se je boril odlično in prvo bor-
bo zmagal, v drugi pa je žal izgubil za samo 1 piko. Malo sreče je zmanj-
kalo Timoteju Bučarju, ki je bil vseskozi enakovreden svojemu nasprotni-
ku, a na koncu izgubil za tisto pomembno zlato piko. Najbolje pa se je 
odrezala naša najboljša kadetinja Sara Rozina, ki je zabeležila 2 zmagi. 
»Pometla« je s svojo konkurenco in prvo borbo zmagala s 6:0, drugo z 
10:2, v finalu pa je na žalost izgubila, a vseeno zasedla odlično 2. mesto. 
Za ta dosežek ji čestitamo in ji želimo še veliko takšnih rezultatov.
kljub porazu pa sta se odlično borila še: Aleksandra Rozina ter Rok Slap-
ničar.  Janja REPINA

DOMeN iN TADeJ uSPešNA V BeOGrADu
20. in 21. oktobra je v Beogradu potekal 11. 
Galeb Belgrade Trophy Serbia Open. Na tek-
movanju je sodelovalo 829 tekmovalcev iz 137 
klubov ter iz 29 držav. Domen in Tadej sta se 
tja odpravila s slovensko reprezentanco. 
Domen je v kategoriji juniorjev -59 kg, v prvi 
borbi uspešno premagal domačina, drugo bor-
bo pa je žal izgubil proti borcu iz irana, ki je bil 

kasneje tudi zmagovalec v tej kategoriji. 
Tadej pa si je v kategoriji kadetov -41 kg, priboril 2 zmagi in sicer: prvo 
zmago je dosegel proti tekmovalcu iz Bosne, v drugi pa je bil boljši od 
italijana. Naslednjo borbo, ki bi Tadeju že prinesla bronasto medaljo, pa 
jo je za pičli 2 piki izgubil proti borcu iz Bolgarije. Domen in Tadej sta 
iz tega tekmovanja odnesla obilo izkušenj, ki jih bosta lahko izrabila za 
naslednje borbe.  Janja REPINA

PriČeTeK SezONe zA TAeKwONDOiSTe
V nedeljo, 14. 10. 2012, se je v Zagrebu 
odvijal 7. Kondor open 2012. Na tekmova-
nju je sodelovalo 446 borcev iz 67 klubov. 
Taekwondo klub Šmartno – Litija je na 
tekmovanje odpeljal 12 borcev. 
Reprezentant Domen Pirc se je boril več kot odlično, a na koncu žal zara-
di napak sodnikov izgubil. Njegov mlajši brat, Tadej, pa je po prvi zmaga-
ni borbi, v drugi za las izgubil proti borcu iz Hrvaške. Osvojil je 3. mesto 
in dokazal, da si zasluži mesto v slovenski kadetski reprezentanci.
Pod mentorstvom Francija Širclja, pa so na to tekmovanje odšli tudi štir-
je člani Pon do kwan Zagorje, ki bodo pričeli s treningi taekwondoja. Za 
njihovo prvo tekmo, so se borili nad pričakovanji. Primož Bračič pa je 
celo osvojil 3. mesto.  Janja REPINA

TAeKwONDOiSTi ODliČNi NA DržAVNeM  
PrVeNSTVu

V ivančni Gorici se je v nedeljo, 4. 11. 2012, odvijalo državno prvenstvo 
v borbah. Taekwondo klub Šmartno – Litija je na tekmovanje odpeljal 21 
borcev ter 2 tekmovalca za kategorijo KIcK. Domov so se vrnili bogatejši 
za 18 medalj ter 4 pokale. Po zaslugi vseh borcev smo dosegli 2. mesto 
v skupni razvrstitvi in s tem dokazali, da smo, kar se tiče kvalitete tekmo-
valcev, v Sloveniji skoraj na vrhu. V kategoriji kadetov smo prejeli pokal 
za 1. mesto, v kategoriji mladincev pa pokal za 2. mesto. 

Najbolje se je odrezala kadetinja Sara 
Rozina, ki je s svojo vrhunsko formo pre-
magala svoji nasprotnici in se povzpela na 
najvišjo stopničko ter se okronala z nazi-
vom najboljše kadetinje prvenstva. Po zelo 
napeti in živčni borbi je 1. mesto dosegel 

tudi Domen Pirc in upravičil svoje mesto v slovenski reprezentanci. Prav 
tako pa je državni prvak njegov mlajši brat, Tadej, ki je dokazal da si tudi 
on zasluži mesto v reprezentanci.
Velja omeniti še Lano Smiljanič, ki je v kategoriji kiCk osvojila 1. mesto.
Vsi tekmovalci, tudi tisti, ki so izgubili, pa si zaslužijo vse pohvale in 
čestitke. Veliko sreče pa jim želimo tudi na prihajajočem državnem pr-
venstvu v tehniki, ki bo 2. 12. 2012 v ivančni Gorici.
ReZuLTATi - borbe: 1. MeSTO: Sara Rozina, Domen Pirc, Tadej Pirc, Patri-
cija Matoz, Žak eberlinc; 2. MeSTO: Rudi kepa, ivonne Doblekar kreuzer, 
Peter kastelic, Lovro Perme, Aleksandra Rozina, eva Sirk, Nika Šircelj; 
3. MeSTO: Timotej Bučar, Anže Repina, Rok Slapničar, Tadej Cerar, Me-
linda Ramadani, Luka križaj; TekMOVALi SO Še: David Bilbija, Žan Žak 
Eberlinc, Luka Bajc.
ReZuLTATi – kick: 1. MeSTO: Lana Smiljanič; TekMOVAL Je Še: Gaj križaj.

Sporočamo vam žalostno novico, da je zaradi 
tragične nesreče umrla naša članica, prijatelji-
ca in simpatizerka Mira Fekonja. V našem klu-
bu nam je kuhala čaje nas stregla pri druženju 
in nas razvajala z domačim pecivom. Od nje 
smo se poslovili 10.11.2012 na Kresniškem po-
kopališču. Mira pogrešali te bomo!!

