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iz uredništva

Prispevke pošljite do 08.11.2013 po e-pošti: 
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, c.D.K. 39,

1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

Dragi bralci! Varčujemo še zadnje prihranke za novoletna darila. Čaka-
mo prvi sneg in se veselimo prednovoletnih prireditev. Naj se v tem letu 
zgodi še veliko lepega, v naslednjem pa še veliko več.  Uredništvo 

Trg na Stavbah 8a, Litija

Dan SlaDKoRne bolezni
14. november - svetovni dan sladkorne bolezni sta leta 1991 vpelja-
li Mednarodna zveza za sladkorno bolezen (IDF) in Svetovna zdra-
vstvena organizacija (WHO) kot odgovor na zaskrbljenost zaradi 
naraščanja sladkorne bolezni po vsem svetu. 

Občina Litija je na pobudo Društva diabetikov Litija-Šmartno pri Litiji 
v ta namen z modro barvo osvetlila litijsko cerkev in se ob tej priliki 
zahvaljuje za pomoč Mateju Zupančiču in župniku g. Okolišu.

MožnoSti zapoSlovanja v SlovenSKi vojSKi
ponedeljek, 25.11. od 10.00 do 14.00 v Mladinskem centru Litija

Več na notranjih straneh in na www.mc-litija.si

Spoštovane občanke in občani !
Vabimo vas na prijetno prednovoletno druženje, ki bo potekalo
na ulicah mesta Litija; v ponedeljek, 23.12.2013 ponudba na

stojnicah, sprevod Dedka mraza in animacijski program za 
otroke, v soboto 28.12.2013 ansambel MAMBO KINGS,

v nedeljo 29.12.2013  Irsko-rokerski prednovoletni žur s 
skupinami Artenigma, Noreia, Pulz in Deck Janiels.

Silvestrovanje z DEJANOM VUNJAKOM.
Podrobneje v naslednji številki.

izgRaDnja 
Kanalizacije in 

čiStilnih napRav 
poteKa po načRtih

12. novembra 2013 je bila v prostorih občine Litija novinarska konferenca o stanju na projektu »Od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save - II. faza«. Po besedah vseh štirih županov 
skupni projekt občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje in Radeče, ki bo uredil odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju srednje Save, poteka dobro, podpisane so že vse pogodbe z izvajalci. Pred-
videna vrednost celotnega projekta je 27 milijonov evrov skupaj z davkom na dodano vrednost, 22 
milijonov evrov bo prispeval Kohezijski sklad EU, občine pa bodo poleg lastnega prispevka istočasno 
uredile tudi nekaj cest, pločnikov in javno razsvetljavo ter ponekod na željo občanov vgradile tudi 
plinovod in telekomunikacijske kable.       (Več na 2. strani)

Od leve proti desni: Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi, Franci Rokavec, župan Občine Litija, Milan Izlakar, 
župan Občine Šmartno pri Litiji, Rafaela Pintarič, županja Občine Radeče.

Zbor sv. Nikolajaz dirigentko heleno Fojkar Zupančič 
tudi letostradicionalnopripravlja božični koncert, ki bo 
tokrat obarvan s črnsko duhovno glasbo – gospelom in 
spiritualom.
Letošnji božični koncert bo poseben po gasbeni plati, pa 
tudi zato, ker bo zbor sv. Nikolaja vodil gostujoči dirigent, 
skladatelj in profesor na floridski univerzi, André. J. Thomas 
iz Združenih držav Amerike, ki nas bo popeljal v resnično 
izkustvo črnske duhovne glasbe. V gosteh bodo tudi priz-
nani slovenski instrumentalisti.
Zaradi večjega zanimanja bosta v Litiji letos na božični dan, 25. 12., kar 
dva koncerta, prvi ob 17. uri in drugi ob 20. uri. Še dva koncerta pa bosta 
v cerkvi v Radovljici, 23. 12. 2013 ob 19. uri, drugi pa v Mariboru, 26. 12. 
2013 ob 19.30 uri v frančiškanski cerkvi. 
                Nadaljevanje na str. 2 

tRaDicionalni SlovenSKi zajtRK tUDi v 
Šolah in vRtcih občine litija

Tradicionalni slovenski zajtrk smo letos že tretjič zapored izvedli tudi v litijskih 
vrtcih in šolah in z njim opozorili na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lo-
kalnega okolja. To jutro 
so otroci in učenci jedli 
živila iz lokalnega oko-
lja: maslo, med, kruh, 
mle ko in jabolko. Za sli- 
kovito predstavitev po-
mena čebelarstva pa 
je poskrbel predsednik 
Čebelarskega društva 
Litija g. Grošelj, ki je 
obiskal predšolske otro-
ke v vrtcu Najdihojca in 
z njimi zajtrkoval.

tUDi letoS za božič SKUpaj z 
zboRoM Sv. niKolaja litija
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IZGRADNjA KANALIZAcIjE IN ČISTILNIh 
NAPRAV POTEKA PO NAČRTIh

Z izgradnjo kanalizacijskih vodov in treh čistilnih naprav, ki naj bi se za-
ključila do leta 2015, bo poskrbljeno za ustrezno čiščenje komunalnih 
odpadnih voda in zmanjšano obremenitev okolja. 
Na območju Litije in Šmartnega pri Litiji je gradnja kanalizacije in či-
stilne naprave skupaj vredna 16 milijonov evrov. Vse pogodbe z izva-
jalci so že podpisali, septembra lani pa z Ministrstvom za kmetijstvo in 
okolje tudi pogodbe o sofinanciranju. Kanalizacijske sisteme financira 
vsaka občina zase, objekt čistilne naprave pa imata v solastništvu. Pro-
jekt je delno že izveden, del projekta je v zaključni fazi projektiranja in 
pridobivanja upravnih dovoljenj. Na Ponoviški cesti, v Praproščah in na 
Cesti Dušana Kvedra se trenutno gradijo kanalizacijski vodi, izvajajo se 
tudi pripravljalna gradbena dela za gradnjo čistilne naprave«, je aktual-
no stanje strnil Franci Rokavec, župan Občine Litija. Do konca leta 
2014 naj bi bil izgrajen celoten kanalizacijski sistem v Litiji in kanal iz 
Šmartnega pri Litiji (trenutno se izvajajo dela na območju Brega pri 
Litiji in Zagorice) do centralne čistine naprave. »Do sedaj smo zgradili 
približno 40 odstotkov vseh del na kanalizacijskem sistemu,« pojasnjuje 
Franci Rokavec in dodaja, da si za letos želijo še vsaj dva tedna lepe-
ga vremena, da bi lahko dokončali osrednji del izgradnje kanalizacije 
na Ljubljanski cesti. Istočasno naj bi se zaključila tudi gradnja čistilne 
naprave, tako da se v letu 2015 lahko začne poskusno obratovanje. 
Čistilna naprava, ki bo sprejemala odpadne vode 11.000 PE, je zasno-
vana na osnovi mehansko bioloških stopenj, kar pomeni, da je odpa-
dna voda najprej grobo, mehansko očiščena, nato pa odpadna voda 
teče naprej v biološko – sekundarno čiščenje, kjer se odstranjujejo 
organske razgradljive snovi. Očiščene odpadne vode iz nove čistilne 
naprave bo sprejemala reka Sava. V Šmartnem pri Litiji bodo po bese-
dah župana Milana Izlakarja vzporedno s tem projektom obnovili tudi 
štiri desetletja star vodovodni sistem in zgradili pločnik, ki bo povezoval 
obe občini.
V Radečah izgradnja čistilne naprave, ki jo gradi podjetje Riko, poteka 
po načrtih in če ne bo večjih vremenskih nevšečnosti, bi se moralo po 
besedah županje Radeč, Rafaele Pintarič, »čez dober mesec pričeti 
poskusno obratovanje«, ki bo trajalo leto dni. »Dela tečejo po načrtih, 
trenutno zaključujemo samo gradnjo čistilne naprave«, še dodaja žu-
panja. Večina gradbeno obrtniških in instalacijskih del je tako že za-
ključena, prav tako so v veliki meri zaključena dela na bazenih. Tre-
nutno vgrajujejo strojno in elektro opremo, potekajo tudi že priprave 
na zaključna dela zunanje ureditve. Gre za klasično pretočno biološko 
čistilno napravo z aerobno stabilizacijo blata. 
Izgradnja kanalizacije se je z novembrom začela tudi v Zagorju, okto-
bra pa so bile po razveljavljenem prvem javnem razpisu zdaj končno 
podpisane tudi pogodbe z izvajalcema za izgradnjo centralne čistilne 
naprave, podjetjem Rudis d.o.o. iz Trbovelj v sodelovanju z družbo  
AGM Nemec d.d. Laško in družbo Projekt d.d. Nova Gorica za nadzor. 
»Kljub temu, da najbolj zaostajamo glede na ostale občine, sem prepri-
čan, da bomo vse roke do junija 2015 izpolnili,« je optimističen župan 
Zagorja ob Savi, Matjaž Švagan. Izdelava projektne dokumentacije in 
pridobivanje gradbenega dovoljenja že intenzivno potekata. Projekt, ki 
bo vključno s poskusnim obratovanjem predvidoma zaključen konec 
marca 2015, je eden največjih in najzahtevnejših projektov, ki se bo 
v občini izvajal prihodnji dve leti, tako s finančnega kot gradbenega 
oziroma tehničnega vidika. Več na: www.cista-sava.si.

(nadaljevanje s 1. strani) Z MLADIMI O VARNOSTI PROMETA  
V Mc LITIjA

Jesensko zimske preventivne akcije SPVCP Litija

Preventivne akcije za izboljšanje varnosti v prometu v občini Litija se 
nadaljujejo. V jesensko zimskem času je največ poudarka poleg akcije 
Alkohol, na akciji Pešec – BODI VIDEN, BODI PREVIDEN. V tem sklopu 
smo v četrtek 17. oktobra člani občinskega sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu v sodelovanju s Policijsko postajo Litija in Agencijo 
za varnost prometa RS (AVP RS), organizirali medijske, izobraževalne in 
terenske aktivnosti. Najbolj smo se posvetili mlajšim in starejšim udele-
žencem v prometu, ki so najranljivejša skupina v prometu. 
Med drugim smo obiskali Mladinski center (MC) v Litiji. Mladi so nas 
sprejeli z navdušenjem in velikim zanimanjem. Sam sem uvodoma pred-
stavil namen preventivne akcije in poudaril, kako pomembno je pravilno, 
prisebno in varno gibanje po prometnih površinah ter kako pomembna 
za našo varnost so svetla oblačila in odsevna telesa, posebej v večer-
nem, nočnem in jutranjem času, skratka v slabi vidljivosti. Največ pou-
darka sem namenil med drugim, tudi na pravilno, varno prečkanje ceste 
na prehodih za pešce in tam, kjer le teh ni in pa seveda, da je za varno 
hojo po cesti brez pločnika obvezno potrebno uporabljati levo stran ce-
ste in tako aktivno sodelovati z nasproti prihajajočim voznikom. 

Nadaljeval je policist PP 
Litija Andrej Hrup, ki je 
iz službenih izkušenj s 
pomočjo slikovnega in 
video gradiva poudarjal 
kako moramo ravnati 
na cesti, da ne pride 
do nesreče. Osredotočil 
se je na ravnanje in ob-

našanje voznikov in pešcev, ki s svojim brezbrižnim in nespametnim 
početjem povzročajo prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Izpo-
stavil je, kako pomembno je biti zbran in s »treznimi« mislimi pri vsakem 
koraku ali obratu volana, da ne pride do česa nepredvidljivega, kar ima 
lahko najtežje in najhujše posledice. 
Udeleženci so aktivno sodelovali z izmenjavo osebnih izkušenj iz pro-
meta. Iz prijetnega strokovno-poučnega klepeta smo skupaj prišli do 
zaključka, da smo se naučili precej novega ter končali z obljubo, da 
bomo pridobljeno znanje s pridom uporabili in ga tudi prenašali naprej 
med domače, prijatelje in znance ter tako skupnimi močmi delali na 
tem, da bo čim manj, ali bolje rečeno, nič prometnih nesreč, ki jih ne 
maramo in nočemo!
Udeležencem smo razdelili brošurice z uporabnimi nasveti, navodili za 
varno gibanje v prometu in odsevne trakove, ki nam lahko rešijo dra-
goceno življenje na cesti. Nekaj trakov pa smo pustili tudi za tiste, ki 
se tega dne niso mogli udeležiti poučnega in zanimivega srečanja. Ob 
tem še posebna zahvala predstavniku MC-ja Alanu Hajriću, ki nas je v 
imenu centra še povabil, mi pa smo dali obljubo, da se spet vidimo ob 
naslednji preventivni akciji. Prav na kancu velja posebna zahvala tudi 
lokalnemu ATV Signalu in kebeljski ETV Kisovec ter Radiu Ena Geoss za 
medijsko podporo preventivne akcije. Iskrena hvala.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija,
Boris DOBLeKaR 

VABILO
Vljudno vabimo vse člane in podporne člane 
in ter vse diabetike in voznike motornih vozil 

na zdravstveno predavanje z naslovom:

VARNA VOŽNjA IN SLADKORNA BOLEZEN
Nova zakonodaja in sladkorna bolezen, zakon o voznikih  
(48. čl., 15. čl., 79. in 81. čl.) - pravilnik o zdravstvenih 

pogojih voznikov motornih vozil.

Predavala bo dr. Jelka Zaletel

Predavanje bo potekalo na Občini Litija v veliki sejni sobi,
v torek 26.11.2013. ob 17.00 uri.

Vljudno vabljeni in lep pozdrav!

Predsednica Društva diabetikov Litija in Šmartno:
Rudolfa POGAČAR

Sanacija plazU na ceSti za 
jeSenje in zapoDje

V obdobju obilnih padavin, med 5. in 6. novembrom 2012, je na lokalni 
cesti za Jesenje in Zapodje prišlo do porušitve pobočja. Cesta je bila 
močno poškodovana. Spodnji del vozišča je bil poseden, asfalt je bil 
razpokan in polomljen. Prometna povezava naselij Jesenje in Zapodje 
z glavno cesto G2 108 je bila otežena in ogrožena zato je Občina Litija 
pričela s sanacijo plazu. Plazeči material se je nadomestil s kamnito 
zložbo z betonskim vezivom in lomljencem ter drenažnim nasutjem v 
zaledju zložbe. Potrebno je bilo rekonstruirati cesto, urediti površinsko 
odvodnjavanje ceste in območja plazu.

Občini Dol pri Ljubljani in Litija sta dve sosednji občini, ki ju povezuje 
skupna meja pa tudi skupna problematika na različnih področjih. Za 
lažje reševanje teh težav se vodstvi obeh občin srečata enkrat letno, da 
uskladita in pospešita reševanje zadev. Na srečanju v mesecu novem-
bru letošnjega leta je tako potekal razgovor o problematiki reševanja 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v zahodnem delu občine Litija in 
vzhodnem delu občine Dol pri Ljubljani. Navedeno problematiko želita 
občini v prihodnosti reševati s skupnim projektom. V nadaljevanju so 
se pogovarjali o problematiki vzdrževanja dveh mostov čez reko Savo 
v Lazih in Jevnici, o medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter aktiv-
nostih v okviru Območnega razvojnega partnerstva, katerega članici 
sta obe občini.

SRečanje voDStev občin Dol 
pRi ljUbljani in litija

Predstavniki občin Dol pri Ljubljani in Litije na skupnem srečanju.

Občina Litija je letos poleti pričela z gradnjo prizidka – dozidave nove 
učilnice k šoli v Kresnicah in v tem mesecu investicijo tudi zaključila. Z 
njo  bodo učenci podružnične šole pridobili nove prostore za delo.

DoziDana nova Učilnica  
K poŠ KReSnice

zahvala občanKaM in 
občanoM ob poDpiSU peticije

V imenu Občine Litija se zahvaljujem vsem občankam in občanom, 
ki ste  oddali svoj popis pod besedilo PETICIJE  proti davku na 
nepremičnine, saj nam je z vašo pomočjo uspelo  v 14 dneh  zbra-
ti  več kot 1600 podpisov na sedežu občine Litija, veliko občank in 
občanov pa je oddalo podpis po elektronski poti. Vsi skupaj smo 
tako več kot uspešno  sodelovali  v največji civilni pobudi v samos-
tojni Sloveniji,  s katero smo želeli opozoriti  pristojne, da je Zakon 
neprimeren in škodljiv, ne le za občine temveč za vse državljanke 
in državljane RS. Prepričan sem, da bo o spornem Zakonu svoje 
povedalo tudi ustavno sodišče, zagotovo pa bo prej ali slej  moral 
prevladati razum tudi pri vladi RS, ki bo morala priznati, da so 
določene rešitve, ki jih prinaša zakon problematične. Vsem, ki ste 
oddali svoj podpis pod besedilo PETICIJE , se v imenu občine Litija 
iskreno zahvaljujem.  Župan FRANCI ROKAVEC

Nadaljevanje s prve strani

tUDi letoS za božič SKUpaj z 
zboRoM Sv. niKolaja litija

Letos bomo za obisk litijskega koncerta izjemoma uvedli vstopnice. 
Na ta način bomo lahko pokrili stroške instrumentalistov in dirigenta, 
hkrati pa bomo lahko obiskovalcem zagotovili bolj udobno spremljanje 
koncerta. Obenem bomo tudi dobrodelni, saj bomo dvajset odstotkov 
od vsake vstopnice namenili za nov mozaik, ki ga bo v prihodnjih dneh 
v litijski cerkvi postavil svetovno znani umetnik p. Marko Rupnik, ki je 
med drugim s svojim delom polepšal tudi ljubljanske Žale, papeževo 
kapelo v Rimu, Fatimo, Lurd, njegove umetniške sledi se najde povsod 
posvetu, tudi v Siriji in ZDA.

Vstopnice zabožična koncertav litijski cerkvi si lahko zagotovite 
na spletni strani www.litija.org, v knjižnici Litija ali v župnišču.
V okviru priprav na božične koncerte bo 21. in 22. decembra 2013 
v Ljubljani potekal seminar z vsebino »Spiritual & gospel«, ki ga bo 
vodil A. J. Thomas, kot organizator in študijski zbor pa bo sodeloval 
Zbor sv. Nikolaja. Namenjen bo zborovodjem, korepetitorjem, pevcem, 
učiteljem glasbe in vsem, ki jih ta zvrst glasbe zanima. Predstavlje-
no bo zgodovinsko ozadje, glasbene značilnosti, predvsem pa, kako 
afroameriško duhovno glasbostilno pravilno izvajati.

Prijavite se lahko na spletni strani www.litija.org
Več informacij glede seminarja in prijav lahko dobite na številki 041-
392-292 (Špela), informacije o vstopnicahza koncert pa na številki 
040-815-877 (Katja) in sicer vsak dan od 16. do 21. ure.  

Zbor sv. Nikolaja ob teh dogodkih podpira Ameriška ambasada v Slo-
veniji in JSKD.

pgD litija z noviMi pRiDobitvaMi 
in Kopico aKtivnoStMi

Mesec oktober je minil v mesecu požarne varnosti in tako 
tudi dejavnosti v PGD Litija, poleg vseh intervencij in posre-

dovanj, ni primanjkovalo. Organizirali smo občinsko ter regijsko gasilsko 
tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Na 
regijskem tekmovanju v Mengšu so lep uspeh 
dosegli naši mladinci, ki so suvereno zmagali 
ter se tako uvrstili na državno tekmovanje. 
V sredini oktobra smo izpeljali nočno izvedbo 
tekmovanja »Fire Combat- Litijska bitka 2013«, 
na katerem je v 5 kategorijah nastopilo 41 ekip 
iz celotne Slovenije. Naše društvo so zastopale tri dvojice tekmovalcev. 
Na tekmovanju je bil prvič predstavljen in uporabljen tudi večnamenski 
premični stolp (na fotografiji), ki je izdelan v našem društvu ter je name-
njen usposabljanju iz vrvne tehnike operativnih gasilcev. Stolp se lahko 
tudi razstavi in prepelje na poljubno lokacijo.
V gozdu v okolici Litije pa se je dogodila množična nesreča, saj je str-
moglavilo manjše potniško letalo, medtem se je dogodila še prometna 
nesreča ter požar v gozdu. Na srečo je bila to le sektorska vaja v or-
ganizaciji PGD Litija, v kateri so sodelovala tudi okoliška prostovoljna 
gasilska društva, policija in reševalci. 

