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Če bi sklepali iz vsebine, bi težko rekli, da je 
Litija mesto. Zdi se, da je povsod živahno, le v 
središču občine ne. Na srečo imamo v kraju do-
volj otrok, ki napolnijo vrtca in šole, da njihov 
utrip kipi čez meje predvidednih rubrik in ga žal 
ne moremo objaviti v celoti. Prav tako ne de-
javnim upokojencem in invalidom. Lepo bi bilo, 
če bi enako lahko rekli tudi za mlade, športnike  
in kulturnike.

Marko Djukić
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Prispevke pošljite do

8. MAJA 2008
v elektronski obliki na naslov:

Tiskarna Aco, C.D.k. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: tiskarna.aco@siol.net

ali obcan@siol.net.2. rojstni dan 
mladinskega 
centra litija

iz urednistva

Kaj je sKupina starih ljudi za samopomoč? 
Skupina starih ljudi za samopomoč je skupina naklju-
čno zbranih posameznikov, z namenom postati prija-
teljska skupina, ki se srečujejo redno enkrat tedensko 
po uro. 

Vabilo na 8. tradicionalni pohod

Po oglarski Poti
v soboto 17. maja 2008

izhodišče pohoda po markirani poti je izpred Lov-skega 
doma na Dolah pri Litiji, med 8. in 10. uro. Pot je dolga 
12,5 km. Za hojo boste potrebovali približno 4 ure. 
Oprema pohodnikov naj bo primerna za sredogorje. 
Pohodniki hodijo na lastno odgovornost. Vsi, ki se 
boste prijavili in poravnali startnino, prejmete dnevnik 
pohodov, zloženko o poti, ki vam služi kot vodnik in 
spominsko majico osmega tradicionalnega pohoda. 
Ob Oglarski poti se boste seznanili z oglarjenjem, tes-
anjem »švelarjev«, spravilom lesa s konjem, kovačem… 
ter se pogovorili z oglarji in duhali dim s kope. Pritegnila 
vas bo še ostala bogata kulturna in naravna dediščina. 
Domačini bodo poskrbeli za domače dobrote, ki jih ob 
poti ne bo manjkalo. Ob prihodu na cilj bo vsak prijav-
ljeni pohodnik sodeloval v žrebanju praktičnih nagrad.

VABLJENI
V OGLARSKO

deŽelo!

MC Litija ima svoj rojstni dan 
25. maja. Pred dvema letoma 
smo na ta dan otvorili prostore 
na Ponoviški cesti 12. Dve leti 
ni veliko za obstoj neke orga-
nizacije. A MC Litija se lahko 
pohvali s kar nekaj dosežki:

• dnevni center je prijetno opremljen in deluje 40 ur 
tedensko 

• v njem je možen prost dostop do spleta
• prostor se uporablja tudi za dodatne programe: 

delavnice, družabne in kulturne prireditve, okro-
gle mize, sestanke projektnih skupin, društev... v 
povprečju se na teden zvrstijo trije dodatni programi

• projektno delo je trenutno skoncentrirano na 
naslednje vsebine: vzpostavitev mladinskega splet-
nega portala Litija, postavitev gozdne učne poti 
na Svibnu, mednarodnemu sodelovanju MC Litija, 
raziskovanju odnosa mladih do zunanjega izgleda, 
raziskavi o drogah v Litiji, možnostih postavitve 
skate parka v Litiji... veseli nas, da je za delo na 
različnih projektih vse večje zanimanje.

V prostorih se izvaja tudi informiranje in svetovanje 
za posameznike, neformalne skupine in društva, učna 
pomoč in še marsikaj. MC Litija je v dveh letih gostil 
najmanj 14.000 obiskovalcev kar je zelo razveseljiv po-
datek. Pohvalimo se lahko tudi z živahnim sodelovan-
jem z nekaterimi društvi in drugimi ustanovami. Najbolj 
plodno je sodelovanje z Društvom prijateljev mladine 
Litija. 
Program prireditev ob rojstnem dnevu MC Litija 
boste našli na priložnostnih letakih in spletni stra-
ni www.litija.si. ... več na strani 7