Ob izidu občana bo že končan jesenski del prvenstva. Članska ekipa 
je po dobrih rezultatih v vrhnjem delu lestvice. Razlike med ekipami 
so minimalne, zato bo zelo pomemben drugi del sezone, saj vsaka 
točka veliko pomeni. Tako fante med zimskim premorom čaka trdo 
delo, da na koncu osvojijo eno od prvih mest, kar je tudi cilj ekipe v 
tej sezoni.
Ženska ekipa je uvrščena na četrto mesto, kar ji zagotavlja igranje za 
prvaka. Mlajše ženske selekcije igrajo turnirski sistem in pohvalno je, 
da je udeležba igralk na turnirjih zelo številčna. 
Pri selekciji mlajši dečkov u-12 je zelo viden napredek igralcev saj je 
ekipa uvrščena v prvi polovici razpredelnice. Selekcija cicibanov u-8 
igra turnirski sistem in se redno uvrščajo med prve ekipe. Za tema 
dvema ekipama pa prihaja veliko naših najmlajših, ki pa zaenkrat le 
pridno trenirajo.
Konec meseca oktobra pa so naš športni park prizadele poplave. Sava 
je prestopila bregove in nam poplavila oba travnata igrišča in povzro-
čila kar nekaj škode. Poškodovane so zaščitne ograje in tudi nekaj 
travnate površine. S prostovoljno delovno akcijo smo 31.10.2012 oči-
stili travnate površine in tudi že sanirali nekaj zaščitne ograje. 
Voda je še močneje udarila in reka Sava je prestopila bregove v po-
nedeljek 5.11.2012. Voda je narasla do kritične višine in zato smo 
morali pred vrata umetne trave namestiti protipoplavne vreče. ko je 
voda odtekla pa se je šele videlo koliko škode nam je naredila popla-
va. Ograje in igrišča so močno poškodovana in potrebno bo veliko 
truda in denarja, da bomo uspešno sanirali nastalo škodo.
Zahvaljujemo se vsem igralcem, igralkam in simpatizerjem kluba, ki 
so v tolikšnem številu pomagali v dnevih poplav in po njih. S tem so 
dokazali, da je v Jevnici še prisotno prostovoljno delo in pomoč pri 
naravnih nesrečah.
Za vsako pomoč pri sanaciji našega športnega parka pa se vam že 
vnaprej zahvaljujemo.  

za NK Jevnica Marjan MEDVED - Medo

TriDeSeT leT FuTSAlA
Dve veliki (ueFA futsal cup), tudi organizacijski preizkušnji sta za člani 
futsal kluba Litija. Rezultatsko in tudi organizacijsko smo bili delež-
ni številnih priznanj. Vsega tega pa ne bi bilo, če klub ne bi deloval 
tako kot mora, zgledno. in zato je pred nami še ena ''vroča'' zadeva 
in sicer rojstni dan našega kluba. in to ne vsakoletni, temveč malce 
bolj ''okrogel''. Naš klub bo letos, natančneje 24.12.2012 praznoval 
30 let uradne potrditve z žigom upravne enote Litija. Zgodovina in prvi 
začetki kluba segajo sicer v začetne dneve meseca maja 1976, ampak 
uradna potrditev je pač uradna potrditev. in prav je, da to zabeležimo 
na nek slovesen način, v katerem se bomo spomnili vseh let, vseh igral-
cev, vseh, ki so karkoli pomagali pri delovanju in uspehih kluba. Lahko 
rečemo, da se že ''na veliko dela'' v tej smeri in da nastaja scenarij 
slovesne prireditve z obuditvijo zgodovine in na koncu tudi praznovanje 
z glasbeno skupino Mambo Kings, kjer bomo lahko spregovorili o novih 
30. letih, ki so pred nami. Odločili smo se tudi, da bomo vam vsem 
naše dosežke pokazali tudi na filmskem platnu. Odločitev je padla pred 
kratkim, zbiranje materiala po zaprašenih policah pospešeno poteka, 
vse skupaj pa bo svetlo dneva videlo 24.11.2012 ob 19.00 uri v litijski 
športni dvorani. Že sedaj vabljeni na prireditev konec tega meseca, saj 
boste priča premiernemu prikazu filma o najuspešnejšem športnem 
kolektivu v naši občini. Debet naslovov državnega prvaka, osem pokal-
nih lovorik, najprej sedmo, ter letos še šesto mesto v Evropi so dokazilo 
zgornje trditve. Skozi vse to vas bo na praznovanju spomnil film in be-
seda, ki bo tekla ob tem. Verjemite vredno ogleda. 

Barbara ROZiNA

Minilo je že nekaj časa, odkar smo se nazadnje 
javili, v tem času pa so naši tekmovalci in ekipe 
dosegli že nekaj lepih rezultatov. 
V soboto, 10.11.2012, je potekal 7. krog slovenske 
kegljaške lige. Po sedmih odigranih krogih je naša 
prva moška ekipa, ki igra v 1.A ligi, na trenutno če-
trtem mestu in za tretjeuvrščeno ekipo iz Ljubelja 

zaostaja za 2 točki. Druga moška ekipa je v 2. ligi vzhod na trenutno 
petem mestu, za impolovo ekipo pa zaostaja 3 točke. Ženske pred-
stavnice kluba so v 1.B ligi na četrtem mestu, za ekipo iz impola pa ne 
zaostajajo veliko. Vse tri ekipe se torej držijo mest pri vrhu in z dobro 
igro v prihodnje ni strahu, da bi padli na lestvici.
Odvil se je tudi že četrti in peti krog pri najmlajših predstavnikih ke-
gljanja - pionirjih. V tej kategoriji ima Litijski klub 2 predstavnika. Letos 
prvič tekmuje naš najmlajši član, Matjaž ivančič. Na tekmovanjih v prvi 
kategoriji (letnik 2003 in mlajši) mu gre več kot odlično, saj po petih 
krogih zaseda 8. mesto med 15. tekmovalci, kar je super uvrstitev, 
glede na to, da je šele začel svojo kegljaško pot. V četrti kategoriji pa 
nastopa Žiga Pikl, ki je na trenutno 16. mestu, kar ga uvršča med prvo 
polovico tekmovalcev. Želimo jima veliko kegljev tudi v prihodnosti!
V četrtek, 27. oktobra, je potekalo državno prvenstvo v mešanih dvo-
jicah, do 18 let. Tekmovala sta tudi naša predstavnika in sicer Tomaž 
ivančič in Maruša kokalj. Po izenačenju v setih proti dvojici Burja/Bla-
govič, se jima po dodatnih dveh metih, ki v primeru izenačenja odloča-
jo o zmagovalcu, na žalost ni uspelo uvrstiti v osmino finala. kljub temu 
jima čestitamo za dobro igro!
V soboto in nedeljo 3./4.11.2012 je v Črnomlju in Medvodah pote-
kalo državno prvenstvo za kadete in kadetinje posamezno. Za Litijo 
je nastopalo 5 tekmovalcev in ena tekmovalka. klemen ivančič je le 
za pičlih 5 kegljev zaostal za mestom, ki prinaša medaljo, vendar pa 
mu kljub temu čestitamo za odlično četrto mesto, poleg tega pa tudi 
za najvišji rezultat od vseh igralcev, ki ga je dosegel prvi dan tekmo-
vanja-607 podrtih kegljev. Tomaž ivančič je dosegel 16. mesto od 47 
tekmovalcev, Rok Markelc 31. mesto, kristjan Ponebšek 36. mesto in 
Žiga Pikl 39. mesto. Maruša kokalj je v ženski konkurenci zasedla 21. 
mesto. Čestitke vsem!
V Litiji pa je od 15.–28. oktobra potekalo odprto prvenstvo upokojen-
cev, katerega se je udeležilo 105 tekmovalcev iz vse Slovenije. V moški 
in ženski konkurenci sta bila na vrhu Litijana, oba se pišeta Novak. Pri 
ženskah je zmagala ivanka Novak, drugo mesto pa je prav tako osvojila 
Litijanka, Beti Prašnikar. Tretje mesto je osvojila ema Zajc, Ljubelj. Pri 
moških je zmagal Ludvik Novak. Drugi je bil tekmovalec iz Postojne, 
Tone Založnik, tretje mesto pa je zasedel Dušan eržen, Ljubelj.