Imamo pa v našem društvu tudi dve novi prido-
bitvi. Prekrili smo ostrešje našega gasilskega 
doma. Ker je bila stara kritina dodobra načeta, 
smo namestili novo, pločevinasto kritino. Od-
ločili smo se tudi za nakup novega kompresor-
ja za polnjenje tlačnih posod izolirnih dihalnih 
aparatov. S tem kompresorjem bomo polnili 
tlačne posode tudi okoliškim društvom.
V društvu se dobro zavedamo tudi potrebe po 
izobraževanje najmlajših, ki so osnovni temelj 
nadaljnih uspehov. Tako imamo v naših vrstah 
7 gasilskih pripravnikov, ki zavzeto opravljajo 
tečaj za operativnega gasilca. Prepričani smo, 
da bo teh v naslednjih letih še več, saj smo v 
preteklem mesecu obiskali vse tri enote vrtca 
v Litiji, kjer smo izvedli evakuacijsko vajo ter 
najmlajše, z gasilsko opremo in avtomobilom, 
navdušili za gasilstvo.                PGD Litija

p o z i v
Pozivamo vse lastnike nepremičnin na območju občine Litija, da 
v najkrajšem možnem času preverijo pravilnost podatkov v Regis-
tru nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS, na spletni strani 
http://www.gu.gov.si/si/naslovnica/dolocitev_davka/ ali 
http://www.e-prostor.gov.si/, 
oziroma osebno v geodetski pisarni Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Glede primerjave vrednosti odmerjenega stroška nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča in ocenjenega stroška  davka na 
nepremičnine se lahko vsi zainteresirani oglasijo na Občini Litija v 
pisarni št. 57. Zidar Kati (telefon 01-8963-436, kati.zidar@litija.si) 
oziroma v pisarni št. 55 Nirmala Krofl (telefon 01-8963-461, e-pošta 
nirmala.krofl@litija.si).
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CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE ZA BOLJŠO LITIJO

jAVNA RAZSVETLjAVA ZA PTIcE
V Litiji so nedolgo tega zamenjali stare svetilke javne 
razsvetljave z novimi varčnejšimi, kar je sicer pohvalno, 

vendar meščani ugotavljamo, da svetilke na Zasavski cesti in pa na 
predilniškem klancu na Kidričevi ulici svetijo zgolj pticam v krošnjah 
dreves. Cestišče oz. pločnik pod njimi so v popolni temi, zato so pešci 
za ostale udeležence prometa skoraj nevidni in tako življenjsko ogrože-
ni, še posebej na Kidričevi cesti, ki je tudi šolska pot.
V CI predlagamo županu in ostalim odgovornim, da na obeh ulicah pre-
stavijo javno razsvetljavo na nasprotno stran ceste, ter na tak način 
osvetlijo obe zelo prometni cesti oz.pločnika. Hkrati bi s tako potezo 
ohranili drevesa, ki v poletnih mesecih nudijo pešcem senco oz. zašči-
to pred soncem. 
V CI verjamemo, da se bo kljub zadolženosti naše občine našel denar 
za ureditev tega problema, saj mora biti županu in ostalim odgovornim 
varnost občanov prioriteta.  Mateja ŠTEFERL

APEL ZA VRTEc
Odprto pismo občinskemu svetu občine Litija

Spoštovani! V drugi polovici meseca junija 2013 je bil na vas naslovljen 
dopis skupine staršev iz Gabrovke in njene okolice. Novo šolsko leto se 
je začelo, glede problematike prostorov in odprtja četrtega oddelka v 
vrtcu Čebelica v Gabrovki pa se še vedno ni naredilo nič, kljub temu, da 
je trenutno v čakalni vrsti za prosto mesto v vrtcu Čebelica v Gabrovki 
kar 16 otrok. Zdi se nam prav, da o našem problemu izvedo tudi ostali 
občani občine Litija ter da se k reševanju tega že nekaj let trajajoče-
ga problema končno pristopi. Zato vas, g. župan in občinski svetniki 
občine Litija pozivamo, da pri oblikovanju proračuna ter načrtovanju 
nadaljnjih investicij v občini Litija zagotovite sredstva ter rešite tudi 
prostorsko problematiko našega vrtca.
Povzetek dejstev iz dopisa:
-  Želimo, da bi vsi naši otroci lahko obiskovali vrtec v naši bližnji okolici, 

kjer bi bilo za njih v času naše odsotnosti primerno poskrbljeno.
- Za vrtec v Gabrovki in na Dolah je precejšnja čakalna lista.
-  Starši tuhtamo, kam bomo dali otroka: Se bomo mar morali voziti v za 

nas oddaljeno Litijo? V vsakih vremenskih razmerah. ali pa plačevati 
draga privatna varstva? ali otroka prepustiti neki gospe, ki nima ustre-
znega pedagoškega in andragoškega znanja, da bi kvalitetno skrbela za 
otrokov razvoj?

-  Naj za vas to, da živimo na obrobju občine ne bo razlog, da na nas 
kar pozabite.

-  Sprašujemo se, kdaj se bo občina odločila, da nam priskoči na pomoč 
ter našim otrokom da enake možnosti za razvoj kot njihovim sovrstni-
kom v mestu Litija.

-  Mi svojih otrok ne želimo voziti v Litijo, želimo, da imajo možnost 
odraščati med sovrstniki v Gabrovki.

-  Obljubljeno nam je bilo, da se bo v naslednjem šolskem letu končno 
začelo premikati tudi na področju izgradnje večnamenskega objekta 
za medgeneracijsko druženje, v katerem naj bi našel prostor tudi nov 
oddelka vrtca Čebelica. Zdaj pa obljubljene besede kar puhtijo nekam 
v zrak. 

-  Tudi v Gabrovki živimo davkoplačevalci in ni nam prav, da se denar 
steka samo v projekte v mestu, za nas pa vedno zmanjka z obljubo 
– naslednjič pa zagotovo. 

Celoten dopis občinskemu svet občine Litija si lahko preberete na 
splet ni strani: 
http://www.os-gabrovka-dole.si/cms/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=31&Itemid=35

Svet staršev OŠ Gabrovka-Dole
predsednica SS Irena ZUPAN

NADZOR PO LITIjSKO
Novica, ki so jo objavili nekateri slovenski mediji, na 
moje začudenje ni izzvala praktično nobenega resnega 
odziva, pa bi ga morala. Ekonomska fakulteta iz Ljublja-
ne je sporočila javnosti, da je opravila raziskavo o delu 
in odgovornosti nadzornikov v podjetjih, ki so večinsko 

v lasti države. Raziskava je pokazala, da se je od leta 2000 do 2010 za-
radi političnega kadrovanja nadzornih članov državnih podjetij nabralo 
za milijardo in pol neposredne izgube, posredno pa je naše gospodar-
stvo izgubilo za več kot pet milijard evrov.
Iz sporočila je jasno razvidno, da je glavni razlog tako velikih izgub in 
nižje produktivnosti v podjetjih politično imenovanje nadzornikov, ki so 
bili tako ali drugače povezani z državno oz. lokalno politiko, poleg tega 
dejstva, pa so ti nadzorniki tudi manj izobraženi oz. imajo nižjo stopnjo 
izobrazbe od povprečja. Če temu poraznemu rezultatu omenjene razi-
skave dodam še oceno, ki jo je podalo Združenje nadzornikov, ki pravi, 
da je stanje pri kadrovanju nadzornikov še slabše kot v preteklosti, 
ne moremo biti optimisti oz. je prostora za optimizem za izboljšanje 
poslovanja državnih podjetij bore malo…
Tudi v naši občini je politično kadrovanje pomembnejše od stroke. Če 
naštejem samo nekatere najbolj v nebo vpijoče primere, ki potrjujejo, 
da v Litiji ni bistveno drugače kot na državni ravni:
Socialno varstveni center Litija (SVc), v katerem je lokalna politika 
(točneje občinski svetniki, ki so zbrani okoli župana in največje politič-
ne stranke SLS) šele po več kot treh letih od ustanovitve izglasovala in 
imenovala Nadzorni svet, ki bi moral po svojem osnovnem poslanstvu 
bedeti nad zakonitostjo postopkov izgradnje tega objekta ter nadzirati 
gospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. Izgradnja SVC, 
katerega končna cena nam še ni poznana (v juniju 2013 je bila predvi-
dena cena 15,7 M, realno pa je pričakovati, da to ni končna cena), je v 
polnem teku in objekt je tik pred otvoritvijo. Postavlja se veliko vpra-
šanje, koliko lahko Nadzorni svet SVC še nadzira in usmerja vodenje 
izgradnje objekta, da bo najbolj finančno racionalna in gospodarna? 
Drugo veliko vprašanje, ki se mi zastavlja, pa je, koliko potrebnega 
znanja in posledično verodostojnosti ima Nadzorni svet SVC Litija, ki 
ga je trenutno vladajoča garnitura lokalne politike izvolila po političnih 
kriterijih oz. s preglasovanjem?
Nadzorni odbor občine (NO) je najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nad-
zor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost 
in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje 
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. NO občine 
Litija je sestavljen iz kandidatov, ki so jih predlagale politične stranke 
ter neodvisni listi na zadnjih lokalnih volitvah na osnovi števila glasov, 
ki so jih prejeli. Tako sestavljen NO je zrcalna slika Občinskega sveta 
Litije, največje politične stranke imajo v NO večino svojih nadzornikov 
in posledično se poraja vprašanje, kako in koliko lahko takšni nadzor-
niki opravljajo svoje poslanstvo oz. opravljajo delo v skladu s statutom 
občine in poslovnikom NO. V praksi to med drugim pomeni, da NO ne 
pregleduje in ne poroča javnosti o gospodarnosti in zakonitosti najve-
čjih investicij v občini (mislim na finančna poročila, bilance, zaključne 
račune itd…). Občinski svet občine tako pri svojem delu oz. odločanju 
nima ustrezne pomoči s strani NO, zato se seveda tudi v tem primeru 
zastavlja vprašanje, zakaj ta pasivnost NO in koliko potrebnega znanja 
in posledično strokovne verodostojnosti ima NO, ki ga je v občinskem 
svetu izbrala vladajoča koalicija. 
SKPL (Komunala Litija), ki je največje javno podjetje v občini Litija, 
sploh nima nadzornega in neodvisnega organa. Vse odločitve v pod-
jetju so »v rokah« obeh županov, ki sta politika, in direktorja, ki sta 
ga imenovala ta ista župana. Prepričan sem, da bi Komunala Litija še 
kako potrebovala predvsem neodvisen organ, ki bi moral biti večinsko 
sestavljen iz uporabnikov oz. davkoplačevalcev. Med drugim tudi zara-
di objektivne obrazložitve sedanjih in najavljenih bodočih podražitev 
komunalnih storitev v občini…
Prepričan sem, da je predpogoj za dobro poslovanje podjetij poleg 
transparentnosti in strokovnosti uprav oz. direktorjev podjetij in vseh 
javnih inštitucij tudi ustrezen strokovni in neodvisni nadzor. Do tega pa 
v Litiji še nismo prišli in najbrž še ne bomo tako kmalu…

Dušan HAUPTMAN, mag. manag. izobr.

ŠLAMPARIjE PRI GRADNjI DOMA INVALIDOV
Ideja o novih prostorih društva invalidov se je pričela z namero nakupa 
Gorenjčeve hiše na Grbinu in se je nadaljevala z idejo izgradnje doma 
ob Ponoviški cesti do sedanje lokacije, ki pa za to dejavnost sploh ni 
primerna. Kot mi je znano je bil pred leti izdelan idejni projekt za ce- 
lotno področje med Cankarjevo cesto, knjižnico in nadvozom ki bi pred-
stavljal rešitev za »sračje gnezdo« na tem prostoru, vendar ni bil nikoli 
realiziran in sedaj tudi ne more biti. Vse te ideje so stale veliko denarja, 
ki je bil samo strošek za davkoplačevalce, brez vsakega efekta.
Društvo invalidov je z županovim pristankom začelo graditi dom na tej 
lokaciji. Gradnja je potekala mimo gradbenega dovoljenja in neracional-

no, zato je inšpektor 
gradnjo ustavil, zah-
teval novo gradbeno 
dovoljenje, kar pa je 
povzročilo celo vrsto 
dodatnih stroškov, ki 
se po-plačujejo iz jav-
nih sredstev – naprej 
zidava, nato zopet 
nov projekt in novo 
gradbeno dovoljenje, 
sedaj pa delno ruše-

nje zgornje etaže, kjer je bilo potrebno odstraniti večjo količino zidakov 
(vsaj 650 kos očiščenih jih je izginilo neznano kam), seveda je bilo 
potrebno porušiti tudi proti-potresne stebre. Rušenje so nepotrebni 
stroški, nastali zaradi neodgovornega ravnanja tako izvajalca, kot tudi 
nadzornika gradnje. 
To je tipični primer gra-
dnje na pamet, brez vi-
zije, brez finančne kon-
strukcije, brez cilja in 
do sedaj brez vsakršne 
odgovornosti odgovor-
nih. Sprašujem se, kako 
bodo vsi vpleteni, ki so 
odgovorni za ta projekt 
pojasnili to »šlamparijo 
in zanjo tudi odgovarja-
li: predsednik društva Bogomir Vidic, nadzorni odbor društva, nadzor-
nik gradnje, župan občine Franci Rokavec in predsednik nadzornega 
odbora občine Jože Vidmar, kateri je zadolžen za nadzor porabe občin-
skih proračunskih sredstev?  Sead KISIć

PROMETNO - SMETARSKI KAOS NA  
MAISTROVI V LITIjI

Na prometno smetarsko 
zmešnjavo na Maistrovi 
ulici na Rozmanovem trgu 
opozarjam že dve leti. Ven-
dar pereča, beri smrdeča, 
problematika ostaja!. Tam 
živeči stanovalci se dušijo 
v smradu iz smetnjakov, ki 
jih imajo tik pred vrati in 
okni. Povzročajo jim oviro 
v prometu, velike težave 
pa predstavljajo tudi to-
vornjakom KSP Litija pri 
odvozu smeti. Stanovalci 
si želijo umik smetnjakov 
na bolj primerno lokaci-
jo, ki se kar sama ponuja 

strel jaj stran, kjer ne bi motili nikogar in odvoz bi bil lahka naloga, kar 
je sedaj pravi znanstveno fantastični podvig. 
Kot mestni in občinski sve-
tnik sem že večkrat podal 
predlog za rešitev situaci-
je na Občino in KSP. Odlo-
čil sem se še za opozorilo 
in prošnjo prek medijev in 
upam, da bodo stanovalci, 
naši občani, davkoplače-
valci uslišani in bo njihovo 
prihodnje po let je bolj sve-
že, varno in prijazno.

Boris DOBLEKAR
občinski in mestni svetnik

LIjANA LOVŠE – NOVA  
PREDSEDNIcA OO SLS LITIjA
V petek 15. novembra je potekal občni zbor 
članstva občinskega odbora Slovenske ljud-

ske stranke Litija. Po desetih letih in pol je dosedanji predsednik Gvido 
Kres predal vodenje novi ekipi, ki jo bo vodila Lijana Lovše, ostali trije 
podpredsedniki pa so; Bojan Železnik, Marko Zajc in Aleš Jurič. Vseka-
kor lahko ugotovim, da je bil Gvido Kres zelo uspešen predsednik, saj 
je v času njegovega vodenja stranka dosegla prepoznavne rezultate, 
tako na državnozborskih kot tudi lokalnih volitvah. Za ves trud in delo 
se mu člani OO SLS Litija iskreno zahvaljujemo.

NA ZALOGI TUDI: Opel Zafira Enjoy 1.7 CDTI, letnik 2009, cena 8.700,00 EUR; 
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECOFLEX, letnik 2010, cena 7.380,00 EUR in še 
nekaj testnih vozil.

Ford Fiesta Comfort 1.4 16V
Letnik: 2008, veljavnost nalepke:10/2014, 
prev. 80696 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski, 1388 ccm, 59 kW, ročni (5 pr.), 
KLIMA

4.900,00 EUR

Mazda Mazda6 Sport CD120 TE 
Letnik: 2003, veljavnost nalepke: /, prev. 
286000 km, bela barva, diesel, 1998 ccm, 
89 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

2.700,00 EUR
Hyundai Getz 1.1 Klima
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: 10/2014, 
prev. 112033 km, bela barva, bencinski, 
1086 ccm, 49 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

3.280,00 EUR

Opel Meriva ecoflex Enjoy
Letnik: 2011, veljavnost nalepke: 01/2015, 
prev. 117239 km, bela barva, diesel, 1248 
ccm, 70 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

9.800,00 EUR

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI 111 
let - Letnik: 2010, veljavnost nalepke: 
08/ 2014, prev. 147000 km, bela barva, 
diesel, 1686 ccm, 92 kW, ročni (6 pr.), 
KLIMA

7.450,00 EUR
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI ECO-
FLEX Letnik: 2009, veljavnost na lep-
ke:10/2015, prev. 132567 km, temno mo-
dra barva (kovinska), diesel, 1686 ccm, 
81 kW, ročni (6 pr.), KLIMA

6.580,00 EUR
»Uničevanje cestišča - povzročanje pro-
met ne ga kaosa in promet ne nevarno-
sti«

»Zabojnik s smetmi sko-
raj na cestišču pred vrati 
in pod okni stanovalcev 
- poškodovan - povožen 
prometni znak in odr-
gnjen steber javne raz-
svetljave - povožena ze-
lenica in robniki«

Občni zbor OO SLS Litija je ocenil akcijo zbiranja podpisov pod PETI-
CIJO PROTI ZAKONU NA NEPREMIČNINE kot uspešno, udeleženci so 
podprli aktualno izvajanje večjih projektov v mestu Litija in obenem 
podali priporočilo, da se v prihodnosti v okviru možnosti, da večji pou-
darek razvoju podeželja. 
Zagotovo pa doseženi rezultati izkazujejo tudi usmeritev za prihodnje 
aktivno in zavzeto delo in zato je poziv nove predsednice o sodelovanju 
in kreiranju bolj pravične družbe povsem na mestu. Novi ekipi želim 
vse dobro.

V imenu OO SLS Litija Franci ROKAVEC 

Moška vokalna skupina KRESNIŠKI FANTjE 

LETNI KONcERT 
Športna dvorana v Kresnicah, 
Sobota, 7. 12. 2013 ob 19. uri! 

Gostje večera: TOLKALNA SKUPINA PERKAKŠNS 

Vabljeni na večer brez koncepta, brez repa ali celo 
brez glave. Edino merilo našega druženja je, da  
pojemo tisto, kar nam je všeč. Tudi to pa lahko  

zadostuje za koncert, s katerega boste odšli  
z nasmehom na obrazu in glasbo v srcu.

Vljudno vabljeni!
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MLADINSKI CENTER 
LITIJA

vojaK Se pReDStavi – pReDStavi-
tev SlovenSKe vojSKe v McjU

V torek, 26.11. ob 10.00 do 14.00, bo MC Litija zavzela slovenska vojska! 
Pripadniki Slovenske vojske bodo predstavili možnosti zaposlitve v vojski. 
Pokazali nam bodo del svoje opreme. Zanimiva izkušnja za vse, ki jih za-
nima zaposlitev v vojski in vse radovedneže!
V prihodnjih mesecih bomo predstavili celo serijo poklicev manj znanih, 
povečini deficitarnih poklicev.

Do UpoRabnega znanja na Delavnicah 
V decembru bomo v MC-ju pridobivali  znanje na sledečih delavnicah: 
»Svetovne lutke - usposabljanje za migrante na področju lutkovne ume-
tnosti in globalnega učenja«, sreda, 27.11. od 9.00 do 18.00,
»V iskanju ustvarjalnosti«, četrtek, 12.12. ob 18.00,
»Time management–delavnica upravljanja s časom«,19.12. ob 18.00.
Delavnice ponujajo idealno možnost za osvojitev novih praktičnih znanj, 
ki ti bodo koristila pri številnih dejavnostih. Če želiš, lahko z delavnicami 
»gostujemo« tudi v tvojem društvu.

Svetovne lUtKe - USpoSabljanje za
MigRante na poDRočjU lUtKovne 
UMetnoSti in globalnega Učenja
Svetovne lutke so projekt društva Humanitas. Namenjen je predvsem 
ljudem z migrantskim ozadjem, ki jih zanimajo lutkovno gledališče, glas-
ba ali globalne teme. Udeleženci se bodo naučili izdelave lutk, priprave 
in izvedbe lutkovne predstave, izdelovanja glasbil/zvočil iz recikliranih 
materialov ter izvebe in promocije lutkovnih predstav. Po koncu izobra-
ževanja bodo imeli možnost gostovanja na različnih javnih dogodkih in 
festivalih po Sloveniji. Predstavitev programa bo potekala v sredo, 27.11. 
v MC Litija od 9.00 do 18.00. Prijave na info@mc-litija.si in na telefonski 
številki 051 443 410. 

Učna poMoč v MlaDinSKeM centRU litija
Potekala bo za osnovnošolce ob ponedeljkih in četrtkih od 16.00 – 17.30. 
Vodijo jo prostovoljci centra, dijaki Gimnazije Litija in študenti Fakultete 
za socialno delo.  S pomočjo pri učenju mlade tudi motiviramo za spro-
tno učenje. Tako lažje dosegajo znanja vrstnikov in izpolnjujejo šolske 
obveznosti. Vplivamo tudi na odnos mladih do učenja in dvigamo njihovo 
samopodobo. 

SKUpna pRijava DRUŠtev in enote za ŠpoRt 
na RazpiS FUnDacije za ŠpoRt
Novembra smo oddali prvo skupno prijavo 5 lokalnih društev in Enote 
za šport na razpis Fundacije za šport. Na razpis smo se prijavili kar s 
štirimi vlogami. Prva povezuje Košarkarski klub Litija, Žensko rokometno 
društvo Litija, Tenis Klub As, Nogometni Klub Litija in Enoto za šport v 
skupnem programu MALA ŠOLA ŠPORTA. Gre za redne vadbe otrok v 
štirih različnih športnih panogah. ZIMA NA DOLAH je vloga za populari-
zacijo zimskih športov v občini (šola smučanja, rekreativno smučanje in 
sankanje).  Tretja vloga je namenjena nadgradnji prireditve LITIJSKI TEK. 
Z zadnjo vlogo – ŠPORTNO POLETJE - bomo omogočili naslednje poletje 
brezplačno rekreacijo vsem občanom. 
Pripravljanje vlog je potekalo v znamenju zglednega sodelovanja s špor-
tnimi društvi. Pripravili smo kvalitetne vloge. Upamo na njihov uspeh in 
nadaljevanje športnih uspehov litijskih društev in posameznikov.

SRcE SLOVENIjE PREjEMNIK NAZIVA FINALIST 
SEjALEc 2013 

V Cankarjevem domu v Ljubljani so bila 12. novembra 2013 podeljena 
priznanja Sejalec za najbolj ustvarjalne in inovativne dosežke v slo-
venskem turizmu. Razvojni center Srca Slovenije je za turistični 
produkt »Srce Slovenije - prijazna destinacija za avtodomarje« 
prejel naziv finalist Sejalec 2013. Letošnji dobitnik glavne nagra-
de Sejalec je Penzion Raduha, drugi finalist pa Podzemlje Pece. Za 
Razvojni center Srca Slovenije je to že drugi Sejalec - leta 2004, ob prvi 
izvedbi poziva, so prejeli bronastega sejalca za produkt Kolesarske, 
pohodniške in konjeniške poti Posavskega hribovja. 

V Srcu Slovenije je bila v lanskem 
letu vzpostavljena mreža počivališč 
za avtodome. Razvojni center Srca 
Slovenije je povezal male podeželske 
ponudnike iz območja občin Dol pri 
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Ivančna Gorica, Šentrupert in Šmar-
tno pri Litiji. V mrežo je vključenih 
18 karavaningu prijaznih gostiteljev, 
kjer lahko turisti oskrbijo avtodom, 
okušajo domače dobrote in prenoči-
jo, poleg tega pa si ogledajo še lokal-
ne zanimivosti. Vključeni so tudi trije 
ponudniki iz litijske občine: Doma-
čija Paternoster, Eko turistična 
kmetija Lavrič in Tenis klub As. 
 