RAZPISI
in
PROJEKTI

INTERVJU
• Daša GraDišek
• irena in andrej MarN

PLeMiČi
pred 2500 leti

skUPina Za samo-
POMOČ OPTIMISTI

Kdo sestavlja sKupino? Skupina šteje do 10 
članov, praviloma starih nad 65 let, skupaj z usposo-
bljenim voditeljskim parom. 
značilnosti sKupine: Temeljna dejavnost v sku-
pini je pogovor. Pogovor se nanaša na teme, ki člane 
povezujejo. Neguje se kulturo poslušanja, ki je pogoj za 
poglobljen pogovor. V pogovoru sodeluje in posreduje 
svojo lastno življenjsko izkušnjo vsak član, ki izrazi 
svoje občutke, stališča in mnenja; se ne moralizira, ne 
poučuje in ne kritizira. kar je bilo v skupini izrečeno, se 
varuje (zaupnost povedanega). Dodatne aktivnosti so 
izven rednih srečanj.
V skupini poteka proces zadovoljevanja nemateri-
alnih potreb po: temeljnem medčloveškem odnosu, 
doživljanju smisla starosti in povezanosti vseh treh gene-
racij. učinki skupine: rešuje problem osamljenosti 
ljudi,  zmanjšuje socialne stiske, razvija samopomoč, 
solidarnost in medsebojno pomoč, utrjuje in širi social-
no mrežo, ohranja psihofizično aktivnost, sprejemanje 
in priprava na starost, spodbuja prostovoljno delo, vz-
podbuja medgeneracijsko povezovanje in solidarnost, 
povezuje strokovne službe javnega sektorja z nevlad-
nim sektorjem, omogoča prepletanje profesionalnega 
in prostovoljnega dela, preprečuje poklicno izgorelost 
voditeljev skupin – strokovnih delavcev...
v litiji se skupina srečuje vsak torek ob 15.15 
do 16.15 v prostorih Društva upokojencev, ime-
nujemo se OPTIMISTI. iNFORMACijE  DOBiTE PRi 
VODiTELjiCAH: Fani Pinoza in Vlasta Šedivy: 01-890-
01-00 in Društvu upokojencev Litija: 01-898-39-23

vsi zainteresirani vljudno vaBljeni !

vsem občankam in občanom 
občine litija čestitam 

ob 27. aprilu DNEVu uPORA 
PROTI OKuPATORJu, 

ob 1. maju PRAzNIKu DELA 
ter ob obletnici vstopa 
Slovenije v EVROPSKO 

uNIJO! Želim vam prijetno 
praznovanje.

                                                                                      
Župan: Franci ROkAVEC

VABILO

na Proslavo 
ob dnevU 

UPora Proti 
okUPatorjU
ki bo v nedeljo,

27.04.2008,
ob 11. uri na 

Javorskem Pilu
Vljudno vabljeni.

Župan Občine Litija objavlja naslednji

JAVNI POzIV
zA PODAJO PREDLOGOV 

zA PODELITEV 
oBčinsKih priznanj 

zA LETO 2008
i. Občina Litija namerava v letu 2008 podeliti 

priznanja zaslužnim občanom, drugim pos-
ameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
skupinam, združenjem in drugim pravnim os-
ebam za dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega 
varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na 
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki 
prispevajo k boljšemu in popolnejšemu življenju 
občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled 
Občine Litija.  O podelitvi priznanj Občine Litija 
bo odločal Občinski svet občine Litija.

ii. PREjEMNiki PRiZNANjA SO LAHkO:
a) občani Občine Litija, drugim državljani Re-

publike Slovenije in državljani tujih držav, ki 
imajo posebne zasluge in izjemne dosežke 
v daljšem časovnem obdobju pomembnem 
za razvoj, uveljavljanje in ugled občine

b) posamezniki za izjemno življenjsko delo, 
dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega 
pomena

c) skupine občanov in pravnih oseb, nave-
denih v i. točki tega poziva za dolgoletne us-
pehe ali dosežke, s katerimi so pomembno 
vplivali na razvoj in ugled Občine Litija

iii. Predloge za podelitev priznanj Občine Litija lah-
ko podajo občani, politične stranke, podjetja, 
društva ter druge organizacije.

iV. Predlog za podelitev priznanja mora biti posre-
dovan v pisni obliki najkasneje do 12. 05. 
2008 do 12. ure na Občino Litija, jerebova 
ulica 14, Litija, s pripisom »jAVNi POZiV ZA PO-
DAjO PREDLOGOV ZA PODELiTEV OBČiNSkiH 
PRiZNANj ZA LETO 2008 – NE ODPiRAj« in 
mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma naziv predlagatelja 

ter njegov naslov oziroma sedež,
b) ime in priimek oziroma naziv predlaganega 

prejemnika priznanja,
c) utemeljitev predloga. 

V. Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov do-
bijo predlagatelji na Občini Litija na telefonski 
številki (01) 8963-434.

Občina Litija objavlja

JAVNI RAzPIS
zA SOfINANCIRANJE PROJEKTOV 

MODERNIzACIJE OPREME IN 
investicijsKega vzdrŽevanja 

PROSTOROV DRušTEV 
uPOKOJENCEV ALI NJIhOVIh 

zvez s sedeŽem na oBmočju 
MESTA LITIJA

Predlagatelji morajo svoje predloge
oddati do 22.5.2008.

in 

JAVNI RAzPIS 
zA SOfINANCIRANJE DRušTEV

s področja Kmetijstva
V LETu 2008

Rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev je do 15.05.2008.

Razpisna dokumentacija je
objavljena na občinski spletni strani: 

www.litija.si
... več na strani 3

pgd litija na predvečer 1. maja prireja 

VELIKO 
KRESOVANJE

na jeŽi
za pijačo, jedačo in dobro glasbo bomo 

poskrbeli litijski gasilci. Veselimo se 
vašega obiska, saj bo le z vašo udeležbo 
kresovanje lahko postalo tradicionalno.

PoČitNiški
PROgRAM
Počitnice so
lepše z MC
in DPM Litija!
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POROČILO O SPREJETIH  SKLEPIH IN ODLOČITVAH 
15. redne seje občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 27.3.2008 ob 18.00 uri, 

v veliki sejni sobi občine litija, jerebova ulica 14, litija.
Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdra-
vu ugotovil sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov  jih je bilo na 
začetku prisotnih 22). Predsedujoči je dal na glasovanje najprej 
potrditev skrajšanega zapisnika 14. redne seje občinskega sveta 
z dne 14.2.2008, ki so ga svetniki soglasno potrdili. Nato so svet-
niki sprejemali dnevni red za 15. redno sejo in ga prav tako brez 
pripomb potrdili. Od 10 vsebinskih točk z dnevnega reda 15.redne 
seje, povzemamo naslednje:

ODLOK O SPREMEMBAh IN DOPOLNITVAh ODLOKA 
O uSTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMuNALNO 
STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA D.O.O. - skrajšani 
postopek
S sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega podjetja komunalno 
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (uradni list RS, št. 139/06) 
sta občini ustanoviteljici javnega podjetja uredili ustanoviteljstvo, 
ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljavske spre-
membe javnega podjetja komunalno stanovanjskega podjetja 
Litija d.o.o. zaradi ustanovitve  nove Občine Šmartno pri Litiji na 
območju Občine Litija.
S sprejemom sprememb in dopolnitev odloka Občina Litija 
javnemu podjetju podeljuje javno pooblastilo za vodenje up-
ravnih postopkov, ki se nanašajo na stanovanjske zadeve. javno 
podjetje poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja še 
druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja, katere 
niso opredeljene v omenjenem odloku (npr. krajinsko, arhitek-
turno, urbanistično in drugo projektiranje, svetovanje in nadzor, 
geodetska dejavnost, drugo tehnično projektiranje, svetovanje 
in nadzor).  Opravljanje novih dejavnosti, bo javnemu podjetju 
omogočilo večjo možnost pojavljanja na trgu in s tem ustvarjanje 
večjega lastnega dohodka.

odloK o proračunu oBčine litija za leto 2009 – 
prvo branje
Občinski svet občine Litija je obravnaval in v prvem branju spre-
jel Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2009. V razpravi so 
svetniki podali številne pobude in pripombe, ki povečini pomenijo 
povečanje posameznih proračunskih postavk, naloga župana in 
občinske uprave do drugega branja pa je zlasti njihova uskladitev 
in uravnoteženje med želenimi odhodki  ter dejanskimi prihodki 
proračuna. 