KK Litija2001

DrušTVO SiNTrOPiJA Se rAzViJA
Vmesecu oktobru smo bili še kako aktivni. Poleg 
vsakotedenske telovadbe za predšolske otroke smo 
organizirali tudi bioterapije in predavanje o biotera-
piji v Klubu litijskih in šmarskih študentov. Bili smo 

toplo sprejeti in ustvarili prijetno vzdušje, kjer smo skozi praktični 
prikaz poteka bioterapije razložili tudi principe, ki so ozadje terapije z 
bioenergijo. Topel sprejem in zanimanje nas je vzpodbudil, da smose 
dogovorili z Art&Caffe-jem za organizacijo bioterapij v njihovih pro-
storih. Z veseljem pa sporočamo tudi, da smo našli lokacijo za uredi-
tev centra Sintropija, kjer bomo v prelepem okolju narave skrbeli za 
osebnostni razvoj članov društva in ostalih zainteresiranih. ker bomo 
med nami kmalu imeli tudi premakulturnega oblikovalca lahko od 
nas spomladi in poleti pričakujete organizacijo različnih delavnic in 
seminarjev na temo permakulture, naravnega načina življenja, sobi-
vanja z naravo, zdrave in divje rastlinske prehrane, naravnih gradenj, 
bioterapije in rastlin, vrtnarjenja za otroke in še in še. Do prihodnjega 
meseca lepo pozdravljeni.  

Rok MiTić, Predsednik društva Sintropija

Tekmovalci, sodniki, trenerji in starši so se na dolgo pot podali že v pe-
tek dopoldne in tako na kraj tekmovanja prispeli v večernih urah. Pre-
spali so v hotelu, ki je bil blizu telovadnice, v kateri je v soboto potekalo 
tekmovanje do poznih večernih ur. Nastopi slovenskih tekmovalcev so 
bili na visokem kvalitetnem nivoju in so si tako prislužili kopico medalj. 
Visoka motiviranost, skupinski duh in kvalitetni nastopi pa so pustili 
zelo dober vtis tako na ostale tekmovalce kot na publiko. Velik uspeh 
tekmovalcev, predvsem pa so tako uspešno zastopali slovensko drža-
vo. izjemen rezultat je dosegel tudi član našega kluba Matic Logar, ki 
je v disciplini kata dosegel odlično drugo mesto.
Na tekmi se je izkazala usklajenost sojenja med tekmovanjem, čeprav 
so sodili sodniki iz treh različnih držav brez predhodne standardizacije 
sojenja, ki se običajno izvede pred vsakim večjim tekmovanjem. Še 
zlasti je navduševala visoka nepristranskost vseh sodnikov, ki so ves 
čas poskušali soditi profesionalno in nepristransko vse tekmovalce, ne 
glede na državo, iz katere so prihajali.
Češkim kolegom pa lahko zlasti čestitamo za trud, ki so ga vložili v 
organizaciji tekmovanja in topel sprejem slovenskih tekmovalcev in 
sod nikov. KK Kensei
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TAMBurAšKi OrKeSTer šMArTNO 
»MLADINSKA SEKcIJA« POD VODSTVOM HeleNe ViDic

vabi na koncert

lATiNO MArTiNi 4,
ki bo v soboto, 1. decembra 2012 ob 18. uri,
v športni dvorani Pungrt, šmartno pri litiji.

SoLISTI: Gašper Mihelič, zvezda šova X Factor Slovenija
 Darko Vidic, član Slovenskega okteta, 
  Nejc grm,  zmagovalec mednarodnega  

tekmovanja harmonikarjev v Sydneyu 
 ter Tina Logar - klavir in Hana Hribar - vokal

Vljudno vabljeni, vstop je prost!

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

GrADNJA DOMA iNVAliDSKeGA DrušTVA liTiJA
Invalidsko društvo Litija je v letu 2011 pri-
čelo graditi nove prostore na Cankarjevi 
cesti v Litiji. Gradja je potekala po predvi-
denih načrtih, in če bi se tako nadaljevalo 
bi člani društva danes že imeli nove pro-
store. Toda nastale so nepredvidene teža-
ve ne denarne pač pa administrativne, ki 

so gradnjo zaustavile. Več kot leto dni videvamo zidove, ki jih je prekril 
sneg, nato jih je od zadnje zime do sedaj izpiral dež in kot kaže jih bo 
ponovno prekril sneg in to samo zaradi birokratske administracije.

GrADNJA SOciAlNO VArSTVeNeGA ceNTrA liTiJA
Ob Ljubljanski ulici v Litiji raste mogoč-
na stavba »Socialno varstvenega centra 
Litija«. Na stavbi se opravljajo zaključna 
dela fasade, seveda pa tudi notranja za-
ključna dela. koliko bo stal ta objekt je 
vprašanje končne cene, ki bo izstavlje-
na po zaključku del.
Kdaj se bodo v dom vselili prvi stanoval-
ci je še odprto vprašanje, po vsej verjetnosti pa v letu 2013.