V SRcU SLOVENIjE POVEZUjEMO TUDI ROKODELcE
Srcu Slovenije živi veliko rokodelcev, ki delujejo samostojno ali pa se 
povezujejo v posamezna društva. Vedno znova ugotavljamo, da obsta-

jata velik potencial in 
potreba po usmerjenem 
delu in povezovanju na 
tem področju. S tem na-
menom želimo vzposta-
viti Rokodelsko mrežo 
Srca Slovenije, v katero 
bomo povezali posame-
zne rokodelce, društva 
in druge organizacije iz 
občin Dol pri Ljubljani, 
Ivančna Gorica, Kamnik, 
Litija, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Radeče, Šen-

trupert, Šmartno pri Litiji, Trzin in Zagorje ob Savi.
Poleg rokodelcev, ki so se sredi novembra sestali na skupnem srečanju 
na Muljavi, so jasno podporo projektu izrazili tudi občinski koordinatorji. 
Strinjali so se, da predstavljajo znanja in veščine ljudi neprecenljiv po-
tencial za razvoj našega območja. Poleg novih delovnih mest, ki jih lah-
ko spodbujamo s podporo rokodelstvu, ima to področje izjemen pomen 
tudi za druženje in medgeneracijski prenos znanj med ljudmi ter posre-
dno tudi za višjo kakovost življenja vseh, ki živimo v Srcu Slovenije. 

SRce Slovenije inFo
WWW.RAZVOj.SI

WWW.SRcE-SLOVENIjE.SI
INFO@RAZVOj.SI

Zdaj že tradicionalno se zadnji vikend pred nočjo čarovnic 
odvija Klišejev halloween party. Tako je za nami še ena ne-
pozabna noč odlične zabave z divjimi ritmi house glasbe, 
plesa ter dobre družbe. 
Dvorana Pungrt v Šmartne pri Litiji se je tekom večera do 
dobra napolnila. V uvodnih urah je prve obiskovalce ogrel 

MC DJ Berny, vsi pa so prav tako že lahko popestrili svoj žur z neonskimi 
dodatki. Po uvodnih znanih ritmih se je dvorana napolnila in Klišejev žur je 
presegel mejo 480 obiskovalcev. Zvezdi večera DJ Marc Bucca in DJ Spinne, 
ki ustvarjta pod umetniškim imenom VANILLAZ, sta zbrane navdušila z ne-
verjetno dovršenimi ritmi ter s tem predstavila svojo umetniško plat glasbe. 
Vsem zbranim sta dokazala zakaj veljata za ljubljenca house množic ter za-
kaj se v zadnjem letu pojavljata ob boku največjih zvezd elektronske glasbe. 
»Beat« nore zabave je bil pospremljen s plesnim vrhuncem skupine Naughty 
by nature. Zadnji ritmi so zabavo popeljali do 
končnega vrhunca iz pod prstov, nam že vsem 
znanjega, DJ Sinart-a.
Ob tem se moramo za odlično izvedbo zabave 
zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri organizaci-
ji tega dogodka. Seveda pa gre zahvala tudi 
vsem sponzorjem: Javni zavod za kulturo, 
mladino in šport Litija: ZKMŠ – Mladinski 
center Litija, MJM Maruša Brinovec s.p., NLB 
d.d. Podružnica Domžale, Kamnik in Zasavje, 
Avtoservis »VULCO« Kastelic, Okrepčevalni-
ca Kuhla, Frizerski studio Paž, Flamingo bar, 
Frizerski studio M, Robert Mrzel s.p., T.D.M. 
d.o.o., Tatjana Bar, Ambient d.o.o., 7CAMICIE, Frizeraj Saška, Avtoservis 
Grm, Optika Manja, Barček Šparček, Slaščičarna Gimi, Picerija AS, Gostil-
na Krznar, Avtoprevozništvo Janez Pirc s.p in Mustang bar. Vtise in slike 
Halloween zabave bomo objavili na Klišejevi Facebook strani. Se vidimo na 
naslednji zabavi. KLIŠE

UČBENIK ZA ŽUPANA
V ponedeljek, 7. oktobra, ob 18. uri je bila v Mariboru, na Slomškovem 
trgu, v galeriji ARS SACRA predstavitev te knjige (sl.). Njen avtor je dr. 
Maksimiljan Fras. Knjigo je ocenil starosta dr. Stane Granda. V navduše-
nju jo je imenoval najpopolnejši učbenik za župane, ker je v njej opisan 
primer županovanja, pri katerem so člani različnih slovenskih strank pri-
jateljevali, se družili v zidanicah in na počitnicah. Na politični in gospodar-
ski sceni so sodelovali in sprejemali odločitve, ki so Maribor med obema 
vojnama, klub svetovni gospodarski krizi, dvignili na visoko gospodarsko 
in kulturno raven. Učbenik je prijetno branje in pomirja. Knjiga bo v ja-
nuarju naslednje leto predstavljena tudi v litijski knjižnici. Njen naslov je: 
MARIBORSKI ŽUPAN DR. ALOJZIJ JUVAN IN NJEGOV ČAS. Ob zaključku 
predstavitve sem vse prisotne povabil v njegov rojstni kraj - na zgodo-
vinske Vače - zibelko številnih znamenitih 
osebnosti. Ob preučevanju le-teh spozna-
mo, da so Vače zibelka prešernovskega 
mednarodnega prijateljstva, sodelovanja in 
srčne želje po sprejemanju različnosti – že 
od pamtiveka.
Srce mi je zaigralo. Med gledalci sem opa-
zil dr. Aleša Mavra. On je eden od tistih 
desetih Slovencev, ki obvladajo srednje-
veško latinščino. Težko mu je, ker smo zamudili in zamočili 500-letnico 
prve tiskane knjige, ki jo je napisal Slovenec in Vačan, dekan in rektor 
na dunajski univerzi v času Leonarda da Vincija - Matija Hvale. Predlagal 
je, da se zares zavzamemo in leta 2018, ob-500-letnici njegove smrti, 
zares prevedemo najbolj popularen učbenik za filozofijo: COMENTARII IN 
PARVULUM PHILOSOPHIAE NATURALIS, da popravimo to vseslovensko 
sramoto. Na koncu smo se po štajersko zapili in zapeli (Pili smo vino, ki 
se imenuje Falot), tako da sem zamudil zadnji vlak za Litijo. 
V letu, ki se izteka, pa je bilo o Vačah še veliko napisanega; v nekaj prime-
rih so knjige napisali tudi simpatizerji Vač. Opozoril bi samo še na knjigo, 
ki opisuje prvi napad zavezniških sil na ozemlje Tretjega Rajha (Se razu-
me, to so bili Titovi partizani). Knjigo je napisal znameniti Litijan, geodet, 
ljubitelj GEOSSa, nekdanji partizan, Vili Kos. Naslov knjige je: POHOD 
XIV. PARTIZANSKE DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO. Besedilo spremljajo natanč-
ne karte z vrisano potjo in fotografije zdajšnjih dni. 
Obe knjigi ima na zalogi založnik, Družinsko gledališče Kolenc. 
Več o knjigah v zvezi z Vačami na: http://www.vace.si/knjige-vace.htm
Bližajo se dolge zimske noči – čas za branje knjig. Če boste brali samo 
knjige, ki so v povezavi z Vačami, bo zima prekratka in še najmanj 10 
naslednjih tudi.
Želim vam prijetno branje! Posebno gospodu županu, Franciju Rokavcu, 
saj je bil Dr. Alojzij Juvan član SLS!  Zvonček Norček  
Pripis: Obe knjigi bo mogoče dobiti na  stojnici Društva GEOSS in Družinske-
ga gledališča Kolenc, na Andrejevem sejmu, v nedeljo, 1. decembra, od 7.30 
naprej, na trgu na Vačah, kjer zagotovo ne bom manjkal!

DVAjSET LET SADjARSKEGA 
DRUŠTVA LITIjA

Petega marca 2014 bo minilo že dvajset let od ustanovnega 
občnega zbora na katerem so ljubitelji sadjarstva ustanovili »Sadjarsko 
društvo Litija. Zanimanje je pri občanih padlo na plodna tla, saj se je 
takoj ob ustanovitvi društva včlanilo 40 sadjarjev, članstvo pa se je do da-
nes povečalo na številko 250. Med ustanovitelji društva so bili prvi Anton 
ŠTRUS, Vojko BIZJAK, Viktor DRNOVŠEK, Zvone KONČINA, Janez HAUPT-
MAN, Dušan VIDNJEVIČ, Avgust PETEK, Alojz VIDIC, Rudolf REMEC in 
Cvetko KOS.
Prvi predsednik je postal Anton ŠTRUS, tajnik društva pa Vojko BIZKAK, 
ki sta uspešno društvo vodila do leta 2002. Tega leta pa je predsedniško 
mesto prevzel Vojko BIZJAK, strokovna tajnica pa je postala Vesna VELI-
KONJA.
Društvo je takoj po ustanovitvi pričelo s tečaji obrezovanja sadnega drev-
ja in vinske trte, s strokovnimi predavanji, ki so jih vodili priznani strokov-
njaki, Andreja BRENCE, ROMAN Mavec ing MALJEVIČ in drugi. Društvo je 
vsako leto organiziralo strokovne ekskurzije, na katerih so člani društva 
spoznali sadjarstvo (Slovenske Istre, Nove Gorice-Goriška Brda, dolenj-
sko, belokranjsko, gorenjsko, štajersko, prekmursko in osrednjo sloven-
sko področje. Obiskali so večje sadjarske centre, drevesnice, hladilnice 
(sadovnjak Brdo pri Lukovici, Bilje pri Novi Gorici. trsnico in vinsko klet 
Jarkovič v Podbočju, sadovnjak in drevesnico Mirosan, »Evrosad Krško«, 
sadjarstvo Darsad d.o.o - Krošelj, sadovnjak Aškerc v Rimskih Toplicah. 
krajinski park Goričko, Krajinski park Barje, nasad ameriških borovnic 
kmetije Suhadolnik na Vrhniki. Žal v Litiji nam je ostal samo sadovnjak 
»Kraševec« vse ostalo je propadlo/sadovnjak Pečice, Kresniški vrh)ostali 
so samo manjši nasadi, ki jih gojijo posamezni sadjarji)
Praviloma so se ekskurzije končale z vodenimi degustacijami slovenskih 
vin, pri zasebnih vinarjih ali pa v večjih kleteh (GORIŠKA Brda, Vina Ko-
per, Vinag, Istenič-proizvajalec penin, Metliška klet, Zlati grič, Vinska klet 
Krško in drugje.
Leta 2003 je društvo razvilo svoj prapor, prvi praporščak pa je postal 
ustanovni član Dušan VIDNJEVIČ, ki še kljub letom zvesto opravlja svoje 
poslanstvo. Vsako leto se s praporom udeležuje proslave ob dnevu Slo-
venske zastave na GEOS-u, za kar je letos prijel posebno priznanje.
Društvo deluje enotno, kljub temu da se je občina razdelila na dve občini, 
občino Litijo in občino Šmartno pri Litiji, člani so tako iz Litije in Šmartne-
ga, v Šmartnem pa so ustanovili Vinarsko društvo, v katerega so vključeni 
tudi člani iz Litije. 
Ob zaključevanju 20. letnega bogatega in pestrega dela pa se je vodstvo 
odločilo in pripravilo s skromno toda po svoje bogato sadjarsko razstavo 
in jo predstavilo v avli občine Litija.
Razstava je dosegla svoj namen, zanimanje in odobravanje obiskovalcev, 
med obiskovalci so bili tudi otroci iz osnovne šole s prilagojenim poukom, 
otroci osnovne šole Litija in otroci iz vrtca Litija. V avli občine Litija se 
zvrsti mnogo razstav, toda sadjarska razstava je bila za mnoge presene-
čenje, ker tovrstnih razstav v Litiji še ni bilo, upamo, da to ni zadnja. Hvala 
vsem obiskovalcem in prisrčno vabilo na prihodnjo razstavo. 
            Ciril GOLOUH

AKTIVNI jESENSKI MESEcI V PGD POLŠNIK 
Letošnja jesen se je v našem društvu začela zelo aktivno. Članske ekipe so 
se v septembru pripravljale na občinsko tekmovanje za Memorial Matevža 
Haceta, ki je potekal zadnjo nedeljo v Litiji. Vreme nam je bilo vse prej kot 
naklonjeno, zato smo bili vseh dosežkov zelo veseli. Starejši gasilci so se 
udeležili regijskega tekmovanja, na katerega so se uvrstili z odlično uvrsti-
tvijo na občinskem tekmovanju, ki je potekalo spomladi letošnjega leta. 
V mesec oktober, mesec požarne varnosti smo zakorakali še bolj aktivno, 
saj smo organizirali dan odprtih vrat za vrtečke in šolarje, se odpravili na 
gasilski izlet v Idrijo in Žiri, udele-
žili smo se sektorske vaje v Tiha-
boju, kamor smo bili pozvani na 
pomoč pri gašenju gozdnega po-
žara. Mentorji mladine so orga-
nizirali skupen sestanek s starši 
in otroki, da bi se dogovorili o 
prihodnjih aktivnostih z njimi. Članice pa smo se odločile, da se fotografi-
ramo za koledar za prihodnje leto. Ta je že v nastanjanju in se že veselimo 
njegovega izida. 
Prvo nedeljo v mesecu no-
vembru, smo odprli vrata 
gasilskega doma vsem kra-
janom, ki so si želeli ogle-
dati dom, opremo in prinesti na pregled in servisiranje svoj gasilni aparat. 
V domu jih je čakal serviser gasilnih aparatov Gasco iz Kostrevnice. V goste 
smo dobili tudi fante iz PGD Litija, ki so se pripeljali z vozilom Magirus Mul-
tistar, vozilom z dvižno platformo namenjeno reševanju iz višin in globin, 
kar smo nekateri »pogumnejši« tudi preizkusili. 
V novembru smo se s tremi ekipami gasilske mladine udeležili občinskega 
kviza na Savi in s tem zaenkrat zaključili tekmovalno sezono. 
V društvu smo letos gostitelji Nadaljevalnega tečaja za gasilca v GZ Litija 
in tako se vsak petek, soboto in nedeljo dvorana na Polšniku ter okolica 
gasilskega doma napolni z mladimi bodočimi gasilci. Vsekakor nam do-
gajanja ne manjka. Da pa le ne bi šlo le za vaje, se občasno spoprimemo 
tudi z močjo narave, ki je ravno v teh dneh pokazala svojo rušilno moč. 
Tokratna intervencija je bila v znamenju pospravljanja podrtega drevja na 
naših cestah. Dela ni bilo malo. 

Za PGD Polšnik, Laura HORVAT 

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

Direktorica Razvojnega centra 
Srca Slovenije aleksandra Gradi-
šek in litijski župan Franci Roka-
vec na svečani podelitvi Sejalca 
2013 v Ljubljani

V Rokodelsko mrežo Srca Slovenije vabimo 
posameznike in društva, ki izdelujejo rokodel-
ske izdelke
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KuLTuRNI CENTER LITIJA
UDAR PO MOŠKO 2 NAVDUŠIL

V ponedeljek, 4.11., je bila dvorana Kul-
turnega centra Litija polna smeha. Denis 
Avdič in Vid Valič sta nas nasmejala do 
solz. »Fore« povezane z Bosanci so vedno 
smešne, še sploh, če jih pove Denis. Vid 

navdušuje s samosvojo “obrazno tehniko”. Odlična sta v igri besed 
povezani z aktualnimi temami in 
večno zabavnimi situacijami. Opa-
zili smo, da so obrazi nekaterih 
starejših gledalcev nekajkrat ostali 
“nemi”, medtem ko so mlajši pokali 
od smeha.  Ampak kar je res, je res, 
tudi če je malo vulgarno. Smeh je 
pol zdravja in tokrat smo se dobro 
“napolnili” z zdravjem.

NA NOVEMBRSKIh PRIBLIŽEVANjIh GOSTILI 
DUŠANA ŠEŠOKA 

Malo je ljudi na svetu, ki si upajo 
zreti resnici v oči in jo tudi pogumno 
deliti z drugimi. Takšen človek je Du-
šan Šešok, ki smo ga ta mesec go-
stili na našem družabnem srečanju 
Približevanja. Je eden najvidnejših 
in najuspešnejših slovenskih gospo-
darstvenikov, od leta 1993 na čelu 
podjetja Iskra, nekdanji finančni mi-
nister, bivši predsednik Košarkarske 

zveze Slovenije. Med nadvse zanimivim in poučnim pogovorom nam je 
postregel s svojim pogledom na ekonomsko in mentalno stanje Sloven-
cev in naš dejanski položaj v čedalje bolj neizprosnem svetu, kar je bilo 
za marsikoga mrzel tuš, ki ga še ne bo kmalu pozabil.
Na decembrskem srečanju bomo gostili Ano Lukner (Anina zvezdica) - 
v četrtek 5.12.2013 ob 19.00.

ABONMA V DEcEMBRU
12.12.2013 bo na sporedu 3. abonmajska predstava z naslovom Sen v 
izvedbi Prešernovega gledališča Kranj. Vabila prejmejo abonenti tudi 
po pošti. 

DEDEK MRAZ PRIhAjA NA OTROŠKO MATINEjO
V soboto, 14.12., nas bo ob 10. uri obiskalo gledališče Makarenko in 
malim gledališčnikom uprizorilo predstavo Kam se je skril Dedek mraz? 
Vabljeni!

V Mestnem muzeju Litija še naprej 
pridno zbiramo in urejamo zgo-
dovinsko gradivo iz Litije in širše 
okolice, zato prijazno pozivamo 
vse občane, da doma pobrskajo 
po svojih arhivih in nam prinesejo 
na vpogled kakšne zanimive stare 

fotografije, časopisne članke, dokumente ipd., da jih skupaj pregleda-
mo in ovrednotimo. Prav tako hvaležno sprejemamo kakršnekoli ideje, 
predloge, nasvete, pohvale in graje, saj nam zelo pomagajo še naprej 
razvijati in vedno znova izboljšati muzejsko dejavnost v kraju.

Če si izgubil premoženje, ni nič izgubljenega.
Če si izgubil zdravje, je izgubljenega veliko.

Če si izgubil dediščino, si izgubil vse. (sikhovski pregovor)

Spoštovani!
Vljudno Vas naprošamo, da s svojim prispevkom 0,5% dohodnine po-
magate varovati in ohranjati našo lokalno dediščino, saj bomo le s sku-
pnimi močmi ustvarili Mestni muzej Litija, ki bo središče in temelj naše 
lokalne zavesti in identitete.

Vodja OE Mestni muzej Litija: Helena HAUPTMAN

OBRAZCE ZA ODDAJO PODATKOV NAJDETE NA NAŠI SPLETNI STRANI: 
www. jzk.si, lahko pa nas pokličete (031-689-160) in vam jih pošljemo 
po pošti.

knjižnica litija
PREDAVANjE O AjURVEDI

V litijsko knjižnico vas vabimo na srečanje z av-
torjem knjige Ajurvedska medicina za fizično, 
mentalno in duhovno zdravje,  Smajom Safičem, 
ki je tudi pomembno povezan z Litijo, saj je pri nas 
dolga leta deloval na športnem področju. Zdaj pa 

med drugim predava o ajurvedski medicini v JV Evropi. Predavanje bo 
v četrtek, 28. 11. ob 19. uri, v Knjižnici Litija. 

NITI ŽIVLjENjA
Prireditev, ki bo pospremila izid nove knjige domače avtorice Ide Dol-
šek bo 29. novembra v šmarskem kulturnem domu. Knjižnica je z ve-
likim veseljem spremljala nastajanje knjige Niti življenja, življenjepisi 
Šmarčanov, Litijanov in okoličanov, ki jo bomo predstavili skupaj z av-
torico in kulturnimi soustvarjalci. To je zelo pomembna pridobitev za 
naše domoznanstvo, za spomine iz bližnje 
in daljne preteklosti. 

SREČANjE S PREŠERNOVIMA NAGRAjENcEMA
Da pa knjižnice ne zadevajo zgolj knjige, smo se z Javnim zavodom 
Bogenšperk ter GŠ Litija-Šmartno odločili, da pripravimo srečanje z 
letošnjima Prešernovima nagrajencema. Jože Vidic, solist in baritonist 
LJ opere, je prejel nagrado Prešernovega sklada, Darko Vidic, prav tako 
baritonist pa študentsko Prešernovo nagrado. Na oba Šmarčana, tudi 
člana Slovenskega okteta, smo lahko izredno 
ponosni, zato ju bomo 2. decembra ob 18. uri, na predvečer Prešerno-
vega rojstnega dne, gostili na gradu Bogenšperk. 

DAN SPLOŠNIh KNjIŽNIc 
November je tudi za knjižnice nekaj posebnega: 20. novembra imamo 
splošne knjižnice svoj dan. V obeh knjižnicah smo ga praznovali s pro-
jektom Rastem s knjigo,  povabili smo dva avtorja: v Šmartno je 22. 11. 
prišel  Šmarčan,  novinar in urednik, pa tudi prevajalec Igor Jurič, v Li-
tijo pa 20. 11. prav tako rojen Litijan Ivan Esenko, publicist in fotograf, 
ki ga poznamo predvsem po njegovi predanosti naravi in živalim. Več o 
srečanjih pa v foto utrinkih v prihodnji številki. 