ODLOK O RAzGLASITVI KuLTuRNIh SPOMENIKOV 
loKalnega pomena na oBmočju oBčine litija –  
prvo branje
Občinski svet je v prvem branju sprejel predloženo besedilo 
odloka, ki sta pripravila Zavod za kulturno in naravno dediščino iz 
Ljubljane ter jZk Litija, čeprav so imeli svetniki številne predloge 
in pobude po uvrstitvi novih objektov v ta odlok. Nekateri raz-
pravljavci so tudi menili, da je prvotno predlaganih 33 cerkva za 
lokalni kulturni spomenik na območju občine Litija preveč, in da 
je premalo predlagano etnoloških objektov in drugih spomenikov. 
S tem v zvezi je bil sprejet tudi sklep, da naj jZk Litija in Zavod za 
varstvo kulturne in naravne dediščine po poprejšnjem soglasju 
lastnika objekta, skušata pripraviti  ustrezne strokovne podlage 
za vpis ostalih predlaganih objektov v register kulturne dediščine. 
Za ostale predloge objektov pa naj seznam na svojem območju 
preverijo krajevne skupnosti.

PRAVILNIK O POSTOPKIh IN MERILIh  zA 
sofinanciranje  programov na področju 
socialnega varstva v oBčini litija – prvo branje
Področje sofinanciranja društev in izvajalcev programov s po-
dročja socialnega varstva in humanitarne dejavnosti, občina do 
sedaj še ni imela posebej urejeno s splošnim pravilnikom ter mer-
ili in kriteriji za izbiro izvajalcev. Trenutno se v ta namen uporablja 
splošni državni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije, ki pa nima konkretno izdelanih meril za ocen-
jevanje takih programov in vsebin. Občinski svet je sprejel pred-
log občinskega pravilnika in meril v prvem branju ter določil, da 
občina pred naslednjo obravnavo pravilnika javno objavi besedilo 
in razpiše še 30 dnevno javno razpravo ter zbere in preuči vse 
posredovane pobude in pripombe s strani uporabnikov in izvajal-
cev te dejavnosti.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKALNEGA PROGRAMA 
socialnega varstva v oBčini litija za leto 2008 – 
skrajšani postopek
Spremembe in dopolnitve Lokalnega programa na področju so-
cialnega varstva v občini Litija so posledica sprememb in dopol-
nitev odloka o proračunu občine Litija za leto 2008, ker se je na 
tem področju povečala masa sredstev na letni ravni iz 45.000 na 
53.000 EuR. Svetniki so odločili, da se povečanje sredstev v višini 
8.000 EuR na področju programov in projektov dela humanitar-
nih društev nameni za modernizacijo opreme in prostorov društev 
upokojencev v Litiji, za kar bo občina v naslednjih mesecih ob-
javila tudi javni razpis.

SOGLASJE K uSKLADITVI  CEN SOCIALNO VARSTVENE 
storitve pomoč druŽini na domu v letu 2008
javno službo »pomoč na domu« v občini Litija že nekaj let bolj 
ali manj uspešno organizira in izvaja javni zavod CSD Litija. Sto-
ritve izvajajo trenutno 4 delavke oskrbovalke na domu, v obseg 
pomoči pa je  trenutno vključenih cca 35 upravičencev na domu. 
Med storitvami, ki jih pretežno koristijo starejši občani na svojem 
domu prevladuje gospodinjska pomoč in razvoz oz. dostava kosil. 
Občinski svet je obravnaval in potrdil cene izvajalca storitve za 

leto 2008 ter določil, da se iz občinskega proračuna od 1.4.2008 
dalje subvencionira uporabnikom kar 75 % cene, tako da cena 
doplačila za 1 uro storitve upravičencu na domu, brez drugih 
olajšav, znaša le 2,87 EuR.