POrušili PriziDeK OSNOVNe šOle liTiJA
Gradbeno podjetje »Trgograd je porušil 
prizidek k osnovni šoli Litija. Novogra-
dnja nove šole pa je že v polnem teku. 
Glede nato kaj smo poslušali in gledali 
po televiziji se človek sprašuje zakaj so 
podrli ta prizidek, ko pa je bilo v javnih 
občilih vedno prikazovano odpadanje 

ometa, plesnivosti in električna napeljava izven ometa v prostorih sta-
rega dela šole. To se pravi diagnoza postavljena pravilno (napake osta-
le, ki nikogar več ne motijo), podrli pa zdrav nov objekt.

uČeNci OSNOVNe šOle GrADec Pri PrAKTiČNeM 
uSPOSABlJANJu

4. oktobra 2012 so učenci osnovne šole Gradec imeli praktično uspo-
sabljanje, kako se morajo ravnati v 
prometu. Z pozornostjo so prisluhnili 
nasvetom policista iz policijske postaje 
Litija, ki jim je praktično pokazal kako 
se morajo ravnati, ko prečkajo zazna-
movan prehod za pešce, kako hoditi 
po pločniku in kako se prečka cestišče 
tam, kjer ni zaznamovanega prehoda za 
pešce.

MeDOBČiNSKO reDArSTVO NA Delu
Spoštovani občani in občanke, vsi ki prihajate v Litijo po opravkih v 
razne ustanove in trgovine morate biti še posebej pozorni na prometne 
znake. Pred vhodnimi vrati v Ulici Milana Boriška 2 je pritrjen prome-

tni znak! Prepovedano ustavljanje in 
parkiranje« s pripisom dovoljeno za 
centromerkur, ki je na višini caa 3m, 
in ga človek, ki pride v Litijo ne opazi. 
Ta zločinski prekršek vas bo stal 80 � 
oziroma 40 če takoj plačate. Žal ovi-
rali in ogrožali niste nobenega, toda 
tako predvideva zakon.

Po Litiji je zadnje čase vedno več teh prometnih znakov, mnogih z ne-
razumljivimi dopolnilnimi tablami, se je tako razbohotil, da človek ne 
ve kje bi ustavil za pet minut, kajti parkirni prostori so že ob 7.30 uri vsi 
zasedeni (uslužbenci občine, upravne enote, Davčne izpostave, sodi-
šča, banke). Če želite narediti prometni red v mestu sprejmite najprej 
Odlok o ureditvi prometa v mestu Litija, označite mesta za ustavljanje, 
Valvazorjev trg pred trgovino Borovo in kZ Litija (bančni prostori, re-
stavracija Valvazor). Prav tako na ulici Milana Boriška (kajti obstoječi 
prometni znak je bil pritrjen samo zaradi vhoda v skladiščne prostore), 
označite parkirna mesta za sodišče. Šele nato lahko urejate promet z 
medobčinskim redarjem, dotlej pa je njegovo delo samo golo kasiranje 
in pobiranje denarja.
Storite nekaj za ljudi, ki prihajajo iz podeželja v to prelepo mesto Litija 
in so zato, ker so prišli poravnati obveznosti do države in občine zaradi 
banalnega prekrška kaznovani za 80 evrov. 

PlANiNSKO DrušTVO liTiJA VABi 
v nedeljo, 9. 12. 2012 

na 
32. spominski planinski pohod na Tisje. 

Start pohoda bo med 7. in 10. uro pri Plečnikovem spomeniku v Litiji, 
ob 11. uri pa bo na Tisju krajša slovesnost. 
Trasa pohoda ostaja takšna kot vsa pretekla leta. Od Plečnikovega spo-
menika v Litiji bo pohodnike 
pot vodila čez Rozmanov trg 
in Ježo do Zagorice, kjer se 
pohodniki povzpnejo na Sle-
me nad Jablaniškim potokom. 
Pri kapelici nad Bajernikom 
prečkajo cesto Šmartno - Ce-
rovica, se dvignejo do Jelše in 
nato nad naselji Rodni vrh in 
Liberga prispejo na Tisje. S Tisja bodo imeli pohodniki na voljo dve va-
riante: krajšo čez Lupinico in daljšo čez Ježni vrh in Višnji grm. Litijski 
planinci pohod organiziramo v spomin na bitko II. štajerskega bataljona 
na božični večer leta 1941. Zaključek pohoda bo v Veliki kostrevnici, od 
koder bodo v Litijo vozili posebni avtobusi.  VABLJeNi!

SreČANJe ČlANOV KrAJeVNe OrGANizAciJe 
rDeČeGA KrižA NA GrADišČu

V nedeljo, 4. 11. 2012, je bilo v domu krajanov na Gradišču veselo.
Srečali so se člani krajevne organizacije Rdečega križa Gradišče, krajani 
iz območja kORk Gradišče, krvodajalci in predstavnica OZRk Litija ga. 
Danica Sveršina, predsednik kORk Dole g. Jože Lušina in vodja POŠ Dole 
ga. Jožica Vrtačnik.
učenci podružnične šole Dole so pripravili kratek kulturni program. Reci-
tirali so pesem o jeseni, zapeli o dežju, 
nam povedali, kaj se igrajo, ko jim je 
dolgčas, in nam zaupali, kako pomemb-
no je, da smo si prijatelji med seboj, pa 
čeprav smo si različni. 
Srečanja pa ni bilo brez harmonike in ki-
tare. učenec 9. razreda Peter kmetič in 
nekdanji učenec POŠ Dole Aleš Lušina 
sta zopet dokazala, da znata privabiti čudovite zvoke in svojih inštrumen-
tov in s prijetno narod no – zabavno glasbo razveseliti ljudi okoli sebe. 