Andreja ŠTUHEC, Aleksandra MAVRETIČ

ANINA ZVEZDIcA NA PRIBLIŽEVANjIh
Decembrsko gostjo Približevanj je v lanskem letu časopis Delo razgla-
sil za Osebnost leta, letos pa so jo bralci revije Eva razglasili za Fatalno 
žensko leta. 
Ana Lukner je sijaja nazivov in naslovov vesela predvsem zato, ker to 
pomeni, da je njen projekt Anina zvezdica postaja zelo prepoznaven in 
tako dobiva širšo podporo.
Predvsem tudi nas lahko veseli, da so tudi estradniki prepoznali po-
membnost njenega delovanja: razdeljevanja hrane pomoči potrebnim. 
Pomoč potrebuje vse več ljudi, pomagati oz. delovati dobrodelno pa je 
postalo življenjsko načelo Ane Lukner, ki ga širi med nas.
Z njo se bomo srečali na Miklavžev večer, 5. decembra 2013 ob 19. uri 
v Kulturnem centru Litija.  Andreja ŠTUHEC

TOREK, 10.12.2013, ob 16.uri

KUltURni KoleDaR
DATUM URA DOGODEK LOKAcIjA

ČET 21.11. 16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
ČET 21.11. 16.00 tekaški četrtek zbor pred MC Litija
ČET 21.11. 18.00 Dober vodja, izkustvena delavnica za mlade MC Litija
ČET 21.11. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
PET 22.11. 19.00 Letni koncert Pevskega društva LIPA LITIJA Kulturni center Litija
PON 25.11. 10.00 Postani vojak: Slovenska vojska se predstavi MC Litija
TOR 26.11. 19.00 Potopisno predavanje: Butan, predava Zoran Furman Knjižnica Litija
SRE 27.11. 9.00 - 18.00 Usposabljanje za migrante na področju lutkovne umetnosti in globalnega učenja, Društvo Humanitas MC Litija
SRE 27.11. 18.00 Predavanje: “Grad Bogenšperk in J.V.Valvasor”, predava Mitja Potočnik Kulturni center Litija

ČET 28.11. 19.00 Predstavitev knjige in srečanje z avtorjem: Smajo Safić Gupta - Ajurvedska medicina za fizično,  
mentalno in duhovno zdravje Knjižnica Litija

PET 29.11. 17.00 Predstavitev knjige Niti življenja, pogovori z znanimi Litijani in Šmarčani - Ida Dolšek Kulturni dom Šmartno
PET 29.11. 19.00 Koncert učiteljev glasbene šole Litija-Šmartno Kulturni center Litija
SOB 30.11. 10.00 Otroška matineja:  JANKO IN METKA - Lutkovno gledališče Kranj Kulturni center Litija
SOB 30.11. 19.00 KONCERT TAMBURAŠKEGA ORKESTRA ŠMARTNO: LATINO MARTINI Dvorana Pungrt Šmartno 
PON 2.12. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače
PON 2.12. 18.00 Srečanje s Prešernovima nagrajencema: Darko in JOže Vidic Grad Bogenšperk
TOR 3.12. 18.00 Vtisi o potovanju po Tuniziji MC Litija
TOR 3.12. 18.00 Lahkih nog na okrog, skupna igralna urica z Darinko Kobal Knjižnica Litija
TOR 3.12. 19.00 Pregledna razstava LILA 2013 Knjižnica Litija
PET 6.12. 19.00 Instant fotografska razstava iz »vrečke« MC Litija
ČET 5.12. 18.00 Katero je tvoje nebesno znamenje? Izkustvena delavnica MC Litija
ČET 5.12. 19.00 Približevanja: ANA LUKNER  (Anina zvezdica) Kulturni center Litija
SOB 7.12. 18.00 Novoletno srečanje društva diabetikov Litija in Šmartno Pustov mlin
NED 8.12. 17.00 Koncert Me PZ KUD Jevnica z gosti Dvorana zadružnega doma v Jevnici
SRE 11.12. Predstava za vrtce in šole: “Božična zgodba” - Glasbena šola Litija-Šmartno Kulturni center Litija
TOR 10.12. 18.00 Jugo - švedska pojedina MC Litija
TOR 10.12. 19.00 Potopis, Franci Horvat, Madžarska Knjižnica Litija
ČET 12.12. 19.30 Abonma: SEN - Prešernovo gledališče Kranj Kulturni center Litija
ČET 12.12. 18.00 V iskanju ustvarjalnosti, izkustvena delavnica MC Litija
SOB 14.12. 10.00 Otroška matineja: KAM SE JE SKRIL DEDEK MRAZ - Makarenko Kulturni center Litija
TOR 17.12. 17.00 Evelinina reciklirnica, ustvarjalna delavnica MC Litija
TOR 17.12. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
SRE 18.12. 18.30 Božično-novoletni koncert Glasbene šole Litija-Šmartno Kulturni center Litija
ČET 19.12. 18.00 Time management, delavnica upravljanja s časom MC Litija
PET 20.12. 16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
PET 20.12. 18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
SRE 25.12. 16.30 Božični koncert Zbora Sv. Nikolaja Litija Cerkev Sv. Nikolaja Litija
SRE 25.12. 19.30 Božični koncert Zbora Sv. Nikolaja Litija Cerkev Sv. Nikolaja Litija
ČET 26.12. 10.00 Predstavitev božičnih pesmi Cerkev sv. marina Šmartno
PET 27.12. 19.00 Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija Športna dvorana Litija 

Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

NATEČAj ZA NAjBOLjŠO DIPLOMSKO NALOGO 
IZ PODROČjA VZDRŽEVANjA –  

NAŠ DIPLOMANT OSVOjIL 2. MESTO
Društvo vzdrževalcev Slovenije je 17. in 18. oktobra letos na Otočcu 
organiziralo že tradicionalno Tehniško posvetovanje vzdrževalcev 
Slovenije. 
Srečanje vzdrževalcev različnih strok je namenjeno izmenjavi izku-
šenj in vzpostavljanju poslovnih stikov, vsekakor pa tudi pridobiva-
nju novih znanj. Na predavanjih s področja vzdrževalne stroke so 
predavatelji iz Slovenije in tujine predstavili novosti pri organizaciji 
in vodenju vzdrževalne dejavnosti, na spremljajoči razstavi pa se je 
predstavilo veliko domačih in tujih podjetij s svojo opremo, stroji, 
orodji in napravami ter storitvami v vzdrževanju. Pomemben del vsa-
koletnega tehniškega posvetovanja je tudi spodbujanje inovativnosti 
v vzdrževalni dejavnosti. V ta namen Društvo že nekaj let razpisuje 
Natečaj za najboljše diplomsko delo s področja vzdrževanja.
Na letošnji natečaj se je letos prvič prijavila tudi naša Višja stro-
kovna šola. Diploma Roberta Murna je bila v letu 2013 izbrana za 
najboljšo na področju strojništva, zato smo s to nalogo konkurirali 
tudi na omenjeni natečaj pri Društvu vzdrževalcev Slovenije.
Ponosni smo, da je izmed 
22 prijavljenih diplomskih 
del naš diplomant dosegel 
2. mesto. Prvo in tretje me-
sto za osvojila diplomanta iz 
ŠC Nova Gorica, ki je letos 
dobila tudi naziv najboljše 
izobraževalne institucije.
Robert Murn je samostojni 
podjetnik, lastnik podjetja 
Strojne instalacije – vodo-
vod, zato tudi njegovo di-
plomsko delo izhaja iz tega 
področja: Načini določanja okvar na cevovodih pitne vode. Men-
torica diplomskega dela je dr. Maja Rotar, univ.dipl.ing.strojništva, 
predavateljica predmeta Energetika na Višji strokovni šoli IC Geoss, 
Litija.
ROBeRT MuRN: V diplomski nalogi sem poskušal prikazati, kakšne so 
trenutne razmere s pitno vodo po svetu in na našem območju. Glede 
na to, da se zadnjih petnajst let ukvarjam z vodovodnimi napeljava-
mi in odkrivanju nevidnih izgub pitne vode, sem predstavil vodovodni 
sistem Višnja Gora, katerega vzdržujem. Na nekaterih primerih sem 
prikazal s številčnimi podatki, kako velike izgube pitne vode se doga-
jajo okoli nas. V nadaljevanju predstavim del tehnologije za odkriva-
nje okvar na cevovodih, odkrivanja lege cevovodov in lege zakopanih 
elementov vodovodne napeljave podjetja SeBa KTM. Z instrumenti, 
ki nam pomagajo odkriti okvare na cevovodih, daljinski nadzor cevo-
vodov in objektov, bi lahko stanje v naših vodohranih močno izboljšali 
in znižali stroške, kateri nastajajo ob sanacijah in popravilih slabo iz-
vedene ali dotrajane napeljave. V diplomski nalogi želim opozoriti na 
varčevanje in smotrno uporabo pitne vode, saj so dostopni podatki o 
izgubah pitne vode iz napeljav katastrofalni. 

Diplomske naloge so na osnovi kriterijev in meril ocenjevali 4 oce-
njevalci: 2 predavatelja iz višjih strokovnih šol in dva inženirja iz in-
dustrije.Avtor, mentorica in šola je priznanje dobila na otvoritveni 
slovesnosti Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije, naj-
boljši trije diplomanti pa so svoje diplome tudi predstavili zainteresi-
ranim udeležencem posvetovanja. 
Diplomantu Robertu Murnu še enkrat iskrene čestitke, z željo, da 
mu pridobljeno znanje in osvojena nagrada pomagata pri nadalj-
njem delu v svojem podjetju!

Ivana ŠINKOVEC, direktorica in ravnateljica

Diplomant Robert Murn, mentorica 
dr. Maja Rotar in direktorica IC Geoss 

Ivana Šinkovec

Orodja in naprave za 
določanje okvar  

Robert Murn pri  
svojem delu na  
cevovodih pitne vode
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Osnovna šola Litija
ZLATO PRIZNANjE NA VIII. 
ABILIMPIADI SLOVENIJE

 V času od 11. do 12. oktobra 2013, je 
v Dragi pri Igu potekala VIII. Abilimpi-
ada Slovenije, katere organizacijo je 
prevzel Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 

Boštjančič, Draga. 
Abilimpiada je olimpiada v spretnostih, navadah, delovnih zmožnostih 
in socializaciji oseb. To je prireditev tekmovalnega značaja, ki med se-
boj povezuje invalidne osebe vseh kategorij, torej tudi osebe z motnjo v 
duševnem razvoju. Tekmovalci med seboj tekmujejo na nivoju zaposli-
tvenih in prostočasnih aktivnosti, pri katerih predstavijo svojo ustvar-
jalnost, znanje in sposobnosti. 
135 tekmovalcev iz 36 ustanov iz vse 
Slovenije, se je pomerilo v 15. tekmo-
valnih zvrsteh: pletenju, vezenju križ-
cev, vezenju stebelnega-verižnega vbo-
da, aranžiranju cvetja, krašenju torte, 
pripravi narezka, strojnem šivanju, obli-
kovanju lesa, oblikovanju gline-umetne 
mase, fotografiranju na prostem, sli-
kanju na svilo, izdelavi uporabnih predmetov iz odpadnega materiala, 
izdelavi nakita, računalništvu – urejanju besedila in izdelavi plakata. 
Po celoletnem pripravljanju v delavnicah, ki so potekale enkrat me-
sečno, po dogovoru in so jih vodili Barbara Klanšek, Slavi Celestina in 
Matjaž Bizilj, so Osnovno šolo Litija, Podružnico s prilagojenim progra-
mom in Društvo Sožitje Litija in Šmartno, zastopali Mateja Planinšek 
v tekmovalni zvrsti računalništvo – urejanje besedila, Marija Pirc v sli-
kanju na svilo in Sašo Smrekar v obdelavi lesa. Spremljali sta jih Slavi 
Celestina in Barbara Klanšek. Dokazali so svojo nadarjenost, spretnost 
in ustvarjalnost, katere nosijo v sebi in tako dosegli odlične rezultate. 
Marija Pirc pa je dokazala, da je v svoji disciplini, slikanju na svilo naj-
boljša, saj je bil njen izdelek izvrsten in je tako dosegla 1. mesto.
Vsem trem za njihov trud, izvirnost in odlične rezultate iskreno čestita-
mo!  Barbara KLANŠEK 

LjUBLjANSKI MARATON 2013
Konec oktobra je v Ljubljani potekal že 18. Lju-
bljanski maraton. Organizatorji so letos prvič 
v okviru šolskih tekov razpisali tudi kategorijo 
za šole s prilagojenim programom in sicer kot 
»promocijski tek za osebe s posebnimi potre-
bami«. Trasa teka je potekala po ljubljanskih 
ulicah v centru mesta na razdalji 600 metrov. 
Teka smo se udeležili tudi učenci Podružni-

ce s prilagojenim programom in mentorica Jana Švagan. V Ljubljano 
smo potovali z vlakom, zato je bilo doživetje še toliko večje. Vreme je 
bilo ugodno, tekači Klemen, Sašo, Nejc in Kevin pa dobro razpoloženi. 
Pretekli so celotno razdaljo in si v cilju okrog vratu obesili spominsko 
medaljo. Iskrene čestitke za ta dosežek!  Jana ŠVAGAN

Osnovna šola Gabrovka-Dole
TEhNIŠKI DAN PROSTOVOLjNO  
GASILSTVO NEKOČ IN DANES

V četrtek, 17. 10. 2013, smo imeli na OŠ Gabrovka-Do-
le tehniški dan za učence od 6. do 9. razreda na temo 
PROSTOVOLJNO GASILSTVO NEKOČ IN DANES.
Učenci so bili razdeljeni v 10 skupin, kjer so s pomočjo 
učiteljev mentorjev in zunanjih sodelavcev pridobivali 

nova znanja za življenje. Učenci so likovno ustvarjali na temo gasil-
ske opreme, sestavljali in oblikovali angleški slikovni slovar, zapisali in 
izvedli intervju z gasilci. 
Proučevali so tudi delo-
vanje črpalk in drugih 
naprav, ki jih pri svojem 
delu uporabljajo gasilci, 
ter izdelali model batne 
črpalke, oblikovali in do-
polnjevali šolsko sple-
tno stran na temo Mladi 
gasilec. David Hribar 
nam je predstavil akcijo 
gasilcev ob požaru, Rok 
Resnik ter Denis Kotar pa sta predstavila staro in novo gasilsko opremo 
ter razložila delovanje črpalk. Upokojena učiteljica kemije in biologije 
Erna Šekli je z učenci proučevala gorenje, višja medicinska sestra Si-
mona Smole pa je učencem posredovala znanje o opeklinah in zastru-
pitvah ter zadušitvah, preizkusili pa so se tudi v praktičnih vajah.
Verjamemo, da bomo zaradi poudarkov, ki jih dajemo pri našem vzgoj-
nem in izobraževalnem delu, še bolj cenili delo ljudi, ki nam priskočijo 
na pomoč ob raznih nesrečah. Želimo pa si, da bi jih bilo čim manj.

Nataša ZUPANČIČ

OBISKALA NAS jE MEDIcINSKA SESTRA
V mesecu oktobru je otroke 
iz vrtca Zmajčki in učence 
1. in 2. razreda na podružni-
ci Dole obiskala medicinska 
sestra ga. Petra Anžel. 
V tem letnem času, ko na 
nas prežijo takšni in dru-
gačni bacili, je še kako po-
membno redno umivanje 
rok. Medicinska sestra je 
otrokom v vrtcu pokaza-

la kako si morajo pravilno umivati roke in kako si z robčkom pravil-
no obrišejo nos. Učencem je preko zgodb doktorja Zobotigra pred-
stavila pomen rednega čiščenja zob in naštela zdravo hrano za zobe. 
Učenci so spoznali bolezni zob in pomen rednega obiskovanja zoboz-
dravnika. V roke so vzeli tudi vsak svojo zobno ščetko in se učili pravil-
ne tehnike čiščenja zob.
Otroci iz vrtca in učenci se medicinski sestri ga. Petri Anžel iskreno 
zahvaljujejo.  Marjeta MRHAR

vRtnaRSKi KotičeK

ShRANjEVANjE  
PRIDELKOV
Jesen stopa v zadnje obdobje pred zimo. 
Pridelke smo večinoma pospravili čeprav 
radiči in motovilec še kar pridno rastejo. 
Vedno je v jeseni pred nami pomembna 
naloga, kako pridelke shraniti za prehra-
njevanje v zimi. Pri tem je pomembno dej-
stvo, da ne delamo napak, spoštujemo la-
stnosti rastlin in zelenjave.
Resda imamo zelenjave na pretek v trgo-
vskih centrih toda ta ne odtehta našega 
pridelka. Ohranimo ga in ga naredimo upo-
rabnega čim dlje.

ShRANjEVANjE ZELENjAVE:
Načinov je več, prirejeno vsaki kulturi po-
sebej.
Radiče, solate, glave zelja s korenino, ko-
renje lahko shranimo v kleti z nekoliko ve-
čjo vlažnostjo, po možnosti z zemljo za tla. 
Kot ogradimo in nasujemo vlažne mivke. 
Navedene pridelke zložimo v mivko in jih 
rahlo zasujemo. Ostali bodo dolgo sve- 
ži.
Repo, rdečo peso, korenje, gomolje petr-
šilja in zelene, pa tudi krompir itd, lahko 
shranjujemo zunaj na vrtu v zasipnici. Iz-
kopljemo jamo globine 1 m in vanjo zlo-
žimo pridelek. Pokrijemo ga s slamo in 
nasujemo zemlje v večjem sloju. Seveda 
mora biti jama zaščitena proti vdoru volu-
harja. Če te zaščite ni, smo naredili samo-
postrežbo za našega sovražnika, ki nam je 
celo leto načenjal živce. Pridelek tako ne 
bo zmrznil, ohranil bo svežino in vitalnost. 
Nerodna reč pri tem je, da moramo recimo 

enkrat mesečno to zemljo delno odgrniti 
in vzeti iz nje zelenjave kolikor jo potrebu-
jemo za določen čas.
Gomolje zelene, korenja, petršilja skupaj z 
listi narežemo in nasekljamo, kar danes ni 
težko ob sodobnih mikserjih, mlinčkih itd. 
Zmešamo s soljo in vložimo v kozarce. Tako 
dobimo zmes, ki je zelo dobra za juhe in 
druge jedi, podobna je nekdanjemu Magi-
ju. Razmerja si določamo sami po okusu. 
Soli pa mora biti vsaj 25 % drugače se nam 
pokvari. To služi nato tudi kot sredstvo za 
soljenje, tako, da soli v jedi ne dodajamo 
več. Praksa pa nas pri tem uči.
Zelje in peso seveda tudi kisamo. Lahko 
naribano ali kar v gomoljih in glavah. Nači-
nov je več. Na tem mestu jih ne bom opi-
soval, ker so bili že opisani. Prav pa je, da 
se pred pričetkom s postopkom pravilne-
ga dela seznanite, da se nam pridelek ne 
pokvari. Ne bo pa odveč če ponovno zapi-
šem, da moramo pri tem paziti na izbiro 
soli. Nekatere soli namreč vsebuje sred-
stvo proti strjevanju, da preprečijo grudi-
čavost. To sredstvo je rdeča krvolužna sol, 
ki daje rdečo barvo, zato nam zelje spre-
meni barvo, kar ni prijetno za oči. Zavede 
nas, kot da je zelje pokvarjeno. Vendar ni 
tako. Ni pa lepo videti.

jABOLKA IN SADjE:
Vedno pazimo, da shrambo z jabolki dobro 
zračimo. Jabolka namreč z zorenjem izlo-
čajo plin etilen - seveda v hudo majhnih 
količinah ta predstavlja naravni hormon 
zorenja, vendar dovolj, da pospeši zorenje 
vseh plodov drugih vrst. Naprimer krom-
pirja itd. Torej jabolka vedno shranjujemo 
posebej.
Lahko pa to lastnost izkoristimo za zorenje 
plodov za katere želimo, da se omehčajo. 
Zanimiv tak primer bi bil KAKI. Ta je trd 

popolnoma neokusen saj nam usta kar 
vleče skupaj. Toda, da nam zdrži dolgo, ga 
moramo obrati pred mrazom. Seveda ga 
lahko tudi pustimo, da počasi zori. Lahko 
pa nekaj plodov vložimo v gajbico z jabol-
ki. Ti plodovi kakija se bodo umedili precej 
prej.
Pomembno je poudariti, da pri zorenju igra 
pomembno vlogo temperatura shranjeva-
nja. Topli prostori niso primerni saj se pri 
tem izloča večje količine etilena. Dejstvo 
je, da se na vsakih 10 °C zorenje pospeši 
za dvakrat.
Zgoraj sem opisal najbolj enostaven na- 
čin shranjevanja. Tehnološ ko pravilno bi 
bilo shranjevanje pri tempe-
raturi 1-2 °C. Takrat se izlo-
čanje plina etilena mo čno 
zmanjša. To dosežemo tudi 
z zmanjševanjem kisika v 
zraku, kar pa je za nas nava-
dne smrtnike kar težko. Mo-
žno bi bilo tako, da jabolka 
zapakiramo v PVC vreče. S 
tem bomo ujeli v vreči plin 
ogljikov monoksid, ki se tudi 
tvori pri zorenju sadja. Ta bo 
izpodrinil kisik iz zraka. Kon-
centracija kisika bo padla in 
zorenje se bo upočasnilo. 
Ker se bo zorenje upočasni-
lo bo vsebnosti etilena manj 
in zorenje bo še manjše.
Da nas ne bo skrbelo. Veliko 
storimo, če se tem pogojem 
shranjevanja čim bolj pribli-
žamo s čim nižjo tempera-
turo. Lahko pa si pomaga- 
mo tudi s klimo, ki jo mon-
tiramo v prostor. Seveda  
je ekonomska upravičenost 
ta kega početja vprašljiva.

Grozdje shranjujemo, tako, da jih z grozdi 
obesimo na vrvico v hladnejšem prostoru 
z dolgimi peclji ali pa kar s celotno trsno 
vitico. Grozdne jagode bodo najprej od-
vzemale sok vitici in šele nato se bodo 
jagode sušile. To spoznamo takrat ko se 
prično grbančiti.
Nanizal sem samo nekaj idej, kako naše 
pridelke ohraniti čim dlje uporabne. Seve-
da so še druge poti, ki pa so zahtevnejše. 
Zadovoljni bomo, če bomo delo čim bolj 
poenostavili. Zgledujmo se po naših pred-
nikih, ki so živeli brez sodobne tehnike in 
širokih ponudb blagovnih centrov.