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAh SKLEPA O 
uSTANOVITVI SVETA LJuBLJANSKE uRBANE REGIJE 
IN PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAh SKLEPA O 
uSTANOVITVI REGIONALNEGA RAzVOJNEGA SVETA 
LJuBLJANSKE uRBANE REGIJE
Občinski svet občine Litija je sprejel Sklep o spremembi Sklepa 
o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije. kot je znano se je 
občina Litija v preteklih letih formalno vključila v osrednje sloven-
sko oz. ljubljansko urbano regijo, sprememba sklepa Sveta pa je 
posledica nastanka in vključitve nove občine Log – Dragomer v to 
regijo (oz. razdelitve prejšnje skupne občine Vrhnika).

RAzšIRITEV LETNEGA PROGRAMA PRODAJE 
oBčinsKega premoŽenja
Občina lahko svoje nepremičnine, ki jih ne potrebuje proda ali za-
menja pod pogojem, da so le te uvrščene v Letni program prodaje 
v okviru proračuna Občine Litija, ki ga je potrdil občinski svet. ker 
v letnem program prodaje ni možno predvideti vseh nepremičnin, 
ki bi lahko bile predmet prodaje ali menjave, je potrebno letni 
program med letom dopolniti. V razširitev letnega programa 
prodaje je bila tokrat uvrščena menjava občinskega stanovanja 
na naslovu ulica solidarnosti s stanovanjem v zasebni lasti na 
Trgu na Stavbah ter prodaja solastniškega deleža Občine Litija na 
skupnih prostorih na naslovu Maistrova ulica.

PREDSTAVITEV OSNOVNE šOLE GABROVKA
Dejavnost, tekoče delovanje, uspehe in težave javnega zavoda 
OŠ Gabrovka in vrtca Čebelica sta svetnikom predstavili Maja 
Plazar, šolska pedagoginja in Marinka Lenart, vodja enote vrtca. 
Občinski svet je predstavitev OŠ Gabrovka sprejel na znanje in 
pohvalil delo kolektiva ter dosežene vzgojno izobraževalne rezul-
tate.

KADROVSKE zADEVE
Občinski svet je po izteku mandata prejšnjim za predstavnike 
ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica litija imenoval 
naslednje nove člane: Cvikl Matejo, stanujočo Prvomajska ulica 
2, Litija; kmetič Marto, stanujočo  Sava 14a, Sava in ivana Godca, 
stanujočega Cesta Dušana kvedra 33, Litija.
Občinski svet za predstavnike ustanovitelja v svet Javnega 
zavoda Osnovna šola Litija imenoval naslednje člane: Simono 
Perme, stanujočo Cesta zasavskega bataljona 1, Litija, Borisa 
Bevca, stanujočega  Breg pri Litiji 10, Litija in Borisa Doblekarja, 
stanujočega  Cankarjeva cesta 2, Litija.

15.redna seja se je  zaključila s točko Pobude in vprašanja svet-
nikov, ki se jih lahko ogledate tako kot tudi ostale dokumente na 
internetnih spletnih straneh občine Litija: www.litija.si.

Občinski svet bo na svoji aprilski redni seji obravnaval Študijo izvedljivosti pro-
jekta za izgradnjo predmetnega objekta po javno - zasebnem partnerstvu. Ob-
jekt naj bi imel cca 1.400 m2 površin in tri etaže: kegljišče in prostore za društvo 
invalidov v javnem delu ter poslovno-stanovanjske površine v komercialnem 
delu, lociran pa bo na levem bregu, med Ponoviško cesto in reko Savo, nasproti 
TSC Laba. Po projektantski in predinvesticijski oceni naj bi večnamenski ob-
jekt  stal okrog 2,5 mio EuR, občina pa bi v projekt vložila zemljišče in del 
proračunskih sredstev v skupni višini cca 1/4 vrednosti projekta.

predviden izgled večnamenskega objekta (studiom litija, idz 2008)  –  
ali bosta občina in potencialni zasebni partner našla sredstva

in skupni interes po izvedbi takega projekta?

občine dol pri ljubljani, ivančna gorica, litija in Šmartno 
pri Litiji so v preteklih mesecih sprejele Odlok o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »medobčinski inšpektorat 
in redarstvo občina dol pri ljubljani, ivančna gorica, litija 
in šmartno pri Litiji«, ki je bil objavljen v uradnem listu RS, 
št. 108/07 in je že začel veljati.

Župani občin Dol pri Ljubljani, Litija, Ivančna Gorica in Šmartno pri Litiji 
so podpisali vse potrebne akte za pričetek delovanja Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva.