Mentorica mladih članov Rdečega križa na POŠ Dole, Marjeta MRHAR

V Domu Tisje se trudimo poskrbeti za pestro družabno 
življenje stanovalcev, tako smo odšli na ogled razstave 
pokrajinskih slik, gospoda Janeza Milkovič – Janota v 
prostore Kulturnega centra na Stavbah. Gospod Mil-
kovič je na nek način tudi povezan z domom, saj je 
avtor zaščitnega znaka Doma Tisje, tiste prepoznavne 

roke, smrečic v ozadju ter sončnih žarkov, ki presevajo znak. V oktobru 
smo skupaj s stanovalci nabirali kostanj in pripravili ob pomoči pro-
stovoljcev kostanjev piknik pred domom. Za veselo glasbo je poskrbel 
gospod Mirko Vresk z igranjem na harmoniko. Zadnje oktobrske dni pa 
so nas presenetili prostovoljci Mladinskega ceha v okviru mednarodne-
ga projekta -72 ur brez kompromisa. Prišli so na nedeljo 28. oktobra, in 
se družili s stanovalci do 31. oktobra. 
Kaj bo njihova naloga, katera prostovoljna dela bodo opravljali v domu 
do začetka akcije niso vedeli, tako so se morali zanesti na svojo iznaj-
dljivost. V tem času so napekli celo »goro« palačink za stanovalce, se 
preizkusili v kreativni delavnici in pripravili zaključno prireditev s kratko 
gledališko predstavo.
Skupina za samopomoč svojem oseb z demenco bo imela ponov-
no srečanje. Srečanja bodo na novi lokaciji, saj nam je Društvo upo-
kojencev Litija prijazno odstopilo svoje prostore. Prvo srečanje bo 
4.12.2012 ob 17.h v prostorih Društve upokojencev litija, Jerebo-
va 3, 1270 Li tija. Skupino vodijo naše strokovne delavke, namenjena 
pa je vsem, ki imate bolnike z demenco doma ali v domu. Skupina se 
bo sestajala 1 x mesečno. Prosimo vse zainteresirane, da nas o svoji 
udeležbi obvestite na telefon 01/890-01-99 – socialno delavko Vlasto 
Šedivy. Vabljeni Leonida RAZPOTNIK

dom tisje

(Pod bistrojem ValVasor)

Uresničite svoje sanje  
o zapeljivih trepalnicah...

Do konca leta vam ponujamo permanentno 
podaljševanje trepalnic z neverjetnim  

30 % popustom.
Ne spreglejte tudi ostale ponudbe  

na naši spletni in Fb strani ali se osebno 
oglasite našem salonu.

  NEGA OBRAZA
  OBLIKOVANJE TELESA
  MASAŽE
  MANIKURA IN PEDIKURA
  GELIRANI NOHTI
  DARILNI BONI

NAROČANJE NA 030 33 44 33
Delavni čas od ponedeljka do sobote  

po dogovoru

www.dotiki-lepote.si

leTOVANJe V ČASu KrOMPirJeViH 
šOlSKiH POČiTNic

Rdeči križ Slovenije je 230 otrokom iz 
socialno šibkih družin omogočil letova-
nje s pomočjo sredstev pridobljenih v 

okviru akcije Peljimo jih na morje. iz našega območja je 
brezplačno letovalo 9 šoloobveznih otrok. Organiziran 
je bil tudi skupni prevoz izpred športne dvorane v Litiji. 
Strokovne službe v MZL Debeli rtič so za otroke pri-
pravile zanimiv, raznolik in bogat animacijski program. 
otroci so se kopali v pokritem bazenu, obiskali in spoznali mesto Anka-
ran. Dnevni program letovanja je bil popestren z likovnimi, ustvarjalnimi 
in športnimi delavnicami, večeri pa obogateni s tematskimi plesti prire-
ditvami ter ostalimi aktivnostmi.

rAzSTAVA riSB uČeNceV Oš
V času od 23.10. do 9.11.2012 je bila v avli 
Občine Litija na ogled likovna razstava iz-
delkov učencev nižjih razredov OŠ na temo 
»Tebi v pomoč«. Likovna dela so nastajala 
v OŠ občine Litija in občine Šmartno pri 
Litiji ter vrtcu Šmartno v okviru programa 
Tedna RK. Iz vseh prispelih likovnih del 
smo oblikovali album, ki ga bodo prejele 

ustanove, katerih otroci so sodelovali na razpisu.  OZRk Litija

iz DelA KrAJeVNe OrGANizAciJe rK GrADišČe  
Pri DOlAH

V nedeljo 4.11.2012 so v domu krajanov na Gradišču, na zboru članov 
krajevne organizacije Rdečega križa Gradišče, razrešili dosedanje člane 
krajevnega in nadzornega odbora ter izvolili nove člane. kORk Gradišče 
je že pred meseci pričela z evidentiranjem in pridobivanjem novih članov 
za novo mandatno obdobje. 
za mandatno obdobje 2012 – 2016 so bili izvoljeni: V Krajevni od-
bor: Barbara Knez, predsednica, Vladimir oblak, podpredsednik, Darja 
Povše, tajnica, edo Odlazek, blagajnik in člani; Janja Tomažič, Darinka 
Sladič in urška Šuštar, v nadzorni odbor pa Marija Žonta, Maks knez in 
Marinka Zupan.
Dosedanja predsednica irena Pivec se je v imenu vseh novoizvoljenih 
članov v krajevnem in nadzornem odboru zahvalila za zaupanje in pou-
darila, da se bo krajevna organizacija tudi v prihodnje prizadevala za re-
alizacijo vseh načrtovanih nalog in prisotne seznanila z delom v zadnjem 
mandatnem obdobju. V poročilu o opravljenem delu je prikazala uresni-

čitev programskih izho-
dišč za delovanje kORk 
v mandatnem obdobju 
od 2008 - 2012 leta in 
uresničitev ciljev Rde-
čega križa Slovenije ter 
izpolnitvi svojega huma-
nitarnega poslanstva. 
Na osnovi letnih poročil 

o delu v iztekajočem mandatnem obdobju ugotavljajo, da je bilo delo-
vanje na njihovem področju uspešno, delavno in humano, za kar je bilo 
namenjenih veliko prostovoljnega časa.
Ob Tednu Rk je bila posebna pozornost namenjena učencem 1. razredov 
ob sprejemu v članstvo Rdečega križa, saj so bili vsako leto povabljeni na 
osrednjo prireditev, ki jo je organiziralo OZRk Litija. Starejši člani pa so 
se ob tednu Rk udeležili dneva odprtih vrat in ogleda stojnic v Litiji. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli prispevali pri izvajanju našega 
dela v mandatnem obdobju. Posebna zahvala pa velja OZRk Litija, ki nam 
pri delu pomaga z napotki in nasveti.  Za kORk Gradišče: irena PIVEc

v SliKi in beSeDi



Kako je hiša strašno prazna, 
odkar tebe v njej več ni,
prej bila je tako prijazna,
zdaj otožna, tuja se mi zdi.
Ni več tvojega smehljaja 
in ne stiska zlatih rok,
ostala je samo za tabo sled
tvojih pridnih rok.
Čeprav že 3 leta v grobu spiš,
v naših srcih še živiš.