Franc Grošelj

PRoizvodnja in tRgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

SPECiaLiziRana PRodajaLna za
PROFESIONALCE, VRTIČKARJE IN KMETE.

www.agrolit.si

tel.: 01/8980-181

"UgoDno za  
Koline v  

agRolitovih  
tRgovinah"

DRŽAVNO TEKMOVANjE IZ LOGIKE V OŠ GRADEc
V soboto, 19. 10. 2013, je potekalo državno tekmovanje iz znanja lo-
gike za osnovne šole. Devet šol, ki spadajo v P6, se je tekmovanja 
udeležilo na Osnovni šoli Gradec, Litija, ki je bila letos ena izmed dva-
indvajsetih šol gostiteljic državnega tekmovanja.
Slavnostno otvoritev tekmovanja so z nagovori izvedle tri dame, in si-
cer podžupanja ga. Lijana Lovše, ravnateljica OŠ Gradec, Litija ga. Ta-
tjana Gombač ter članica državne komisije za logiko ZOTKS ga. Vesna 
Pleterski, ki je med drugim povedala, da je24062 učencev in učenk 27. 
septembra 2013 sodelovalo na izbirnem tekmovanju na 355 osnovnih 
šolah, 1467 najboljših se jih je 19. oktobra 2013 pomerilo za srebrna 
in zlata priznanja ter za naslove državnih prvakov v posameznih sku-
pinah.
Z Osnovne šole Gradec se je državnega tekmovanja udeležilo 7 
učencev (iz 7., 8. oziroma 9. razreda). Eva Zagoričnik je osvojila 
srebrno priznanje v kategoriji 7. razred, Luka Končar pa v kate-
goriji 9. razred. Zlato priznanje na 28. Državnem tekmovanju iz 
znanja logike pa je osvojila učenka devetega razreda Meta Trdin. 
Vsem iskreno čestitamo!
Ker se je šolskega tekmovanja v letošnjem letu pri nas udeležilo 94 
tekmovalcev (od 4. do vključno 9. razreda), tam pa so osvojili kar 38 
bronastih priznanj, je »logični podmladek« na šoli obetaven. Torej, uži-
vajte v razmišljanju, začinite ga z logiko in se vidimo ob letu osorej na 
Osnovni šoli Gradec na 29. Državnem tekmovanju iz logike.
Tjaša Lemut Novak, mentorica logike in organizatorka tekmovanja na šoli

SETEV PIRE V jEVNIcI
V četrtek, 24.10. 2013, 
smo imeli učenci POŠ 
Jevnica naravoslovni 
dan v Kresniških Polja-
nah, kjer smo posejali 
ekološko piro, ki nam 
jo je podaril gospod 
Čebašek iz Medvod. 
Na začetku so učenci 
tretjega razreda pred-
stavili plakat o žita-
ricah, nato sta prišli 
kmetijski pospeševal-
ki Sonja in Damjana 
ter jim povedali še 

nekaj o piri. Potem so se skupaj odpravili na njivo, kjer jim je gospod 
Štefan Trebec pokazal, kako se seje. Vsak učenec je nato posejal svojo 
gredico, preostanek njive pa so posejali starši in stari starši. Ko so vse 
posejali, je gospod Trebec vse pobranal. Na koncu, ko so bili vsi utruje-
ni, je bila še malica – pirin kruh, ki so ga spekli učenci ter jabolko. 

Luka Štros, učenec 4. razreda

POŠ jevnica
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Vrtec Litija
jESENSKA OPRAVILA NA KMETIjI

Lepo jesensko vreme smo v enoti Sonček izkoristili za 
obisk ekološke kmetije Knez v Lošcah. Bilo je toplo, 
sončno petkovo jutro. V dolini je ležala megla, otroci 
starejših treh letnikov pa so obuli v škornje, vzeli svoje 

nahrbtnike s kruhom ter pijačo in se podali na pot.
Na kmetiji smo si najprej ogledali slovenske 
avtohtone pujse – kraško poljsko pasmo. 
Med opazovanjem pujsov so se nam pribli-
žale koze, pobožali smo še njih in nato odšli 
na delo. Razdelili smo se v tri skupine. Na 
dvorišču kmetije je bil kup koruze, ki jo je 
ena skupina začela ličkati. Druga skupina se 

je podala na bližnjo njivo, kjer so pulili repo in korenje, tretja skupina 
pa je odšla do roba gozda, kjer smo nabirali suhljad, kurili ogenj in 
iskali kostanj.
 Otroci so vsa opravila vzeli zelo resno in po 
svojih močeh kar najbolje opraviti naloge. 
Skupine so se po določenem času zamenja-
le, tako da so vsi otroci sodelovali pri vseh 
nalogah. S seboj smo v nahrbtnikih imeli 
tudi kruh in čaj in pomalicali smo kar na nji-
vi. Nekateri otroci so prvič sodelovali pri puljenju repe in ličkanju.
Ob delu nam je čas prehitro minil in vrniti smo se morali v vrtec na 
kosilo, ki nam je ta dan še posebno teknilo.

Zdenka JUVAN NAGODE, pom vzgojiteljice

GIBALNA DELAVNIcA S STARŠI V VRTcU MEDVEDEK
Jesensko sonce nas kar vabi, da izkoristimo zadnje tople žarke in si 
naberemo še nekaj energije, ki jo bomo potrebovali za zimski čas, ki 
je pred nami. Gibanja dandanes manjka tako otrokom kot odraslim, 
zato smo se oktobrskega popoldneva zbrali otroci, starši in strokov-

ni delavci vrtca. Pripravili smo igre v okviru 
projekta Mali sonček, v katerega so vključeni 
vsi otroci od drugega leta starosti. Z gibal-
no/športnim programom spodbujamo pri 
otrocih preizkušanje gibalnih sposobnosti in 
razvoj le-teh. Na vrtčevskem igrišču so bile 
postavljene različne gibalne naloge, imeno-

vane Igre brez meja. Otroci so jih z veseljem premagovali, k temu pa 
smo spodbujali tudi starše, ki so potrebovali več spodbud kot otroci. 
Za vsako opravljeno nalogo so prejeli žig, na koncu pa jih je čakalo kole 
sreče. Zavrteli so veliko kolo, kjer je kazalec pokazal, koliko zamaškov 
morajo vzeti iz zaboja in jih razvrstiti po barvi. Za ves trud so bili nagra-
jeni z jabolkom, da so se za konec še zdravo okrepčali.
Z gibanjem otroci pridobivajo občutek ugodja, varnosti, veselja in pred-
vsem dobro počutje. Ne smemo dopustiti, da bi bili za to v času najhi-
trejšega razvoja, v predšolskem obdobju, prikrajšani, predvsem pa ne 
zaradi »posedanja« pred mamljivimi sodobnimi napravami, ki jih tako 
prevzamejo. Želja po gibanju je pri majhnih otrocih spontana, kasneje 
pa jo lahko ohranimo, jo spodbujamo ali pa jo zavremo. Zato, ne zapra-
vljajmo dragocenosti, ki jo otroci nosijo v sebi. 

Tjaša HAUPTMAN, dipl. vzgojiteljica

jESEN jE ODPRLA VRATA NA 
IGRIŠČE VRTcA NAjDIhOjcE

Že tradicionalno smo strokovni delavci 
vrtca povabili starše z otroki na kostanjev 
piknik. Druženje je bilo raznoliko, saj so 
otroci imeli možnost, da so pokazali svoje 
gibalne veščine pod »Pajkovo mrežo« in 

čez ovire obročev, ustvarjali so slike iz drob-
nih kamenčkov, lovili balone, jedli kuhan 
kostanj ter se sladkali s sadjem. Najbolj va-
bljiv pa je bil vonj po pečenem kostanju, za 
katerega so poskrbele vešče roke Marinke 
in Vesne, da ga je bilo dovolj za vse. Ta dan 
so še ptički utihnili v krošnjah dreves, saj se 

je druženje sprevrglo v pravo besedno klepetalnico med vsemi priso-
tnimi. Nasmejani in zadovoljni obrazi so povedali vse, zato se zagotovo 
ponovno srečamo naslednje leto.  Gordana ŽAGAR, vzgojiteljica

Z MLADINSKIM DRUŠTVOM jEVNIcA 
AKTIVNO V ZIMSKE VEČERE

Po sproščenih poletnih mesecih, ki so se nam to leto 
dodobra raztegnili v jesen, Mladinsko društvo Jevnica 

vabi v topel objem zimskih aktivnosti, ki se bodo odvijale vse do konca 
leta. Mladinsko društvo Jevnica omogoča zapolnitev prostega časa 
tako med tednom, kot tudi ob vikendih. V sredini tedna vas Dino Turkić 
prijazno vabi na športno obarvano uro sprostitve ter združitve celot-
nega kozmusa, ki so ga že stari indijski modreci zavili v obliko odlične, 
sprostitvene joge. Dino vas v svet popolnega miru popelje vsako sre-
do zvečer ob 20.00 uri, v Zadružnem domu Jevnica. Prav tako pa je 
sreda posvečena tudi najmlajšim, saj se pod mentorstvom Ane Go-
dec ter vodstvom Mance Virant in Marjance Verhovec, odvija Angleški 
piknik za predšolske otroke. Po dosedanjih rezultatih so otroci pri tej 
izvenšolski dejavnosti zelo uspešni in željni znanja. Tečaj se je obne-
sel tako dobro, da je organiziran tako začetni tečaj (vsako sredo ob 
15.00), kot tudi nadaljevalni tečaj (vsako sredo ob 16.00). Tečaj teden-
sko poteka v prostorih vrtca Jurček v Jevnici. Ob petkih zvečer se ravno 
tako, pod okriljem Mladinskega društva Jevnica, odvijajo filmski večeri. 
Večeri so namenjeni vsem, ki so željni druženja in ogleda dobrega fil-
ma. Ogled filmov je vsak petek ob 21.00 uri, v društvenem prostoru. Z 
veseljem napovedujemo tudi ponovitev lanskoletnega zelo uspešnega 
irskega večera, ki se bo tokrat ponovil v sredini meseca novembra. 
Koncert skupine Noreia je lansko zimo požel velik aplavz in sprožil ve-
liko povpraševanj ter zanimanja. Na podlagi želja po ponovitvi, se bo 
koncert ponovil. Točen datum in kraj prireditve irskega večera bo ob-
javljen naknadno. Člani društva MDJ bi bili zelo veseli, da bi z vami delili 
tudi pesniško zbirko članov, Rdeča je za ljubezen ter otroško pravljico 
Glinčki, ki je primerna tudi za otroke z disleksijo. Lahko ju naročite 
ali pa prevzamete v društvenem prostoru. Več informacij prejmete 
na sledeči telefonski številki: 040/427-743 (Tea Rozina, predsednica 
MDJ).  Saša ŠEGA, MDJ

KRAjEVNA SKUPNOST SPODNjI LOG
V Krajevni skupnosti Spodnji Log smo bili 11. 10. priča požaru na domu 
upokojene krajanke.
Požar je popolnoma uničil dnevno sobo in hodnik, kuhinja, spalnica in 
kopalnica pa prav tako potrebujejo prenovo. Zaradi visoke temperature 
je vsa električna napeljava neuporabna, prav tako so uničena okna, 
vrata, pohištvo in oblačila.
Požar so uspešno pogasili gasilci PGD Sava, Litija, Polšnik in Šmartno 
pri Litiji. Krajani Sp. Loga pa so naslednje dni čistili pogorišče in rešene 
stvari, vendar ni ostalo dosti uporabnega. Prav tako so se prostovoljke 
KORK Sava zelo hitro odzvale z zbiranjem izdatne pomoči v oblekah, 
posteljnini in denarju.
Stroški obnove stanovanja se kar seštevajo, menjati je treba vso ele-
ktrično napeljavo, centralno ogrevanje v zgorelih prostorih, obnoviti 
stene, strop in tla, menjati okna in vrata, popraviti ostrešje.
Z majhno pokojnino je tako obsežna obnova nemogoča v tako kratkem 
času, saj je zima že skoraj pred vrati, najem drugega stanovanja pa 
prinaša nove stroške.
Svet KS Spodnji Log se obrača na ostale občane v upanju na pomoč.
Denarna nakazila lahko nakažete na račun Krajevne skupnosti:
KS Spodnji Log, Spodnji Log 16, 1282 Sava
TRR: 03110-5000012244, SKLIC: 00730100 Svet KS Spodnji Log

V mesecu oktobru so po Krajevnih organizacijah Rdeče-
ga križa Kresnice, Primskovo, Gradišče pri Dolah, Konj-
šici potekala srečanja in izleti starejših, osamljenih in 
invalid nih oseb. 

DOBRODELNI KONcERT
V nedeljo, 13.10.2013, je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pote-
kal dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije. Soorganizator koncer-
ta je bil Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana. Neposredno 
ga je prenašala nacionalna televizija RTV Slovenija in prvi program Ra-
dia Slovenija, hkrati pa je 
s pomočjo več kot 50 pro-
stovoljcev v Kontaktnem 
centru NLB potekalo zbi-
ranje sredstev preko brez-
plačne telefonske številke 
080 11 75. 
Koncert je bil namenjen 
dodatni podpori nacional-
nih akcij zbiranja sredstev 
za zagotavljanje brezplač-
nih počitnic za otroke in starostnike iz socialno ogroženih okolij »Pelji-
mo jih na morje« in akcije za prehranske pakete »Lepo je deliti«. 
Do konca leta 2013 lahko namenite vašo solidarnost ljudem v sti-
ski tako, da pošljete SMS z besedo SKUPAj na 1919 in prispevate 
1,00 € ali SKUPAJ5 in prispevate 5,00 €. S pomočjo obiskovalcev v 
dvorani, klicev televizijskih in radijskih gledalcev, sponzorjev, RTV in 
Cankarjevim domom, in pa seveda s pomočjo dobrosrčnih izvajalcev, 
ki so se odrekli honorarju - Big banda Orkestra RTV Slovenija pod tak-
tirko dirigenta Partika Grebla, Otroškega pevskega zbora RTV Sloveni-
ja, Ribiča Pepeta, Petra Jeretine, Marina Legoviča in Tulia Furlaniča, Eve 
Hren in Alye, Adija Smolarja in Alfija Nipiča, Ditke, Čukov in Perpetuum 
Jazzile, Helene Blagne in Aleša Hadalina, Time to time in Trobinova 
kvinteta, Katarine Male, Fantov s Praprotna in Igorja in zlatih zvokov ter 
Eroike - smo zbrali nekaj več kot 62.000 EUR.  Iskrena hvala vsem! 

POL ODSTOTKA jE DOVOLj, DA NEKOMU POMAGATE 
SPREMENITI ŽIVLjENjE NA BOLjE !

Kot davčni zavezanec oz. zavezanka lahko v skladu Zakonom o doho-
dnini do 0,5% dohodnine odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo, namenite za financiranje splošno – koristnih namenov. 
Med te pa sodijo tudi humanitarni programi. V kolikor se o tej odločitvi 
ne izjasnite pisno, gre omenjeni znesek državi.
Vaša odločitev, da davčno olajšavo namesto v proračun namenite 
naši organizaciji za pomoč ljudem v stiski, bo pomagala mnogim 
ljudem, ki se zaradi pomanjkanja obračajo na nas. Preveč je žalo-
stnih življenjskih zgodb posameznikov in družin z nizkimi prejemki, 
brezposelnih, bolnih, slabotnih, ostarelih in otrok, da bi ob vsem 
tem ostali brezbrižni in hladni !Program socialne dejavnosti, ki je na-
menjen socialno ogroženim posameznikom in družinam ter ljudem, ki so 
se znašli v socialni stiski, izvajamo že vsa leta od naše ustanovitve.
Za vse informacije smo vam na voljo na številki 018963730 ali 
051443600, lahko pa nas obiščete v pisarni OZRK Litija, Trg na Stavbah 
1, Litija. Vzemite si trenutek za dobrodelnost!

ROŽNATI OKTOBER
Oktober je že nekaj let namenjen osveščanju o raku dojk. 
To je najpogostejši rak žensk v razvitem svetu in tudi v Slo-
veniji. Pri nas letno zboli okoli 1100 žensk. Predvsem zaradi 
poznega odkrivanja bolezni je preživetje naših bolnic žal še 
vedno slabše od evropskega povprečja. Natančen vzrok za 

nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj dejavnikov tveganja, ki 
so povezani z njim. Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smrtnost 
zaradi te bolezni v razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta orga-
nizirano iskanje raka, pri najbolj ogroženih ženskah in uvajanje novih 
učinkovitejših načinov zdravljenja. 
Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima 
pomembno vlogo tudi redno mesečno samopregledovanje. 
Območno združenje Rdečega križa Litija, je prejelo prijazno povabilo 
direktorice ZD Litija ,dr. Kežar Jožefe, na brezplačni klinični pregled 
dojk z ultrazvokom dojk, ki ga je opravljala v ginekološki ambulanti ter 
učno delavnico ozaveščanja in samopregledovanja dojk, ki sta jo vodili 
diplomirani.med. sestri ga. Petra Anžel Lara in ga. LidijaJeršin. Povabilu 
se je odzvalo veliko število žensk, zato se v imenu udeleženk zahvalju-
jemo, dr. Kežarjevi s sodelavkami za klinični pregled in osveščanje.

Sekretarka: Danica SVERŠINA

jURČEK jE POZNO VSTAL
Gradišče, 27. 10. 2013, kjer je že tradicionalno pote-
kalo srečanje krvodajalcev in prostovolcev ter članov 
RK v prostorih nekdanje gradiške šole, ki jo prostovolci 
skrbno urejajo. 

Pred tednom solidarnosti RK Slovenije, ki je potekalo od 1. do 7. nove-
bra, so se zbrali člani KO RK Gradišče s predsednico ga. Anico Knez, 
ki jih je posebej pozdravila in jim zaželela prijetno druženje. Odkar je 
prevzela vodenje, se namreč trudi, da bi v teh težkih časih, ko je ljudem 

pomoč zelo potrebna, vodila člane. To je bilo 
druženje in zahvala krvodajalcem in številnim 
prostovolcem. V teh krajih so vestni krvoda-
jalci, ki se še kako zavedajo, da z dajanjem 
dragocene tekočine zagotovijo višjo zdra-
vstveno raven in skrb za slehernega posame-
znika. To je zanje odgovornost in izziv.
Sledil je kulturni program, ki so ga pripravili 
učenci POŠ Dole pri Litiji pod vodstvom men-
torice ga. Marjete Mrhar. Čeprav je Jurček 
pozno vstal, ni zamudil pouka, odhitel je v 

šolo vesel, ker je doma na vasi. Mojca in Lara sta predstavila jutro na 
kmetiji, pa kako sta se nekoč možili na podeželju, pa šalili, Jakob pa je 
zaigral na harmoniko. 
Ga. Danica Sveršina, sekretarka Območnega zdru-
ženja RK Litija, nas je presenetila s pozornostjo in 
izrekla besede zahvale. Druženje se je v prijetnem 
vzdušju nadaljevalo. Le želimo si lahko, da bi bilo 
na podeželju veselja čim več.

Jožica VRTAČNIK

• Prodaja polikarbonata za
nadstreške

• Izdelava pergol in nadstreškov

• Adaptacije

• Mizarska dela

041 721 295 (Simon) • 041 523 551 (Matevž)

E-pošta: lesokras@siol.net



KUpUjMo v StaReM MeStneM jeDRU

DELOVNI ČAS: 8.00 - 20.00

TORTE PO NAROČILU !
BUREK (mesni, sirov, pizza)...
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1. ZDRAVSTVENO PREDAVANjE
Diabetično stopalo, predavala bo ga. Mira Slak, 
vmsr., v torek 19.11.2013 ob 16.00 uri v ZD Litija 
– predavanje bo o negi in pregledu nog, merjenju 
o občutljivosti in po potrebi merjenje krvnega pre-
toka v nogah (dopler). Vabljeni vsi diabetiki, pred-
vsem tisti, ki imate težave z nogami.

ZELO POMEMBNO PREDAVANjE !!!
Varna vožnjain sladkorna bolezen, predavala bo dr. Jelka Zaletel, v to-
rek 26.11.2013 ob 17.00 uri – predavanje bo na občini Litija v veliki 
sejni sobi.
Ker je v veljavi novi pravilnik o zdravstvu za voznike diabetike je to preda-
vanje za naše člane in tudi vse ostale diabetike zalo pomembno.
2. POhOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA Tako kot vsako leto vas 
tudi letos vabimo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, da se nam pri-
družite na pohodu, ki bo v nedeljo, 17.11.2013 ob 8.00 uri. Dobimo se pred 
društveno pisarno. Prosimo vse udeležence pohoda, da si pripnete PIN, 
kot znak pripadnosti.
3. NOVOLETNO SREČANjE Leto želimo zaključiti v vaši družbi, zato vas 
vabimo, da se nam pridružite v soboto 7.12.2013 ob 18.00 uri v gostišču 
Pustov mlin. Cena za člane je 20 €, za nečlane pa 22 €. Prijave zbiramo v 
društveni pisarni do 29.11.2013, kjer opravite plačilo za srečanje in hkrati 
sporočite ali boste potrebovali avtobusni prevoz. Sladke domače dobrote 
so zaželjene. Vljudno vabljeni.
4. MERjENjE SLADKORjA, KRVNEGA TLAKA, hOLESTEROLA
Merjenje v Mercatorjevem supermarketu na Ježi 21.11.2013 od 8.00 do 
13.00 ure
5. TELOVADBA Telovadba poteka vsak ponedeljek in sredo ob 19.30 uri 
v Športni dvorani Litija.
6. PLAVANjE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO Skupaj z Medobčinskim 
društvom invalidov organiziramo plavanje in vadbo v bazenu, ki poteka 
vsako sredo med 16.00 in 17.00 uro. Cena je 2 € na udeležbo. 
7. USTVARjALNE DELAVNIcE Delavnice potekajo ob četrtkh ob 17.00 
uri. Izdelujemo izdelke iz naravnih materialov ter tako preživljamo četrtko-
ve večere ob prijetnem in ustvarjalnem druženju.
8. POhODI Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljni oko-
lici. Zbor je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede 
na vreme prilagajali. Hodi se 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 v 
programu!!! 
Seznam pohodov:    Vodi:
28.11. Laze- Zagorica- Vega- Miklavž VLAK  Ivan Lamovšek
05.12. Štanga- Golišče- Litija    Božo Čertalič
12.12. Pohod v neznano odhod ob 7.00 uri  Lojze Hauptman
Za pohod v neznano 12.12. sprejemamo prijave do 6.12.2013.
9. KOPANJE Nudimo vam celodnevno kopanje, tudi ob vikendih in pra-
znikih v Krkinih zdraviliščih (Dolenjske, Šmarješke toplice in Strunjan). 
Cena karte je 8 €, karte lahko koristite do 24.12.2013.
10. PLAČILO ČLANARIN
Članarina za leto 2013 znaša 12 EUR. V kolikor ste članarino že poravnali, 
se vam najlepše zahvaljujemo. 
11. RAZNO
• za nemoteno pošiljanje obvestil vas prosimo, da nam sporočite more-
bitne spremembe vaših podatkov /npr. menjava naslova,../, prav tako pa 
prosimo vse, ki imate elektronsko pošto /e-mail/, da nam le-to sporočite, 
da vam bomo lahko obvestila pošiljali po e-pošti.
•   naročanje lističev za aparate
pri prvem naročanju prinesite aparat s seboj!
-   oktober naročilo do 6.12.2013, prevzem v sredo 13.12.2013
Še vedno je možna brezplačna menjava merilnikov. Vsi, ki imate merilnike 
za sladkor, ki so stari ali v okvari le te lahko prinesete v društvo in vam jih 
bomo brezplačno zamenjali z novimi merilniki.
- Po društvenih cenah imamo še veno na zalogi knjige o sladkorni 
bolezni tipa 2 in zdravi prehrani.
12.URADNE UREUradne ure v društveni pisarni so v ponedeljek in sredo 
od 8.00 do 11.00. ure. V torek, četrtek in petek ni uradnih ur.