V SPOMIN

Minila so tri žalostna leta odkar te ni več med nami, naš dragi

MATO CIRAR

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem preranem 
grobu in prižgete svečko.

Pogrešamo te, tvoji najbližji

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

V SPOMIN
Mineva leto dni odkar nas je zapustila draga žena, mami,  

stara mama

ANI OMAHEN

Vsem, ki se jo spominjate in postojite ob njenem grobu  
iskrena hvala.

Vsi njeni

Zdaj sladko spiš,
si z možem svojim - sén deliš.
Zelo velika je tvoja želja bila,
da spet se, za vekomaj združita…

V SPOMIN
Minilo je leto dni odkar je za vedno  zaspala naša draga…

MARIJA LEMUT st.
1921 – 2011

Zdaj hodimo tam, kjer si hodila ti. Slišimo te še, kako nam govoriš. 
Razmišljamo o tem, kar si čutila. A še vedno ne razumemo,  

kako iznenada si nas zapustila.

A kogar človek rad ima, nikoli ne umre, le daleč, daleč je…
A v srcu ostaja živ spomin, na vse prehojene poti.

Hvala vsem, ki še gojite spoštljiv in živ spomin nanjo.

Vsi njeni

Ob našem očetu in svojemu možu snivaš že petnajst let,
draga naša mama

PAVLA SEVLJAK
roj. Bolskar

Pred petindvajsetimi leti si legel v šmarsko zemljo,
dragi naš ata

JOŽE SEVLJAK
Zdaj sta skupaj, kot sta zmeraj bila, ob utripajočih lučkah,  

ki vama gorijo v spomin!

Še vedno mislimo na vaju in prihajamo k vajinemu poslednjemu 
domu. Po tolažbo, moč  in upanje!

Otroci z družinami

Ostalo grenko je spoznanje,
to je resnica, niso sanje,
da nazaj te več ne bo,
ker si za vedno vzela slovo.
Spočij si žuljave dlani,
za vse še enkrat hvala ti,
dobrota tvojega srca
nikdar ne bo pozabljena.

V SPOMIN
22.11. 2012 minevata dve leti odkar nas je mnogo prezgodaj  

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

ANA MARIJA DOLANC
1943 – 2010

iz Konjšice

Odšla si brez slovesa, ostala je praznina, v srcih bolečina. Ko na gro-
bek cvetje položiva, želiva si le eno, da še enkrat slišala bi tvoj glas.  

Ampak za vedno ostala le tišina je.

Hvala vsem prijateljem in znancem, da se spomnite nanjo.  
Ko ji prižgete svečko, pa nama pri srcu je toplo.

Mož Ivan, hči Vanja z družino in vsi, ki jo imajo radi

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

ZAHVALA

Po dolgi bolezni nas je zapustil

ANTON CEROVŠEK
10.12.1946 – 15.10.2012

iz Gabrovke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano 
cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala ge. Heleni Perko za ganljive besede slovesa, g. žup
niku Stanislavu Škufci za opravljeno pogrebno slovesnost, KSP Litija 
za organizacijo pogreba, pevcem ter vsem ostalim, ki so sodelovali pri 
pogrebni svečanosti.
Hvala tudi vsem, ki ste in boste ob njegovem grobu prižgali svečko in 
obujali spomine na njega.

Žalujoči: vsi njegovi

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

ZAHVALA

Nenadoma nas je zapustil naš dragi oče in dedek

BRANKO STOLNIK
6.7.1950 – 15.10.2012

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala g. župniku Pavlu 
Okolišu za pogrebni obred, posebna zahvala PGD Litija za organizaci-
jo pogreba in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: hči Majda, Natalija ter vnukinji Tina in Lara

Minila so že leta tri
odkar Te več med nami ni,
a v naših srcih spomin 
na Tebe vedno še živi.

V SPOMIN
Mineva tretje leto odkar nas je po kruti bolezni zapustila  

naša draga žena, mati, mama, sestra in tašča

MARICA – MARIJA ČEBELA
11.7.1934 – 16.11.2009

rojena Božič

Iskrena hvala vsem, ki se je spominjate, postojite pri njenem grobu, 
ji poklanjate cvetje in prižigate sveče.

Njeni najbližji

ZAHVALA

Zaradi hude bolezni nas je prezgodaj zapustila mati,  
babica in teta

ANICA KNEZ
11.2.1950 – 23.10.2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
ponujeno pomoč, tople besede sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala dr. Tanji Ptičar, dr. Sabini Kokot ter patronažnim sestram, pose-
bej ge. Karmen iz Zdravstvenega doma Litija, ki so ji pomagali lajšati 
bolečine in g. dekanu Pavlu Okolišu za pogrebni obred.

Vsi, ki smo jo imeli radi

Srce je dalo vse, kar je imelo,
Nobene bilje zase ni poželo,
Odšel si sam na pot neznano,
Kjer ni skrbi in bolečin, za tabo ostal je le boleč spomin.

ZAHVALA

V 69. letu se je po neizprosni bolezni mnogo prezgodaj od nas  
poslovil naš dragi mož, oče in dedek

EDVARD KORLAT
1943 – 2012

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje in sveče, in vsem, ki ste ga pospremili na 

njegovi zadnji poti.

Hvala tudi trobentaču in pevskemu zboru za sočutno zapete pesmi 
ter osebju Zdravstvenega doma Litija, še posebej dr. Kokotovi,  

za oskrbo.

Žalujoči žena Janja in hči Ksenija in sin Ervin z družinama

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti, 
po tej poti za teboj pridemo mi vsi.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame in stare mame

ALOJZIJE ZUPAN
3.8.1928 – 24.10.2012

iz Tihaboja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem  in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala pogrebcem 
in članom PGD Tihaboj. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen 
pogrebni obred, cerkvenemu pevskemu zboru, pevcem Lipa ter ga. 
Heleni Perko za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni 

Daritev bodi ti življenje celo,
oltar najlepši je srca oltar.

                  Simon Gregorčič

V SPOMIN

ROZALIJI MEDVED
20.8.1932 - 16.10.2012

iz Mamolja

Živela si tiho in mirno življenje, sedaj pa se svobodna vseh zemelj-
skih bremen od nas poslavljaš na krilih metulja, ki leti proti večnosti... 
Večnosti, ki nikoli ne laže. Kot tvoj »srca oltar«, ki se nikoli ni daroval 
zaman...
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji kadarkoli v življenju stali ob 
strani, hvala prijaznemu osebju ZD Litija, kot tudi vsem, ki ste jo po-
spremili na njeno zadnjo zemeljsko pot. Hvala g. župniku Andreju 
Rovšku za lepo opravljeno pogrebno sveto mašo, pevcem, rogistu, 
govornici, pogrebnikom in vsem za darovane svete maše, cvetje in 
sveče. Še posebej hvala vsem, ki boste postali na njenem grobu in se 
je spominjali v molitvi.