Predsednica DD Litija in Šmartno Rudolfa POGAČAR

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN  
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

TRADIcIONALNO PREDNOVOLETNO 
SREČANjE 

bo v Gostilni Kovač v petek, 13. 12. 2013  ob 17. uri.
Srečanje bomo organizirali ob zaključku leta za vse člane, podporne 
člane in vaše najbližje. Vabimo tudi invalide, ki še niso včlanjeni v naše 
Društvo.
Prispevek za člane ter podporne člane je 13 EUR, za nečlane pa 16 EUR. 
V ceni je všteto: hrana in prva pijača ter seveda tudi živa glasba s Pe-
trom in Miranom.
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno, dobro voljo in sladke do-
brote je zaželeno, da prinesete s seboj.
Rezervacija velja z vplačilom prispevka v Društveni pisarni. 

Projekt se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije oz. projekt sofinancira Evropski kmetij-
ski sklad za razvoj podeželja.

PODjETNIŠKE DELAVNIcE
V MDI Litija-Šmartno v okviru projekta »Vseživljenjsko učenje za življe-
nje potekajo brezplačne podjetniške delavnice. Namenjene so vsem, 
ki razmišljajo o lastni podjetniški poti, razvijajo poslovno idejo, pišejo 
poslovni načrt, ustanavljajo podjetje (s.p, d.o.o.), iščejo dodatne vire 
financiranja podjetja ali so pred kratkim začeli z vodenjem lastnega 
podjetja. Vse, ki bi si želeli pridobiti potrebna znanja za praktično ure-
sničitev vaše poslovne ideje, se nam pridružite vsak torek in četrtek ob 
16.30 uri v Knjižnici Litija.

TEČAj ANGLEŠKEGA jEZIKA
V mesecu novembru ponovno nadaljujemo z začetnim tečajem an-
gleškega jezika. Tečaj bo potekal ob torkih in petkih, od 9-10.30 ure, 
v prostorih društva. Prijave zbiramo v društveni pisarni. 

ŠPORT
STRELSTVO:    ponedeljek in četrtek od 16. do 18. ure, strelišče 
Šmartno.
BALINANJE:  vsak dan od 16. ure dalje na balinišču društva.
ŠAH: vsak ponedeljek od 14. do 16. ure v prostorih DU Litija.
KEGLJANJE: vsako sredo od 15. do 16. ure.
PIKADO in RIBOLOV: po predhodnem dogovoru.
NAMIZNI TENIS: sobota in nedelja dopoldne v novem domu.

Mojca BAJC

društvo upokojencev
www.dulitija.si

MozaiK p. RUpniKa v litijSKi ceRKvi
Na sončno Miklavževo nedeljo, 10. decembra 2000, je bila v Litiji veli-
ka slovesnost, ko je tedanji ljubljanski nadškof dr. Franc Rode posvetil 
novo litijsko cerkev. Po 13. letih stalnega dograjevanja tako zunanjosti 
kot notranjosti cerkve bo v nedeljo, 8. decembra 2013 ob 15. uri, seda-
nji kardinal dr. Franc Rode blagoslovil mozaik v steni prezbiterija nove 
cerkve. 
Prav v času izida te številke Občana (ko bereš ta prispevek, dragi bralec) 
na priloženi fotografiji za postavljenim delovnim odrom nastaja velika 
umetnina. Litijska cerkev z mozaikom po eni strani dobiva svojo končno 
notranjo podobo, lahko rečemo tudi svojo dušo. Treba je dodati, da ne 
opremljamo cerkve zato, da bi bila sama sebi namen. Gre v prvi vrsti za 
priročno pomoč človeku, ki išče presežno in se odpira v duhovni svet. 
Ob vzdušju zbranosti »onega sveta« lažje umiri svojo pogosto na vse 
strani razpeto notranjost in se v duhu zazre v presežno, v svojega Boga. 
Dokončno notranje urejena cerkev bo naravnost vabila, da z vsem, kar 
sem, v vsej svoji pristnosti, molim Boga. Če vemo, da beseda kultura 
izhaja iz besede kult (izvorno: opravljati bogočastje), po drugi strani po-
meni, da naša cerkev po mozaiku dobiva izredno umetniško delo tudi po 
definiciji same besede kultura. Avtor mozaika p. Marko Ivan Rupnik je 
umetnik svetovnega slovesa, Prešernov nagrajenec leta 2000, tedanji 
slovenski predsednik Milan Kučan mu je leta 2002 podelil častni znak 
svobode Republike Slovenije za »Prepoznavnost slovenske umetnosti v 
svetu«, leta 2003 je prejel mednarodno nagrado Beata Angelika za ume-
tniško delovanje v Evropi. Najbolj znani njegovi mozaiki: kapela Odreše-
nikove Matere v Vatikanu po naročilu papeža Janeza Pavla II., znamenita 
romarska središča kot so: Lurd (Francija), Fatima (Portugalska), San Gi-
ovanni Rotondo (Italija), Metropolitanska knjižnica v Madridu, škofijska 
palača v Beogradu. Letos ga krasi izredno delo v novi cerkvi blaženega 
papeža Janeza Pavla II. v Krakovu. V Sloveniji je mozaike zasnoval zlasti 
po številnih cerkvah. 
Zakaj kljub krizi v strošek, zakaj ne bi počakali na boljše čase? Res, 
težka dilema! Za projekt smo se odločili z zavestjo, da ko milostni trenu-
tek pride, ga je potreb-
no zagrabiti, ker se ne 
vrača. Nekateri so nanj 
čakali po sedem let in 
več, mi dobri dve leti. V 
vsakem pogledu je naša 
cerkev narejena s števil-
nimi odrekanji in žrtva-
mi. Pretekle izkušnje po 
čudovitih zgodbah pri-
čujejo, kako imamo radi 
ta naš skupni duhovni dom, da smo nanj ponosni, ga cenimo in seveda 
obiskujemo. Res je, da nas vsesplošna kriza zelo omejuje pri naših načr-
tih. Denarna sredstva težje zbiramo. Če nas je več, veliko prej pridemo 
do cilja. Tudi zato v imenu vernikov župnije Litija hvaležno z največjim 
spoštovanjem ponujam roko v stisk vsakemu dobrotniku, ki je ali bo z 
veselim srcem, ne prisiljeno, prispeval svoj dragoceni dar! Nič za to, če 
se ta dar zdi še tako majhen, če morda spominja na majhen kamenček 
v mozaiku. Saj če ta majhen kamenček umanjka, še tako velik mozaik 
ostaja nedokončan. Svoj dar lahko nakažete na račun Župnije Litija, Val-
vazorjev trg 5, Litija: 0202-3009-2006-836 (NLB). Za vsak cen iskren 
Bog povrni! Naj na priprošnjo sv. Nikolaja Bog bogato povrne vsakemu 
s svojimi večnimi darovi za zemeljsko in večno življenje.
Vsi prav lepo vabljeni na zgoraj omenjeni dan, da skupaj praznujemo in 
se veselimo, ko nam uspeva veliko skupno delo, ki bo povezovalo našo 
skupnost. Hvala vam, dobri ljudje!

Pavel OKOLIŠ, litijski župnik

IZLETI V OKTOBRU IN NOVEMBRU 
2013

Za člane DU Litija je bil v torek, 8. oktobra orga-
niziran izlet v neznano, ki se ga je udeležilo 53 
izletnikov. Vsi izletniki so prejeli list z nagradnim 
vprašanjem, kjer so bili navedeni trije možni cilji 
in sicer koprsko zaledje s Koštabono in Krkavčami, 

Štanjel na Krasu in Kobjeglava ter Nova Gorica in Cerje. Zapeljali smo 
se čez mejo do gradu v Gorici in nato nazaj do Kostanjevice, kjer stoji 
frančiškanski samostan.
Litijski upokojenci smo imeli kostanjev piknik 25.10.2013 v Veliki Štan-
gi pri Janezu, kjer nas je čakal pečen kostanj, mošt, zelo okusna obara 
in sladica. Sledilo je družabno srečanje.
Martinovanje 5.11.2013 je potekalo v gostilni pri Japu. Iz Litije smo se 
odpeljali na Debeli hrib v zidanico, kjer se je opravil krst mošta. Veselili 
smo se do poznih večernih ur.

POhOD PLANINSKE SEKcIjE – NE VEMO KAM – 
26.10.2013

V sobotnem jesenskem jutru smo se odpeljali »Ne vemo kam. Peljali 
smo se čez Horjul, Šent Jošt in Smrečje. Že med potjo smo izvedeli, 
da bo naš cilj Podlipa.Sledila je potrditev treh novih članov v »klub 70 
letnikov« in obujanje preteklih pohodov »Ne vemo kam«, ki jih je pred-
stavil Viktor Čebela.

18. LjUBLjANSKI MARATON 2013
Naš predsednik Dušan Jovanovič se je tudi letos udeležil teka na 18. 
ljubljanskem maratonu, kjer je na 42 kilometrski progi zastopal naše 
društvo. V cilj je pritekel v času 4 ure 7 minut in 4 sekunde. Bilo  je 
naporno vendar se je izplačalo. 

jUBILEjNO SREČANjE STAREjŠIh
DU Litija ima med svojim članstvom 197 starejših od 80 let in 29 
nad 90 let. Vsako leto jim pripravimo srečanje. Letos je bilo to 
10. jubilejno. 
V gostilni Kovač je bilo 24. oktobra 2013 živahno, zbralo se je okoli 80 
starejših. Najstarejši upokojenec je g. Andrej Smrdelj, ki bo 23.11.2013 
praznoval 101. rojstni dan. Pri ženskah pa je najstarejša Mlakar Marija, 
ki je 8.10.2013 praznovala svoj 98. rojstni dan. 
Vse prisotne sta pozdravila naš predsednik Dušan Jovanovič, župan g. 
Franci Rokavec in na poseben način, kot to na le ona,Mila Grošelj. V 
nadaljevanju je sledil bogat kulturni program s pevkami ŽPZ DU Litija 
»Mavrica«. Sledila je pogostitev v prenovljeni dvorani gostišča Kovač, 
kar je svečanost še popestrilo.
Na zaključku pa se organizator srečanja DU Litija in socialna sekcija 
zahvaljujeta vsem prostovoljkam za peko peciva in pripravo prireditve-
nega prostora.

hOTEL DELFIN IN DELAVNIcE
Od 20. do 22.10.2013 smo se udeležili prodajne konference v hotelu 
Delfin v Izoli. V uvodu so bile predstavljene novosti in terminski pla-
ni, kateri bodo pravočasno objavljeni. Sledili so predlogi obiskovalcev, 
kako še izboljšati ponudbe, da kljub težkim razmeram v državi obdržijo 
tako visok nivo ponudb, kot ga že imajo.
V oktobru smo pričeli drugi del delavnic, ki bodo marsikateremu čla-
nu polepšale turobne jesenske dneve. Pričeli smo z izdelavo voščilnic, 
novoletnih čestitk, nadaljevali bomo z novoletnimi darili, nato pa leto 
končali po željah udeležencev delavnic.

SREČANjE LLL
V sredo 6.11.2013 je bilo v DU Lesce srečanje treh društev, ki so 
leta 2001 podpisale listino o pobratenju med DU Litija, DU Lesce 
in DU Loška dolina. Po daljšem premoru je bilo to srečanje dokaz, 
da imamo vsi voljo in energijo, da se naša druženja nadaljujejo. Na 
srečanjih si bomo izmenjali izkušnje v delovanju društev, pomeri-
li v raznih športih in pomagali pri organizaciji izletov v njihove kraje.  
NAPOVEDNIK 
-  torek 4. decembra 2013 ob 17. uri v Knjižnici Litija podelitev bralne 

značke
-  nedelja 8. decembra 2013 ob 7:30 uri – pohod Litija - Tisje
-  sobota 14. decembra 2013 ob 7:00 uri – avtobus – pohod Velika Pre-

ska – Polšnik
-  petek 20. decembra 2013 – gostilna Kovač – božično novoletno sre-

čanje 
-  sobota 21. decembra 2013 ob 6:00 uri – avtobus – pohod Črni vrh 

– Javornik

OBVESTILO
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

KUltURa za nUjno
Pevsko društvo Lipa Litija se kot drugo najstarejše 
tovrstno društvo v Sloveniji ponaša z dolgo in časti-
tljivo tradicijo kulturnega delovanja, vedno z ozirom 
na to, da ta tako opevani pojem kultura ne pomeni 
zgolj prepevanja, ustvarjanja ter poustvarjanja neza-
pisanega in zapisanega glasbenega izročila, ampak 

predvsem nekaj drugega; namreč, izhajajoč iz rimske besede cultura, ki 
pomeni gojenje, obdelovanje, Lipa razume kulturo kot nujnost za družbo 
in posameznika ter kot pomagalo na poti življenja, ki nas ločuje od osta-
lih bitij. Rimljani so namreč besedo uporabljali za oznako pridelkov na 
polju, torej oznako za tisto nujno, tisto brez česar ne moremo živeti.
V duhu zapisanega se je litijska Lipa odločila, da s svojimi sposobnostmi 
po najboljših močeh pripomore pri soorganizaciji dobrodelnega koncer-
ta v pomoč Grošičarjevim iz Podkuma, ki so nedavno v podtaknjenem 
požaru izgubili celotno kmetijo, od katere je bil odvisen socialni in fi-
nančni položaj družine. Koncert se je v sodelovanju s Kulturnim centrom 
Litija, Big Bandom Zagorje, Društvom Medijske toplice in ob podpori 
Občine Zagorje ob Savi odvijal v posebej za to priložnost pripravljenem 
olimpijskem bazenu v Medijskih toplicah na Izlakah 6. septembra 2013. 
Ob lepem vzorčnem primeru medkrajevnega sodelovanja se je pokazalo, 
da kultura lahko tudi dobesedno prinaša tisto nujno za življenje, saj smo 
za pomoč družini na samem koncertu zbrali kar 1430 evrov. Iz posebne-
ga razpisa Zavarovalnice Triglav pa nam je uspelo pridobiti še dodatnih 
1000 evrov, ki jih bo društvo z veseljem predalo Grošičarjevim.
Veseli smo, da lahko naše društvo tudi na tak način pripomore k lepšemu 
družbenemu življenju. Dokazujemo, da kultura lahko tudi v časih, ki ji niso 
najbolj naklonjeni, prebije led v srcih in spodbudi odnos do sočloveka, ko 
ta najbolj potrebuje našo pomoč. Vsem, ki ste pri izvedbi in organizaciji 
koncerta na kakršenkoli način pomagali, se iskreno zahvaljujemo!

V imenu PD Lipa Litija, Stane ŠKARJA
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PLODOVI jESENI V DOMU TISjE
Dežne kaplje, ki padajo na prelepo obarvano naravo, 
ustvarjajo popolno harmonijo v baladi jesenskega časa. 
Posebej dragocena nota narave, ki nam omogoča okre-
pitev za hladnejše dni, so njeni plodovi. Nabrani s skrb-

nostjo ter zaužiti v družbi najbližjih krepijo v nas občutek hvaležnosti 
za vse dobro, kar nam je s skupnim trudom povrnjeno. 
Aktivnosti, ki jih opravljamo s sodelovanjem med posamezniki, bogato 
nagrajujejo duha ter krepijo medsebojne vezi. Stanovalci so skupaj z 
zaposlenimi združili moči ter se odpravili v bližnji gozd s ciljem na-
brati sladke jesenske plodove. Sončno jesensko popoldne in vabljiv 
vonj pečenega kostanja sta združila stanovalce, svojce in prostovolj-
ce Osnovne šole Šmartno. Mladi prostovoljec Timotej Raspotnik je že 
tako prijetnemu Kostanjevemu pikniku dodal še nekaj svežih barv iz 
meha njegove harmonike. 
Sodelovanje prostovoljcev 
Gimnazije Litija, ki name-
njajo svoj čas za druženje s 
stanovalci, je ena izmed po-
membnih sestavin recepta 
uspešnosti dogodkov. Z nji-
hovim kreativnim prispev-
kom ubrano zapetih pesmi 
in melodijah harmonikeso 
nam pripravili in izvedli nepozabno martinovanje.
Praznik vina je navdihnil letošnji tradicionalni koncert domskega pev-
skega zbora Tisa. S številnimi domačimi vižami ter ponarodelimi pesmi-
mi so pevci in pevke zabavali širok krog poslušalcev. Stanovalka gospa 
Marinka Mali je spomnila na minljivost s svojo pesmijo Grenka zemlja.
Še posebej zanimivaje bila Ura druženja s čebelarji iz Trebeljevega. 
Gostje so z nami delili zanimivosti pri delu Čebelarstva Brenča ter nam 
podrobno predstavili postopek pridelave medu. Zaradi truda čebelic in 
zagnanih čebelarjev je bilo druženje tako poučno kot sladko. 
Neuničljiva povezanost človeka z naravo je osnovni element življenja, 
ki se kaže v vseh porah vsakdanjika. Tako čvrsta vez je za uspešen 
napredek skupnosti potrebna tudi med posamezniki saj lahko le z med-
generacijskim sodelovanjem zagotovimo boljšo prihodnost. 

Renata OZIMEK dipl. d.t., prostovoljki: Romana VOLIČ VUKADIN,  
Mateja LAH

NAPOVEDNIK PRIREDITEV V NOVEMBRU IN DEcEMBRU:
-  Četrtek, 21. novembra, ob 16. uri - POTOPISNO PREDAVANJE PARIZ 

PO DOLGEM IN POČEZ Tomaža Mittonija,
-  Torek, 26. 11.2013 - DOMSKO VARSTVO V NEMČIJI IN ČEŠKI – Leoni-

da Razpotnik, Vida Lukač
-  Četrtek, 28. novembra, ob 13. uri - BRALNA URA, pod vodstvom go-

spe Aleksandre Mavretič,
-  Četrtek, 05. decembra, ob 16. uri - DELAVSKO KULTURNO DRUŠTVO 

SVOBODA DOBRNA TRBOVLJE, nastop pevske skupine TRBOVLJE,
-  Sobota, 7. decembra, ob 13,30 - SPOMINSKA SVETA MAŠA - za vse 

umrle stanovalce doma Tisje. 

dom tisje DPM LIŠ SE POTEPA PO BELI KRAjINI
Na prečudovito sončno soboto, 26. 10. 2013, smo se člani 
Društva podeželske mladine Litija in Šmartno (DPM LIŠ) 
odpravili na vsakoletno strokovno ekskurzijo. Tokrat nas je 
pot vodila v Belo Krajino, kjer smo spoznavali tamkajšnje 
podeželje in kmetijstvo. 

Naše celodnevno druženje se je pričelo v jutranjih urah. Prvi postanek 
smo naredili na turistični kmetiji Mlinar v Rožnem Dolu na severu Bele Kra-
jine, kjer nam je gospodar Milan Plut predstavil kmetijo. Glavna dejavnost 
na kmetiji je ekološka reja goveje živine, ukvarjajo pa se tudi z naslednjimi 
dopolnilnimi dejavnostmi: ribogojstvo, turizem, predelava in prodaja mesa 
na domu. Imajo tudi 6 konjev za jahanje. Predstavil nam je osnove ribogoj-
ništva in delo z ribami na njihovi kmetiji. Letno v dveh bazenih, skozi kateri 
teče potok, ki je nekoč poganjal mlin, za prodajo vzredijo 6 ton rib. Na 
koncu so nas še pogostili z ribjim namazom in domačimi mesnimi izdelki.
Pot smo nadaljevali čez Semič do sadjarsko-vinogradniške kmetije Mal-
narič. Na kmetiji imajo 8 ha vinogradov ter 2 ha sadovnjaka. Po kratki 
predstavitvi kmetije je sledila degustacija njihovih vin ob belokranjski 
pogači in siru. Ob strokovni razlagi smo okušali letošnjo mlado vino oz. 
mošt, ter lanskoletno vino. 
Dobre volje smo se odpeljali naprej proti Pivovarni in vinski kleti Vizir, kjer 
so nas veselo pričakali. Najprej so nam predstavili vinsko klet, nato pa je 
sledila degustacija vin. Ko smo izvedeli vse o vinih, je sledila še predsta-
vitev pivovarne. Idejo o varjenju piva so dobili, ker so želeli ponuditi trgu 
pivo brez konzervansov ter umetnih dodatkov. Trenutno proizvajajo 8 raz-
ličnih vrst piva, kmalu pa bodo poizkusili narediti tudi pšenično pivo. Po-
leg običajnega piva z ječmenovim sladom izdelujejo tudi bolj nenavadne, 
kot je na primer Kostanko, ki vsebuje okus kostanja. Piva varijo brez doda-
janja konzervansov in pasterizacije, zato smo ga z veseljem poizkusili. 
Ob zvokih harmonike smo se odpeljali v Griblje pri Gradacu, na kmetijo 
Toneta Štruclja. Glavna gospodarska panoga na Štrucljovi kmetiji je pri-
reja mleka. Redijo okoli 160 glav goveje živine, od tega 70 krav molznic 
črno bele pasme ter 20 bikov pitancev. Imajo nov sodobno opremljen 
hlev za krave molznice z molznim robotom znamke Lely. Štrucljovi ob-
delujejo 85 ha kmetijskih zemljišč, večinoma so to njive. Na njivah pri-
delujejo koruzo za silažo, travno-deteljno mešanico, lucerno, pšenico, 
ječmen, tritikalo ter krmni sirek.
Iz Gribelj nas je pot vodila v Črnomelj, natančneje v Lokve pri Črnomlju 
do največje belokranjske prašičje farme Stariha. Na kmetiji nas je priča-
kal gospod Jože Stariha z družino, ki ima v lasti 170 ha veliko posestvo. 
Na kmetijskih zemljiščih gojijo 85 ha koruze, ostale površine pa nameni-
jo pridelavi žit (ječmen, pšenica, tritikala). Na farmi imajo kooperacijsko 
pitanje prašičev za Farme Ihan, od katerih dobijo mladiče, ki jih spitajo 
do končne teže. V celem letu spitajo okoli 6000 prašičev, po 2000 v 
enem turnusu. Poleg prašičev imajo tudi 10 konj. 
Naš zadnji postanek je bil v Krupi, kjer smo si ogledali največji izvir v Beli 
krajini, izvir reke Krupe. 
Reka prihaja na površje 
v vasi Krupa, približno 3 
km od Semiča, kjer izvira 
izpod 30 m visoke skal-
ne stene. Nedaleč stran 
od izvira leži Turistična 
kmetija »Ob izviru Krupe«, kjer smo se v tradicionalni Belokranjki hiši 
okrepčali z večerjo. S polnimi trebuhi, z veliko dobre volje ter ob zvokih 
harmonike smo se veselo odpeljali nazaj proti domu.  Mija TOMŠIČ

Socialni servis - nova storitev na področju UE Litija 
Dom Tisje od oktobra 2013 izvaja tudi storitve socialnega servisa, s 
katerimi ponuja storitve oskrbe ter pomoč pri hišnih in drugih opravilih 
širšemu krogu uporabnikov, tudi mlajšim. Za svojo dejavnost ima dovo-
ljenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
Upravičenci do storitve so: 
-  starejši občani, ki ne zmorejo vseh opravil postoriti sami, ne želijo pa 

institucionalnega varstva, 
-  invalidi, ki potrebujejo pomoč pri različnih fizičnih opravilih in/ali hiš-

nih delih, 
- starši zaradi otrokovega rojstva, 
-  občani, ki imajo težave zaradi različnih bolezni ali okrevajo po opera-

cijah ali nesrečah
-  ter v vseh drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna, da se lahko člo-

vek ponovno vključi v vsakdanje življenje. 
Upravičenec naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obve-
znost plačila storitve in kritja stroškov. Postopek pri opravljanju posa-
meznega dela storitve, trajanje in obseg storitve določita uporabnik in 
izvajalec s pisnim dogovorom. 
Cenik določa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Po trenutno 
veljavnem ceniku je enotna cena za vse osnovne storitve 12,00 € na uro.
Storitve, ki jih zagotavlja servis: prinašanje pripravljenih obrokov hra-
ne; nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin, priprava drv ali dru-
ge kurjave; nabava ozimnice; pranje in likanje perila; vzdrževanje vrta 
in okolice stanovanja; čiščenje v stanovanju, spremljanje pri obiskih 
trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah; organiziranje in izvaja-
nje drugih oblik družabništva; pedikerske in druge podobne storitve za 
nego telesa in vzdrževanje videza; pomoč pri opravljanju bančnih po-
slov, plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk; 
po pooblastilu upravičenca; kontrola jemanja zdravil.
Storitve opravljajo socialne oskrbovalke in/ali drugi usposobljeni iz-
vajalci. Za vse informacije in naročila storitev lahko pokličete na te-
lefonsko številko 01/890-01-03, 01/890-01-06, 01/890-01-01(za 
socialni servis). Vodja storitve je Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. 
delavka. Lahko se oglasite osebno pri nas v času uradnih ur: od-
ponedeljka od 8. h do 12. h in od 14. h do 16. h, od torka do petka 
od 8. h do 13. h. Dosegljivi smo tudi na elektronski pošti:tisje@
ssz-slo.si ali leonida.razpotnik@ssz-slo.si

Vida LUKAČ, direktorica doma Tisje

Spoštovane občanke in občani Občine Litija,

obveščamo vas, da smo za-
ključili z izgradnjo plinovoda 
po Sitarjevški ulici, trenutno 
pa v sočasni izgradnji s kana-
lizacijo gradimo plinovod po 
Ponoviški ulici in cesti Du-
šana Kvedra.
Hkrati vas obveščamo, da smo 
načrtovani pričetek izgradnje 
povezovalnega plinovoda od 
Kresnic do Litije, zaradi te-
žav pri pridobivanju potrebnih 
soglasij prestavili, kar pomeni 
tudi zamik pričetka distri-
bucije zemeljskega plina v 
naslednje leto. 

Dejanski obseg izgradnje plinovoda bo predvsem odvisen od interesa 
občanov za priključitev. Smotrno in stroškovno učinkovito je namreč, 
da se sočasno z izgradnjo uličnega plinovoda izgradi čim več hišnih 
priključkov. Kasnejši posegi v javne površine in naprave so namreč 
pogojeni s pridobitvijo soglasij upravljavcev in bistveno višjimi stroški. 
Pred izvedbo priključka bo z vsakim lastnikom objekta, ki se bo zanj 
odločil, sklenjena pogodba, v kateri bodo definirane vse podrobnosti. 
Za odjemalce, ki bodo pričeli z uporabo zemeljskega plina takoj ko bo 
distribucija mogoča, so predvidene še dodatne ugodnosti.
S strani Občine Litija je že potrjena enotna cena hišnega priključ-
ka, ki jo bodo odjemalci poravnali ob priklopu na plinovodno omrežje 

in znaša 390 € (brez DDV), 
brez gradbenih del po lastni-
kovi parceli. 
Zemeljski plin je energent, 
ki pri optimalno nastavlje-
nem obratovanju doseže vi-
soke izkoristke pri ogrevanju 
in hlajenju prostorov, kuha-
nju in pripravi tople sanitar-
ne vode. Je okolju najbolj pri-
jazen in najcenejši energent 
fosilnega izvora. Strokovnjaki 
ocenjujejo, da se bo zaradi 
široke uporabnosti in ekolo-

ške primernosti, pomen 
zemeljskega plina v pri-
hodnosti bistveno pove-
čal. 
Več o zemeljskem plinu 
si lahko preberete na: 
www.istrabenzplini.si in 
www.zemeljski-plin.si.

Za vsa dodatna pojasnila 
smo vam v Istrabenz pli-
nih z veseljem na voljo. 
Pokličite brezplačno: 080 
1228 ali nam pišite na: 
info@istrabenzplini.si.

plinovoDno oMRežje  
v izgRaDnji
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NIK RAZBORŠEK OSVOjIL SVOj PRVI 
NASLOV NA ITF FUTURES TURNIRjIh

Nik Razboršek je zmagal na ITF tur-
nirju 10.000 $ v Umagu, ki šteje za 
ATP lestvico. V finalu je s 4-6 6-2 6-1 
premagal hrvata Tonija ANDROIćA. 
Nik Razboršek je s tem dosegel naj-
večji uspeh v karieri, zmaga pa ga je 
približala na sam rob TOP 500 igralcev 
na svetu. Turnir v Umagu je bil uspešen 
tudi za njegovega klubskega sotekmovalca Blaža Bizjaka, ki je na tem is-
tem turnirju osvojil svoje prve ATP točke in zabeležil prvo uvrstitev na ATP 

lestvico. Blaž je moral v Umagu naj-
prej zmagati v kvalifikacijah, odlično 
predstavo je nadaljeval v glavnem 
turnirju. V četrtfinalu se je pomeril 
ravno z Nikom Razboršek, ki ga je 
premagal z rezultatom 64 62. Nik 
je na koncu zasluženo zmagal turnir, 
kar je napovedal že v 2. krogu, ko je 
premagal 1.nosilca turnirja, italijana 
Vanozzija. 
Uspešno je zaključil sezono in tek-
movanja v kategoriji do 14 let Mark 

Mesarič. Na Cipru se je udeležil dveh turnirjev serije Tennis Europe za 
evropsko lestvico do 14 let. Mark je obakrat zmagal kvalifikacij in bil nato 
uspešen tudi v glavnem turnirju, kjer se je na obeh turnirjih uvrstil med 
najboljših 16 tekmovalcev. 
Tina Godec je tekmovala na ITF turnirju do 18 let, ki se je odvijal v 
Luxemburgu. Zmagala je v prvem kolu kvalifikacij, nato pa izgubila ter 
se ni uvrstila v glavni turnir. Kljub temu je prva zmaga na tako močnem 
turnirju in v starejši kategoriji dober obet za novo sezono.
V domačem delu je bila tekmovalna pavza, zato so ostali tekmovalci to 
obdobje posvetili predvsem treningom. Teniška zveza Slovenije je obja-
vila tudi nove uradne teniške lestvice, kjer ima Tenis klub AS Litija znova 
na 1. mestu svojega tekmovalca. To je Grega Kokalj, ki zaseda 1. mesto 
v kategoriji do 16 let. 

REKREAcIjA
Na polno se je začela tudi rekreativna teniška liga. Znova je prijavljenih 
skoraj 100 tekmovalcev, ki so razvrščeni v pet moški in eno žensko ligo. 
Začetek lige je bil najbolj uspešen ravno za novince v 5. ligi saj so Aleš 
Razpotnik, Matej Klopčič, Andraž Lazar in Boštjan Tič dosegli svoje prve 

zmage v zimski ligi na 
svojem prvem nastopu. 
V ženski ligi pa je bila 
prava poslastica za 
gledalce odlična tekma 
med Andrejo Bizjak in 
Branko Kogovšek. 
Odločal tie-break, ki ga 
je dobila Andreja Biz-
jak.
Več o rezultatih naših 
tekmovalcev in o rekre-
ativni ligi AS pa si lahko 
preberete na naši pre-
novljeni spletni strani 
www.as-litija.si.

tenis klub AS

Ob izidu občana bo že končan jesenski del prvenstva. 
Članska ekipa je po slabšem začetku le ujela svoj ritem 
in je po pričakovanju v sredini lestvice. Po zimskem 
premoru čaka člane še veliko dela, da se na koncu uvr-
stijo v prvi del lestvice. 

 Ženska ekipa je uvrščena na tretje mesto, kar ji zagotavlja igranje za 
prvaka. Naš ženski podmladek, ki igra v ligi DU17 uspešno tekmuje in 
se že pripravljajo za vstop v članice. Mlajše DU13 pa so se v turnirskem 
sistemu dobro igrale in nabirale izkušnje.
 Tudi mlajše selekcije dečkov, ki so igrali v turnirskem sistemu so uspe-
šno nastopali in dosegli kar nekaj zmag nad višje uvrščenimi ekipami. 
Tudi naši dečki, ki igrajo v ekipi Dol-Jevnica imajo pomembne vloge v 
ekipi ki zaseda drugo mesto v svoji skupini
 Po končanem ligaškem tekmovanju so se mlajše skupine preselile v 
telovadnice, kjer bodo preko zime vzdrževali tekmovalni ritem. V načr-
tu je tudi odigrati nekaj zimskih turnirjev in tako zadržati pripravljenost 
igralcev za pomladanski del tekmovanja. Člani in članice pa bodo svojo 
pripravljenost vzdrževali preko zime na umetni travi v Jevnici

za NK Jevnica Marjan MEDVED - Medo

ROK PONOVNO NA STOPNIČKAh
Pretekli vikend, 19. 10. 2013, se je v 
Zagrebu zgodilo mednarodno prvenstvo 
taekwondoja Croatia Open v tehniki. Na 
tekmovanju se je pomerilo 223 tekmo-

valcev iz 34 klubov in 5 držav. Med favorite so na tekmo-
vanju spadali reprezentanti Češke in Slovaške.
Barve Slovenije sta pod nazivom Slovenia team zastopala 
člana domačega kluba Šmartno – Litija, Sara Rozina in 
Rok Mohar. 
Sara, črni pas 1. dan, je nastopila v kategoriji mladink, 
črni pasovi in v finalu osvojila 6. mesto. To je odlična uvrstitev, saj je Sara 
prvič nastopila v kategoriji črnih pasov v mednarodni konkurenci. 
Rok, črni pas 5. dan, je nastopil v kategoriji članov 2, črni pasovi in v finalu 
moral priznati premoč predstavnika Češke reprezentance. Po zaostanku (v 
skupnem seštevku) za le 0.5 točke je na koncu osvojil 2. mesto. Čestitamo 
obema za dobre rezultate! O tekmovalcema: Sara Rozina: aktualna državna 
prvakinja v tehniki, pred tem tekmovanjem je prejela diplomo iz Koreje, ki 
potrjuje uspešno opravljen izpit za črni pas 1. dan.
Rok Mohar: aktualni državni prvak v tehniki, nosilec črnega pasu 5. dan, je 
pred kratkim prejel potrditev iz Koreje, da je pooblaščen instruktor, ki lahko 
vodi in »podeljuje« izpite za črne pasove za stopnje od 1-4. dan. To je najvišji 
naziv v slovenskem taekwondo prostoru.

NOVIh 7 MOjSTROV
Na torek, 25. junija 2013, se je 7 članov Taek-
wondo kluba Šmartno - Litija, zbralo v novih 
klubskih prostorih, saj jih je čakal izpit oziro-
ma polaganje za črni pas, 1. dan. Ker ta izpit 
zahteva veliko znanja, je bilo potrebno tudi 
nekaj več treningov. Sedmerica se je pripra-
vljala 2 meseca, pod vodstvom dveh trenerjev. Za borbeno tehniko in sparin-
ge je skrbel Franci Šircelj, 4. dan, pri poomsaeh pa jih je nadzoroval in učil 
Rok Mohar, 5. dan. Na polaganju so morali pokazati večino ročnih in nožnih 
tehnik, vključno s poomsami ter razbijanjem desk. Člani Taekwondo kluba 
Šmartno - Litija so prvič polagali pri mojstru Tomažu Zakrajšku, 4. dan, ki je 
učenec korejskega mojstra Kanga, 9. dan, ki deluje v nemškem Berlinu. Do-
mači klub je tako bogatejši za 7 mojstrskih pasov. Zaključek s predstavitvijo 

seminarske naloge o veščini taekwondo je bil 
13. oktobra v prostorih picerije Kovač, kjer so 
člani tudi prejeli certifikate, ki jih je podelil To-
maž Zakrajšek ob prisotnosti klubskih trener-
jev. V našem klubu čaka še nekaj članov, ki 
bodo v bližnji prihodnosti imeli možnost pola-
ganja mojstrskih pasov. Trener Franci Šircelj 
je zadovoljen, saj ima Taekwondo klub Šmar-

tno - Litija v svoji 19-letni karieri kar lepo število mojstrov. To je bilo prva leta 
delovanja kluba tudi cilj in želja trenerjev domačega kluba.
Mojstrski pas, 1. dan so prejeli: Lovro Perme, Aleksandra Rozina, Tinkara 
Perme, Sara Rozina, Polona Dobravec, Denis Adamlje, Tomaž Perme

KOŠARKARjI LITIjE ODLIČNO 
ZAČELI PRVENSTVO 

Članska ekipa Košarkarskega kluba Litija tudi v letošnji 
sezoni nastopa v drugi slovenski košarkarski ligi. V pri-
merjavi s prejšnjo sezono je moštvo zelo spremenjeno, 

saj je odšlo kar nekaj igralcev, ki so bili med nosilci igre in sicer Hren , Panič 
in Džombič. Iz lanske ekipe so tako ostali Jure Špan, Ovnik, Tušek in Nučič, 
ter mladi Kajtna, Erjavec, Guskič, Ambrož, Primožič, Seručar, Balant in Tičar. 
Novi igralci pa so Germ, Velikonja Grbac, Čukovič, Bejtič in Razdevšek. Novo 
moštvo je tako kombinacija izkušenosti in mladosti. Tako člansko, kot mla-
dinsko ekipo, ki tekmuje v prvi slovenski ligi, vodi trener Džemo Ibiši.
Glavni cilj članov je obstanek v ligi, kar ne bo lahko doseči, glede na to, da se 
obeta zmanjšanje lige s 14 na 12 
ekip. Litijani so sicer prvenstvo 
začeli izjemno uspešno s tremi 
zmagami. Najprej so na doma-
čem igrišču premagali Radensko 
s 76:72, v drugem krogu pa so 
bili v Domžalah boljši od favori-
zirane Lastovke, rezultat je bil 91:74. Še posebej zanimiva je bila tekma 
tretjega kroga, saj je bil v Litiji na sporedu sosedski derbi s Hrastnikom. 
Gostje so v 25. minuti imeli že prednost 16 točk, nato pa je Litija napravila 
velik preobrat in na koncu zmagala 77:67. 
Košarkarski klub Litija vabi vse privržence košarke na ogled njihovih tekem 
v Športni dvorani Litija, vstop j e prost !
Lestvica drugoligaškega prvenstva po 3. krogih: 

Ekipa Z/P Točke
1. Šenčur Gorenjska gradbena družba 3/0 6
2. LTH Castings 3/0 6
3. Litija 3/0 6
4. Parklji 3/0 6
5. Terme Olimia Podčetrtek 2/1 5
6. Plama Pur 2/1 5
7. Postojna 1/2 4
8. UKK Koper 1/2 4
9. Elektro Gorenjska prodaja 1/2 4
10. Kolpa Črnomelj 1/2 4
11. Lastovka Domžale 1/2 4
12. Radenska Creativ Sobota 0/3 3
13. Krka mladi 0/3 3
14. Hrastnik 0/3 3

Marko GODEC

PRVA PRIjATELjSKA KOŠARKARSKA TEKMA 
MED DEKLIcAMI IN DEČKI KK LITIjA

Led je prebit. V sredo, 23.10.2013, se je v Športni dvorani Litija odigrala pri-
jateljska tekma med dekleti, ki so se v letošnjem letu prvič srečala s košar-
karsko žogo ter dečki, ki osnove košarke že kar dobro poznajo. Dekletom, ki 
večinoma obiskujejo tretji razred osnovne šole, so nasproti stali sovrstniki iz 
drugega, tretjega in četrtega razreda. Tekma je potekala v športnem duhu. 
Po začetni tremi, so dekleta dobro zaigrala v obrambi ter se dobro upirala 
izkušenejšim dečkom. Košarkarice so prikazale, da se lahko dobro kosajo z 
dečki ter predvsem to, da imajo srce na pravem mestu, saj so navdušile z 
borbenostjo ter željo po igri. Tudi dečki niso zaostajali in so prikazali nekaj 
lepih akcij. Rezultat ni bil v ospredju, bolj kot to je bilo pomembno pridobiva-
nje športnih izkušenj, druženje s sošolci in sošolkami ter predvsem občutek, 

da smo skupaj preživeli lepo po-
poldne.
V spomin na košarkarsko tek-
mo, na kateri so po dolgih letih 
nastopile tudi litijske košarkari-
ce KK Litija, je nastala tudi tale 
slika.
Vidimo se na naslednji tekmi!

b&d hišniška opravila
BUČAR in drugi d.n.o.

• Vzdrževanje objektov
• Notranjost objektov/pohištvo
• Urejanje okolice objektov
• PVC okna in vrata
bucar.drugi@siol.net; 041/770-298

MEDNARODNO TEKMOVANjE POKALA  
SLO-cRO V F5j 400 KATEGORIjI

Dne 20.10. 2013 je A.K. Mi-
lan Borišek organiziral za-
dnjo letošnjo mednarodno 
tekmo pokala SLO-CRO v 
radijsko vodenih modelih 
F5J-400 klase na modelar-
skem letališču pri Zg. Logu. 
Tekme so se udeležili tek-
movalci iz različnih klubov 
Slovenije in številni tekmo-
valci iz modelarskih klubov Hrvaške. V pokalu SLO-CRO se je v letošnjem letu 
odvilo osem  tekem, pet v različnih krajih Slovenije in tri tėkme pri sosednjih 
Hrv. klubih. Po prihodu tekmovalcev in uradni otvoritvi g. Zveglič Zvoneta se 
je tekmovanje ob 9,30h pričelo! Zaradi številčnosti udeležencev (10 tekmo-
valcev iz Hr. in 11 iz Slo.) se je tekmovalo v osmih turnusih po tri skupine.
Tekmuje se tako, da za vzpon modela uporabimo 30 sec. motornega pogona, 
po poteku 30 sec., pa poskuša vsak modelar izkoristiti termične vetrove in 
ostati v zraku max 10 min. Ob pristanku pa mora modelar model pristati čim 
bližje njegove točke, saj tako pridobi še dodatne točke.
Tekmovanje se je pričelo v zelo zahtevnih vremenskih pogojih, saj so vetrovi 
zelo spreminjali smeri in je posledično nastajalo veliko zračnih vrtincev, kar 
je še dodatno začinilo samo tekmovanje. Kljub upanju, da se bo vreme vsaj 
malo umirilo, se to ni zgodilo. Posledica takšnih vremenskih pogojev je bilo 
kar nekaj trkov letal, poškodovanih letal, dva letala pa sta modelarja zaradi 
močnih višinskih vetrov izgubila, kar je sestavni del tekmovanja. Tekma je 
bila zelo napeta, saj se je kar nekaj modelarjev borilo za prva tri mesta tako 
na tekmi, kot v skupni razvrstitvi in se do samega konca ni vedelo, kateri mo-
delarji bodo najboljši v letošnjem Slo-Cro pokalu. Zanimivost tega tekmova-
nja je tudi samo letalo, saj so vsa letala samogradnja, težka samo 350-360g, 
s razponom tudi do 2,5m, kar je za modelarja pravi izziv, saj mora poleg teže 
upoštevati tudi zadostno trdnost modela. Največja prednost te kategorije pa 
je cenovno zelo ugodno letalo, saj najcenejša letala lahko zgradimo že za 
50eur in posledično primerna za začetnike, kot najmlajše. Po končanem tek-
movanju pa se je podelilo pokale za najboljše na tekmi, pokale za najboljše 
v skupni razvrstitvi, za najmlajše tekmovalce pa poleg pokalov še darila za 
pogum in trud. V letošnjem tekmovanju Slo-Cro pokala, se je udeležilo 28 
tekmovalcev, na tekmo pa v povprečju 16 modelarjev, kar je za prvo sezono 
skupnega pokala odličen rezultat, še najbolj pa nas veseli, da je vse več mla-
dih in da se vračajo starejši izkušeni modelarji.
Po uradni razglasitvi pa je sledilo prijetno druženje od jedači in pijači, ter 
dorekli nekaj sprememb pravil!
Ob tej priložnosti se A.K. Milan Borišek Litija zahvaljuje vsem, ki so po svojih 
močeh pomagali pri organizaciji tekmovanj v Litiji!
Še rezultati Slo-Cro pokala 2013 f5j 400
1. Damir Kosir Cro; 2. Gregą Urbančič Slo; 3. Denis Škrabl Slo
6. Mirko Lovše A.K. Milan Borišek Litija; 7. Zvone Zveglič A.K. Milan Borišek 
Litija; 12. Matjaž Podbregar A.K. Milan Borišek Litija
                     Pripravil: A.K. Milan Borišek Litija

Torek 26.11.2013, ob 16. uri



Tam kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi.
Nihče ne ve,
kako boli,
ko se zavemo,
da te več ni.