Žalujoči: vsi njeni
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mali oglasi
ODDAM v najem enosobno, 
opremljeno stanovanje na 
Maistrovi 8, Litija. Informa-
cije na GSM: 040/836-823.

NuDiM pomoč starejšim, 
bolnim in osamljenim ljudem 
(nega, gospodinska opravi-
la, možnost prevoza po na-
kupih, izletih, zdravniku). V 
kolikor iščete pridno in zane-
sljivo osebo me pokličite na 
št. 031/764 622

ODDAM v najem dvo in pol 
sobno stanovanje v Gabrov-
ki. Možnost vselitve 1. 1. 
2013 ali po dogovoru. Pokli-
čite na 031/717-423.

KuPiM star mizarski ponk, 
mlin za žito na kamne - roč-
ni - žrmli, skrinje, omare in 
ostale stare predmete. Tel.: 
031/878-351.

ODDAM dvosobno oprem-
ljeno stanovanje v pritličju 
stanovanjske hiše v Litiji, 
paru ali mladi dužini. Naje-
mnina 230 eur plus stroški 
ter enomesečna varščina. 
Tel. O41/515-171

ODDAM trgovski lokal v 
poslovno stan. objektu pod 
občino v Litiji - možne tudi 
druge dejavnosti. Najemni-
na po dogovoru, možen tudi 
odkup. Tel. O41/515-171

PrODAM 3 sobno stanova-
nje v Litiji, l. 1978, 71 m2, 
dobro ohranjeno, 65.000 euR, 
urejena Zk, 041/754 850

ODDAMO popolnoma opre-
mljeno trosobno stanovanje 
na cKS. cena po dogovoru. 

Vse informacije na gsm: 
070-857-767.

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: 144

Izžrebanci OKTOBERSKE križanke dobijo stenski koledar. 
Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, CDK 39, 1270 Litija.

1. Tjaž ZIDAR, Gobnik 27, Gabrovka  
2. Valerija ZAVRŠNIK, Partizanska pot 20, Litija   
3. Nada FERME, Jelenska reber 16, Dole   

Težje besede:  ABAS, COATS, ELMAN, BAPTISTERIJ,  
BARNAUL, TORR

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2012 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo stenski 
koledar. Nagrade prispeva Tiskarna ACO.
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PANJU

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

NuDiM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op ravili, s košnjo 
trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem dreves, potrebujete pomoč 
močnih rok? Pokličite Tomaža na gSM: 040 720 148, dogovorili se bomo 
kaj, kako in kje vam lahko pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDk 37, 1270 Litija

Zaspala mamica si zlata,
zaprla trudne si oči,
naj bog odpre ti rajska vrata,
želimo danes tebi vsi.

Na veke nismo se ločili,
samo za nekaj kratkih let,
zato ne bomo solz točili,
v nebesih vidimo se spet.

ZAHVALA
ob izgubi mame, stare mame, tašče, sestre, tete in svakinje

ŠTEFANIJE MESERKO
1929 – 2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, sv. maše in dar za cerkev.
Posebna zahvala kolektivu Predilnice Litija, osebju ZD Litija, g. župniku 
Stanislavu Škufci, ministrantom, g. Sotlarju, pogrebni službi Litija za 
organizacijo pogreba, pevcem in trobentaču. Iskrena hvala vsem, ki 
jih nismo posebej imenovali, a ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani.

Žalujoči: vsi njeni

Samo to še opravim,                                                                                               
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim. 
             (T. Kuntner)

ZAHVALA
Nepričakovano in mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga

MIRA FEKONJA
roj. Mahkovec

iz Kresniških Poljan

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem ter vsem organizacijam za izrečena sožalja, tolažilne besede, po-
darjeno cvetje in sveče ter izkazano nesebično pomoč. 
Zahvaljujemo se osebju ZD Litija ter krajevnim organizacijam in posa-
meznikom, ki so kakorkoli sodelovali in pomagali ob njenem slovesu, 
posebno g. Jožetu Gorencu, g. Marku Godcu, g. Jožetu Godcu st. in 
nogometašem NK Jevnica.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste nosili 
v lepem spominu.

Sinova Bojan in Robert z družinama

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

V SPOMIN
Štiri leta je minilo, odkar nas je zapustil

AVGUST POŽUN
26.7.1944 – 28.11.2008

iz Litije

Hvala vsem, ki se ga spominjate,  
postojite ob njegovem grobu  

in mu prižgete svečo.

Vsi njegovi

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Čeprav si trden bil kot skala,
in pokončen kakor hrast
je prišel ta dan usode,
ki je zrušil skalo,
in je zlomil hrast.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je nepričakovano zapustil dragi mož,  

oče, dedek in pradedek

JOŽEF JANČIČ
19.3.1927 – 02.11.2012

iz Tenetiš pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala patronaž
nima sestrama Sandri in Karmen za obiske na domu, negovalkam 
doma Tisje za pomoč na domu, ter zadnji mesec nege v Domu sta-
rejših Zdravilišča Laško. Posebna hvala dr. Nikolaju Benedičič, govor-
niku Matu Savšek, ter vsem, ki ste nam v težkih trenutkih nesebično 
pomagali in stali ob strani.

Žalujoči: žena Nada, sinovi Jožef, Edvin, Aleksander in hči  
Danijela z družinami.

AKciJA do 31.12.2012

Transparent-ceradno 
platno (oblikovanje, 

print, dodelava) že za 
20,00 eur + ddv / m2.

info: 041-344-292
DAJMOX d.o.o., Kresnice 



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

popravila in čiščenje
zobnih protez

»Panorama občine litija«
Novo leto se bliža ... STENSKI KOLEDAR ZA 2013

Koledar je že v prodaji v Tiskarni ACO, 
knjigarni MARLI d.o.o. Litija, knjigarni 
DZS Litija, KGZ-TC MARKET (nasproti 
OMV bencinske črpalke) ter v vseh  

trgovinah KGZ.

Informacije in naročila:
Tiskarna Aco, cDK 39, 1270 Litija  

• Tel.: 01/ 8983 843  
• tiskarna.aco@siol.net

Cena 3,39 EUR + DDV

Koledar je namenjen vsem, ki kaj dajo 
na okolje v katerem živijo, prav tako 
je primeren kot poslovno darilo in je 
najcenejša propaganda 24 ur na dan, 
celo leto.

Litijani so tekmovanje elitne skupine zaradi zahtev vodilnih na Uefi, 
predvsem zaradi večje kapacitete dvorane, morali iz Litije preseliti v 
Laško. Poleg gostiteljev so bili v skupini še azerbajdžanski prvak Araz 
Naxcivan, hrvaški MNk Split ter španski prvak FC Barcelona. Barca je 
veljala za favorita skupine, vendar so Litijani že v prvi tekmi proti Arazu 
prikazali odlično igro in po zaostanku 0:3 po prvem polčasu, v drugem 
s fantastično predstavo na koncu slavili s 5:3. Veselje v dvorani, kjer 
je Litijane spodbujalo okoli 1000 gledalcev, je bilo nepopisno. Številni 
so dobre predstave Litijanov lahko spremljali tudi doma iz naslanjača. 
Vse tekme so bile namreč v neposrednem prenosu na Šport TV, kar je 
prvenec na slovenskem ozemlju. Nobeni ekipi do sedaj še ni uspelo, da 
bi zagotovila direktni prenos vseh šestih tekem, tako doma kot v tujini. 
Litijani so dokazali, da sodijo tako po organizaciji kot tudi po dobri igri 
v sam evropski vrh futsala. Dobra igra in prva zmaga jim je dala doda-
tnega elana in tako so samozavestno vstopili tudi v drugo tekmo proti 
prvaku Hrvaške. Še ena zmaga, tokrat kar z 10:1 jih je postavila ob 
bok Barceloni. Ekipa in vodstvo kluba si je takšen sanjski razplet pred 
tekmovanjem samo želela. Zadnja tekma je tako odločala o potniku 
na zaključni turnir najboljših štirih evropskih ekip. Litijanom je še pred 
začetkom srečanja uspel še en sanjski met, razprodana dvorana Tri 
lilije v Laškem. okoli 2.900 gledalcev v dvorani in številni doma pred TV 
sprejemniki so z navdušenjem spremljali, kako so se varovanci trenerja 
Tomija Horvata hrabro in samozavestno spopadli z Barco. Sanjskih pr-
vih deset minut, nekaj priložnosti tako na eni kot na drugi strani. V 12' 
je Špance v vodstvo popeljal kapetan Torras, vendar se Litijani tudi po 
tem zadetku niso predali. V drugem polčasu so bili aktualni evropski 
prvaki še dvakrat uspešni, Litijanom pa žal ni uspelo doseči častnega 
zadetka. Vendar kljub temu fantje niso razočarali, več kot odlično so 
parirali favoriziranim Špancem. Na koncu lahko vsi v en glas rečemo: 
»kapo dol pred takšno predstavo«. Pozitivni komentarji tudi pričajo, 
da je ekipa FC Litija še enkrat dokazala zakaj imajo na majici devet 
zvezdic. Vse oči ekipe in vodstva kluba pa so že uprte v prihodnost, da 
ob koncu sezone dodajo jubilejno deseto 
zvezdico.
odmevi po turnirju: 
Marc Carmona, trener FC Barcelone:”Smo 
zelo zadovoljni z zmago in uvrstitvijo na 
finalfour. Bila je zelo težka tekma. Na 
igrišču ni bilo razlike med ekipama. Hva-
la mojim fantom, ki so se borili. Litija je 
prikazala odlično igro.”
Tomi Horvat, trener FC Litija: "Fantastično. 
Čestitke mojim fantom za borbeno igro z 
Barcelono, ki je kar nekaj časa trepetala 
za svoj rezultat. Drugega kot iskrene če-
stitkem mojim fantom ne morem reči.”

litijani Širni Sloveniji DoKazali 
KDo je najboljŠi v Deželi tej

Prišli, videli, presenetili! Nekako tako bi lahko napisali po koncu 
lige prvakov ''uefa futsalcup'', elitna skupina A, ki je bila med 10. 
in 13. oktobrom v laškem. Slovenski državni in pokalni prvak Pre-
dilnica Litija je po septembrski uvrstitvi preko prvega kroga, kot 
zmagovalec skupine, v elitni skupini prikazal svojo daleč najbolj-
šo predstavo v Evropi in na koncu šele v zadnji tekmi klonil proti 
aktualnim evropskim in svetovnim prvakom, Fc Barceloni. 

igor Osredkar, kapetan FC Litija: "Smo zelo zadovoljni. Danes smo 
pokazali, da smo kvalitetna ekipa. Manjkal je mogoče le še zade-
tek. Pokazali smo, da se lahko kosamo z velikimi ekipami, kot je 
Barcelona. Hvala publiki.” 
Damir Pertič, igralec FC Litija: "Mislim, da smo dokazali, da smo ena 
kvalitetna ekipa, ki se lahko kosa z vsakim evropskim klubom. Tudi 
Barca je imela na začetku težave. Danes je bilo v Laškem pravo 
vzdušje, super publika in odlična tekma."
Mile Simeunović, igralec FC Litija: "Mislim, da danes nihče ne sme 
biti razočaran. Nihče verjetno ni pričakoval, da bomo tako igrali. 
Kljub temu, da smo izgubili, smo lahko zadovoljni. Dokazali smo, 
da smo prava ekipa in da znamo igrati z vsako evropsko ekipo."
Samantha lovše: Sobota 13. oktobra  je dan, ki si ga bomo člani klu-
ba FC Litija in vsi ljubitelji futsala zapomnili za vedno. Če smo pred leti 
govorili o slovenski nogometni pravljici, potem lahko zagotovo rečemo, 
da smo bili v soboto v Laškem priča slovenski futsal pravljici. Na tem 
mestu bi se rada zahvalila celotni organizacijski ekipi, ki je omogočila 
realizacijo celotnega turnirja in trdo garala dober mesec, hvala tudi 
vsem organizacijam, ki so sodelovale pri izvedbi turnirja, sponzorjem 
kluba brez katerih nas ne bi bilo, županu občine Litija g. Rokavcu in na 
koncu hvala vsem vam, ki ste nas v soboto in tudi druge dni turnirja 
prišli podpret in ste omogočili, da smo tudi v evropskem prostoru do-
kazali kaj zmore slovenski futsal ter da je tudi Futsal klub Litija več kot 
le klub.