V SPOMIN
Mineva žalostnih 10 let odkar nas je zapustil dragi sin, brat,  

oče in dedek

BOJAN DOLANC
iz Konjšice

1963 – 2003

Hvala vsem, ki se ga spominjate in prižgete svečko  
na njegovem grobu.

Vsi njegovi

Kar je zapisano globoko v srcu
se nikoli ne more izgubiti.

ZAHVALA
ob smrti naše mame, stare mame, babice in prababice

ALBINE DOBRAVEC
po domače Kepatove Albine iz Tenetiš

5.1.1927 – 25.10.2013

se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za spremstvo na 
njeni zadnji poti, za vsa izrečena in pisna sožalja ter za poklonjeno 
cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju Doma Tisje za oskrbo, dr. Be-
nedičiču, dr. Kolšku in torakalnemu oddelku KC Ljubljana za zdravlje-
nje, KS Breg-Tenetiše, Predilnici Litija za darovano cvetje, g. župniku 
za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču, vsem 
sosedom in znancem za darove ter Komunalnemu podjetju Litija za 
organizacijo in pomoč pri pogrebu.

Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sinovi Jani, Miran in Dušan z družinami

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je…

ZAHVALA
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, dedek, pradedek in stric

JANEZ CIMERMAN – BOJAN
19.11.1925 – 9.10.2013

iz Kresnic

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
pomoč in podporo, izrečena sožalja, za sveče in cvetje in vsem, ki ste 
ga spoštovali in ga pospremili na zadnji poti. Iskreno se zahvaljujemo 
dr. Kokotovi, sestri in patronažni službi ZD Litija za strokovno oskrbo 
in prijazne besede. Hvala g. Mirku Kaplji za besede slovesa, pogreb-
cem, praporščakom, g. Setničarju za zaigrano pesem in g. Lemutu za 
organizacijo pogreba.

Iskrena hvala vsem.

Vsi njegovi

Hudo je bilo,
ko nas nisi več poznal,
še huje je, 
ko te ni več med nami.

ZAHVALA
Od nas se je za vedno poslovil naš dragi mož, ati in dedek

JOSIP ŠTEMBERGER
10.11.1932 – 27.10.2013

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno po-
moč in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se 
tudi dr. Kolšku, sestram Doma Tisje, oddelku Spominčice, gospodu 
župniku Pavlu Okolišu in pogrebcem KSP Litija.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: žena in hčerke z družinami

ZAHVALA
V 59. letu življenja nas je po hudi bolezni zapustila  

naša draga

ANTONIJA FLUS – ZVONKA
rojena Klemenčič

9.2.1954 – 30.10.2013

Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali v teh težkih  
trenutkih, izrekali sožalja, darovali cvetje, sveče, ge. Ani Koleša za 

darovano mašo, UKC Ljubljana, MDI Litija in Občini Litija.

Žalujoči: mož Jože, sinovi Robert, Jože ml., Peter, hčerki Zlatka in 
Jelka z družinami ter vsi, ki so jo poznali in imeli radi

Tiho, tiho čas hiti,
zaman te čakam, ker te ni,
ne čutim tvojih toplih več dlani,
kako hladne, mrke so noči.
Sam hodim po samotni poti,
nič več mi ne prihajaš zdaj nasproti,
le listje rahlo šelesti,
veter solze mi suši,
a srce ne preboli.

V SPOMIN
22. novembra minevajo žalostna tri leta odkar nas je zapustila  

predraga žena, mama, babica in prababica

ANA MARIJA DOLANC
iz Konjšice

1943 – 2010

Ni večje bolečine kot v dneh žalosti nositi v srcu  
srečnih dni spomine.

Hvala vsem, ki se jo spominjate z lepo mislijo in prižgete  
svečko na njenem grobu.

Mož Ivan, hči Vanja in vsi njeni

Tam kjer si ti,
ni sonca, ne luči,
le tvoj nasmeh nam
v srcih še živi
in nihče ne ve,
kako zelo, zelo boli.

V SPOMIN
Minila so štiri žalostna leta  

odkar te ni več med nami, naš dragi

MATO CIRAR

Hvala vsem, ki se ga spominjate  
in mu prižgete svečko.

Pogrešamo te – vsi tvoji

STROKOVNA EKSKURZIjA NA 
PRIMORSKO, dne 24.10.2013

Vodja študijske skupine Kulturna dediščina He-
lena Hauptman nas je 27 udeležencev popeljala 
v tri zanimive muzeje. Z avtobusom smo se od-

peljali v Divačo v Muzej slovenskih filmskih igralcev. Najprej smo si 
ogledali film o življenju Ide Kravanja, rojene v Divači, ki si je pozne-
je nadela umetniško ime Ita Rina. Vodička z izrednim strokovnim 
znanjem nam je poskušala čim bolj predstaviti, kako nastaja film, 
kakšen je izbor igralcev in kako poteka snemanje. Muzej je virtual-
no odlično opremljen, zato je možno zadevo v določenih segmentih 
tudi študijsko obdelati. V približno dveh urah smo dobili nek sploš-
ni vpogled v zakulisje snemanja, kjer je včasih za določen kader 

potrebno kar nekaj dni dela 
celotne ekipe. 
Iz Divače smo se odpeljali 
naprej v Hrastovlje, kjer stoji 
cerkev Svete trojice, muzej in 
hkrati sakralni objekt, kjer še 
vedno potekajo maše. Freske 
iz 15. stoletja v notranjosti 
predstavljajo zgodbe Svetega 
Pisma, saj so si takrat nepi-

smeni ljudje le tako lahko predstavljali njegov pomen in poslanstvo. 
Najbolj poznan detajl je tako imenovani »Mrtvaški ples«, kjer nam 
freske predstavljajo povorko posameznikov, ki jih smrt, ki se je ne 
da pregovoriti ali podkupiti, vodi na zadnjo pot. Sporočilo umetnika 
je jasno – v smrti smo vsi enaki.
Nekoliko že utrujeni smo si nove moči nabrali pri kosilu v kraju 
Kubed oz. znani gostilni Jakomin. V času kosila je dež škrebljal po 
strehi in svoje poslanstvo tudi kmalu končal. Tudi ta del je prijetno 
druženje, ki nas povezuje.
V Piranu smo si ogledali pomorski muzej Sergej Mašera v znameniti 
nekoč aristokratski palači Gabrielli, zgrajeni v 19. stoletju. Vsak odde-
lek predstavlja določen segment v času. Najprej smo si ogledali arhe-
ološko razstavo in amfore pod steklenim dnom, kjer imaš občutek, da 
jih vidiš v morju. Vodička nas je popeljala iz sobe v sobo in povsod je 
bilo veliko zanimivega. Ribiška oprema, makete ladij, ki jih je za učne 
potrebe izdelal jezuit Gabrijel Gruber (1740–1805), ki ga poznamo po 
Gruberjevem prekopu v Ljubljani. Ob dobri razlagi smo pridobili ogro-
mno novih informacij o življenju v teh obmorskih krajih. 
Do odhoda avtobusa smo se še sprehodili po Piranu, ki je vedno 
zanimiv. Ob čudovitem sončnem zahodu smo se odpeljali nazaj do-
mov, polni lepih vtisov in hkrati z željo, da nam Helena spet pripravi 
kaj zanimivega.  Jože SINIGOJ

Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija - Šmartno

NAPOVEDNIK ZA DECEMBER: Keramika: 2., 9. in 16. 12. ob 10.00, 
Knjižnica Šmartno; Predavanje HIGIENA SPANJA, 9. december ob 
17.00, Knjižnica Litija, dr. Milojka Juteršek; Kuharstvo, 11. 12. ob 
17.00, OŠ Gradec; Ustvarjalnice: 2. in 16. 12. ob 17.00; Knjižnica 
Litija/ Kulturni center Litija/ Knjižnica Šmartno (po dogovoru); Kul-
turna dediščina, 19.12.2013, ob 18.00, Kulturni center Litija
predavanje »O podvodni arheologiji (mag. Miran Erič). Predavanje 
bo pospremljeno z dokumentarnimi filmi
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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: 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: 156

Izžrebanci križanke iz meseca OKTOBRA prejmejo stenski 
koledar "VABILO V SREDIŠČE SLOVENIJE". 
Nagrado prejmejo v Tiskarni ACO, CDK 39, 1270 Litija.

1. Ivan Špolad, Luke Svetca 1, 1270 Litija 
2. Valerija Završnik, Partizanska pot 20, 1270 Litija
3. Rudi Višnikar, Moravška gora 6, 1274 Gabrovka 

Težje besede:  ŠAJKA, SUTANA, ALISA, IRAVADI, 
ADAKALE, DONAR

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.12.2013 na naslov ured-
ni štva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo stenski 
koledar "VABILO V SREDIŠČE SLOVENIJE". 

Nagrade prispeva Tiskarna ACO, Litija
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nepReMičnine

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sablje, uniforme, 
stare razglednice, kip- 
ce, slike, nakit, kovance, 
knji ge in druge starejše 
drobnarije, ki jih morda 
ne potrebujete več. Tel.: 
051/740-430

mali oglasi
PODARITE odvečne knji-
ge, priročnike, revije? Po-
kličite, z veseljem pridem, 
jih odpeljem in ohranim. 
Kontakt 030/996-225

KUPIM razne stare pred-
mete, odlikovanja, me-
dalje, značke, bajonete, 
čelade, sab lje, uniforme, 
stare razglednice, kipce, 
slike, nakit, kovance, knji - 
ge in druge starejše 
drobnarije, ki jih mor da 
ne potrebujete več. Tel.: 
051/740-430

STAR mizarski ponk, žr-
mlje ročne, voziček lojtr-
nik ali cizo (kripo), skrinje, 
omare, mize in ostale sta-
re predmete kupim. Tel.: 
031/878-351.

ODDAM v najem delno opremljeno eno-
sobno stanovanje v Litiji. Možnost naje-
ma vrtička. Kontakt: 040/363-093

ZAhVALA
V mesecu maju sem zbolela za srčno embolijo.
Rada bi se zahvalila vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali ter 
mi stali ob strani in sicer: Društvu SŽ Litija in Šmartno pri 
Litiji, gospodu Pavlu Okolišu, ki se je v molitvi spomnil name, 
zdravnici dr. Milojki Juteršek ter zdravstvenemu
osebju ZD Litija. Posebno zahvalo pa namenjam možu Vladi-
mirju, hčerki Urški in Mitju ter vsem Kraljevim.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Mojca Renko

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op ravili, s 
košnjo trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem dreves, potre-
bujete 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

POČASTITEV SPOMINA NA PADLE BORcE
Tudi letos smo se ob Dnevu spomina na mrtve - 1. novembru - zbrali pred 
spomeniki in obeležji NOB na območju občin Litija in Šmartno ter poča-
stili spomin na vse tiste, ki so v najtežjih trenutkih naše zgodovine svoja 
življenja žrtvovali za svobodo, za boljši jutri, predvsem pa za vse nas in 
zato se nam zdi še posebej pomembno, da vsakič, ko govorimo o svobodni 
Sloveniji, spregovorimo tudi o partizanih, aktivistih, kurirjih ter vseh drugih 
poštenih in zavednih udeležencih narodnoosvobodilnega boja, ki so skupaj, 
vsak po svojih močeh, zgradili neuničljiv oklep, katerega sovražniku nikoli 
ni uspelo prebiti 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, ustavimo 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 genera-
cijo ljudi, ki so z lastno krvjo na-
pojili to sveto 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 morda 
grobovi padlih partizanov in borcev ob dnevu mrtvih bolje obiskani in spo-
štovani. SLAVA JIM!
Ob tej priliki izrekamo vso zahvalo podružničnim osnovnim šolam Vače, 
Sava, Polšnik, Jevnica, Kresnice, Osnovni šoli Gabrovka, Gimnaziji Litija, 
krajevni skupnosti Spodnji Log, pevskim zborom DU Litija, Miha Vahen Jev-
nica in Lipa Vače ter Pihalnemu orkestru Litija za sodelovanje na komemo-
rativnih svečanostih. Posebna zahvala pa gre Vrtnariji Klinc za podarjeno 
cvetje.  ZB NOB Litija-Šmartno, Danilo CVETEŽAR 

V oktobru se je v Megličevem ateljeju začel te-
čaj grafike za odrasle.
Likovni tečaji za mladino potekajo v dveh skupi-
nah: MALA LILA za otroke od 9 do 15 let in cIcI 
LILA od 4 do 8 let.
Ob tednu otroka je v Megličevem ateljeju po-

tekala 4. likovna ustvarjalnica. Iz OŠ Litija, EPP, Gradec, Gabrovka in 
Šmart no ter gimnazije Litija se je zbralo 22 mladih, ki so slikali tihožitje. 
Na septembrskem ex-temporu Sladka Istra 2013, je ustvarjalo 130 likov-
nikov. Nagrajenih je bilo 20 del. Drugo nagrado, sodelovanje na potujoči 
razstavi Sladka Istra 2013, je prejela tudi članica LILA Anita Vozelj.

Regijska razstava PARAFRAZE LIKOVNIh DEL, 
PALIMPSESTI, CITATI, PRISVOJITVE je bila odprta 
8. novembra v Trbovljah. Med petdesetimi izbra-
nimi deli so se iz društva LILA na razstavo uvrstili 
Marko Begić, Pavel Smolej in Anita Vozelj.
Na zaključni razstavi ZLATA PALETA v Trbovljah 
so med 50 avtorji tudi štirje nagrajenci iz LILE: 
Gabrijela hauptman, Danijela Kunc, Marjeta 
Mlakar Agrež in Anita Vozelj.
Fotografska razstava »KAMNITA RAPSODI-
jA« avtorice Sonje PERME je bila odprta 12. 
novembra v avli Občine Litija in je na ogled do 
29. novembra. Sonja Perme je lani na ex tempo-

ru Litija prejela 1. nagrado za fotografijo, nagrada pa pomeni samostojno 
razstavo. To je njena druga samostojna fotografska razstava. 
Zaključna razstava društva LILA bo 3. decembra v litijski knjižnici.

Predsednica LILA: Joža OCEPEK

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93

C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68

•  VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN  
SREBRNEGA NAKITA

• POPRAVILO RABLjENEGA NAKITA
•  ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA  

IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIh ŽELjAh
• IZDELAVA POROČNIh PRSTANOV
• PRODAjA NALOŽBENEGA ZLATA

• NIZANjE OGRLIc

HoRizont dPS, d. o. o.
dopisno poslovno svetovanje in  

računovodski servis,

  ustanavljate firmo in potrebujete 
nasvete ter računovodski servis?

  Svetujemo vam strokovnjaki z bogatimi  
izkušnjami s področja delovnega prava, 
insolvenčnih postopkov in knjigovodstva.

  Vodimo tudi poslovne knjige za pravne osebe 
in samostojne podjetnike po zelo ugodnih  
cenah!

Pokličite nas na tel.: 041/636-245 ali pošljite  
povpraševanje na e-naslov: horizont.dps@gmail.com 

in z veseljem se bomo odzvali!

»vabilo v SReDiŠče Slovenije«
STENSKI KOLEDAR ZA 2014

Koledar je že v prodaji 
v Tiskarni ACO, KGZ-TC 

MARKET in v vseh ostalih 
njihovih trgovinah, DZS  

Litija ter v knjigarni  
MARLI d.o.o. Litija 

Cena 3,28 EUR + DDV

Informacije in naročila:
Tiskarna ACO, CDK 39,  

1270 Litija  
• Tel.: 01/ 8983 843  

• tiskarna.aco@siol.net

IŠČEM negovalko 
na domu za nego in 
pomoč moškemu 
srednjih let. Zaže-

ljena je oseba, ki bo 
vestno opravljala 
svoje delo in ima 
izkušnje z bolniki.
Za več informacij 

pokličite na telefon 
GSM: 051 260 236 
ali 031 664 434.



USPEŠNO KONČANA NAGRADNA AKcIjA 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA LITIjA

URejenoSt in ocvetličenoSt litije
Po nekajletnem premoru se je Turistično društvo Ltija odločilo, da letos spodbudi prebivalce 
Litije in okoliških krajev, katere spadajo pod poštno številko 1270, da se priključijo akciji 
izbiranja najlepše urejene in ocvetličene stanovanjske hiše, kmetijskega objekta in za 
najbolj urejen objekt z obrtno delavnico. Akcija, ki je trajala vse do sredine septembra, 
se je uspešno zaključila. Komisija s predsednico in cvetličarko Petro Berčan Planinšek je 
pregledala ves slikovni materijal hiš ter ostalih objektov, ki so bili primerni za ocenjevanje. 
Po mnenju komisije, v kateri so sodelovali še en predstavnik iz MS Litija, Razv. Centra - Srce 

Slovenije in TD Liitjia, so izbrali po 3 na-
garjence iz kategorije za »najbolj urejen 
objekt z obrtno dejavnostjo«, 3 nagra-
jence za urejenost »kmetijskih objek-
tov« in 5 nagrajencev za »stanovanjske 
hiše«. Za kriterij ocenjevanja je komisija 
upoštevala ocvetličenje oken in balkonov, 
okrasno grmičevje, zahtevnost vdrževanja 
in izgled okolice objekta. V četrtek, 14. 
11. 2013, je v veliki sejni sobi Občine Li-
tija, Turistično društvo pred izrednim zbo-
rom društva organiziralo podelitev priznanj 
vsem nagrajencem ter se jim zahvalilo za 
udeležbo akcije ZA LEPŠI IZGLED LITIJE. Z 

akcijo bomo nadaljevali tudi v letu 2014, zato vas vse občanke in občane že sedaj vabimo, da 
se je udeležite in pridružite v čimvečjem številu.

Skupinska fotografija vseh nagrajencev.

V kategoriji »ZA NAjBOLj UREjEN OBjEKT Z OBRTNO DELAVNIcO« so bili nagrajeni:

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

popravila in čiščenje
zobnih protez

1   Bistro LIPA, Breg pri Litiji 44,  
1270 Litija

2   Tiskarna AcO, Mitja Jovanovič s.p. 
C.D.K. 39, 1270 Litija

3   PROKOhID, Borišek Natalija s.p., 
Brodarska 3, 1270 Litja

V kategoriji »KMETIjSKI OBjEKT« 

1   Kmetija PREGELj, Graška cesta 
66/a, 1270 Litija,

2   Kmetija PATERNOSTER, Tenetiše 1, 
1270 Litija 

3   Kmetija BOKAL, Graška cesta 14, 
1270 Litija 

V kategoriji »STANOVANjSKA hIŠA« 

1   ZUPANČIČ ciril, Bevkova ulica 6,  
1270 Litija

2   MOLKA Marija, Badjurova 6,  
1270 Litija

3   PESKAR Matjaž, Grbinska cesta 33, 
1270 Litija

4   ŽIBRET Anton, Zg. Log 2, 1270 Litija

5   ZEBEc Katarina, Grumova ulica 16, 
1270 Litija
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v litiji SMo poSaDili 
jablano »cigančico«

Vetrovni Martinov ponedeljek je bil za Gomba-
čeve iz Litije letos nekoliko poseben. Rastline 
v njihovem vrtu so dobile namreč novega čla-
na – staro sorto jablane, Purpurno rdeči cou-
sinot, po domače cigančico.   
Za sodelovanje v nagradni igri revije Deloin-
dom in Semenarne Ljubljana, »20 jablan za 20 
vrtov«, ki je potekala od srede septembra do 
srede oktobra, se je odločila gospa Joža in nje-
na odločitev je bila prava. Še več, izmed dvaj-
setih izžrebancev, ki so poleg drevesa dobili 
tudi osnovne pripomočke za sajenje (zemljo, 
gnojilo, mrežo proti voluharju, kol za oporo, 
okrasno lubje in škarje za obrezovanje) smo 
namreč izpostavili tri, katerim smo nagrado 
tudi pripeljali ter jim jo »postavili« v vrt. In med 
temi tremi je bila tudi gospa Joža Gombač.
Pri Gombačevih sta nas pozdravila gospod 

Jože in hči Brigita, ker 
je bila nagrajenka žal 
ta dan odsotna. Po-
kazala sta nam, kjer 
bo prostor za drevo, 
ki je bil že označen, 
Jure iz vrtnega cen-
tra Kalia na Rudniku 
v Ljubljani pa je prijel 
v roke lopato. Izkopal 
je jamo, na dno do-
dal nekaj organske-
ga gnojila ter čez še 
nekaj zemlje. Nato je 

postavil v jamo mrežo proti voluharju, saj je 
Jože omenil, da je ta škodljivec v njihovem vrtu 
kar pogost. V mrežo je postavil sadiko jabla-
ne, ki je bila v loncu, s koreninsko grudo in že 
kar dobro razvita, ter poleg zapičil kol. Jamo je 
še zasul do vrha, po obodu dodal nekaj gnoji- 
la, sadiko zalil in na koncu nasul še okrasno 
lubje.
Po sajenju je zapihal hladnejši veter in ker son-
ca ni bilo od nikoder, smo na povabilo Brigite 
odšli na toplo v hišo, kjer smo se ob kavi po-
govorili še o vrtu in o ostalih jablanah v njem, 
ki če dolga leta dajejo velike pridelke. Enotni 
smo si bili, da je mlada cigančica našla v tem 
vrtu res lep dom.

Andreja TOMŠIČ, Semenarna Ljubljana

Purpurno rdeči cousinot – cigančica je upo-
rabno kot namizno jabolko in za stiskanje. Plo-
dovi so majhni, podolgovato okrogli, z belim 
mesom, ki pogosto tudi pordeči. Jabolko je čvr-
sto in sočno, izstopa kislina in nekoliko arome.
Rast je srednje močna, z okroglo krono, ki jo 
lahko oblikujemo tudi kot grm. Cigančica zori 
septembra, v kleti pa jo lahko shranjujemo do 
decembra. 