Dne 16.3.2008 so župani občin ustanoviteljic medobčinskega 
inšpektorata in redarstva podpisali dogovor o ureditvi medse-
bojnih pravic, obveznosti in odgovornosti občin ustanoviteljic. 
Predmet dogovora je podrobnejša določitev pravic in obveznost do 
inšpektorata in redarstva, načrtovanje in način dela, programiranje 
dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administra-
tivnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog za inšpektorat in re-
darstvo ter druge, za nemoteno delo pomembne zadeve. Župani 
občin ustanoviteljic so imenovali vodjo inšpektorata in redarstva, 
to je ga. Tatjana kržišnik, direktorica Občinske uprave občine 
Litija. Podpisana je bila tudi pogodba o opravljanju finančno-
knjigovodskih in administrativnih del in storitev za Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, ivančna Gorica, 
Litija in Šmartno pri Litiji, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 
v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in besedilo javnega 
natečaja. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo pričel z de-
lom, ko se bo zaposlil inšpektor. javni natečaj za delovno mesto 
inšpektorja je v teku.

JAVNA OBRAVNAVA
PRAVILNIKA O POSTOPKIh IN MERILIh 
zA SOfINANCIRANJE PROGRAMOV NA 

področju socialnega varstva
 v oBčini litija

Občina Litija obvešča vse zainteresirane posameznike in pravne os-
ebne in drugo javnost, da je na spletni strani www.litija.si objavljen 
predlog Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje program-
ov na področju socialnega varstva ter javni poziv k razpravi – podaji 
pripomb in predlogov na besedilo predloga pravilnika.
Svoje pripombe in predloge lahko pošljete pisno po pošti na 
naslov občine litija, jerebova ulica 14, 1270 litija do vključno 
dne 9.5.2008 ali po e-mailu na naslov: obcina.litija@litija.si.
Pripombe, pobude in predlogi morajo biti konkretno podani, 
nanašati se morajo na posamezni člen pravilnika ter morajo biti od 
predlagatelja sprememb ustrezno obrazloženi. Besedilo pravilnika je 
v času javne obravnave na voljo tudi na Občini Litija, Oddelku za 
družbene dejavnosti, soba 50 - 52.

Občina Litija obvešča zainteresirane ponudnike (pravne ali fizične 
osebe) za izvajanje socialno varstvene storitve »POMOČ DRuŽiNi NA 
DOMu«, da je  bil v uradnem listu RS v mesecu aprilu 2008 objavljen 

JAVNI RAzPIS
zA PODELITEV KONCESIJE zA IzVAJANJE 

socialno varstvene storitve pomoč 
druŽini na domu v oBčini litija

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Liti-
ja www.litija.si ter na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnos-
ti, soba 52, tel. 01/8963-438, kjer zainteresirani kandidati lahko 
pridobijo tudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.  

MEDOBČINSKI 
inŠPek torat

NOV VEČNAMENSKI OBJEKT 
s Prostori Za drUŠtvo 

INVALIDOV IN KEgLJIšČEM

foto: studio m d.o.o.

Direkcija  RS za ceste je v aprilu  zaključila z modernizacijo regionalne ceste R3-
652/1457 Moravče-Čatež. Modernizacija reg. ceste R3-652/1457 Moravče-
Čatež je na območju občine Litija v celotni dolžini zaključena. Cesta je izdelana 
v mešanem profilu (izkop, nasip), vendar je bila zaradi strmega terena in nep-
osredne bližine potoka, ki prečka cesto, v zelo slabem stanju. Osnovni cilj je bil 
zagotoviti varno vožnjo za vse udeležence v prometu,  predvsem za krajane kS 
Gabrovka ter sosednjih krajev v občini Trebnje.

moderniZacija regionalne 
ceste MORAVČE - ČATEž

Podjetje AGM Nemec d.o.o. iz Laškega je v skladu s podpisano pogodbo v 
mesecu  oktobru  2007 asfaltiralo lokalno cesto LC 425300 Dole-Hude Ravne 
v dolžini cca 3000 m. Pri tem je izvajalec uredil odvodnjavanje cestišča, v pri-
hodnjih  dneh  pa bo še uredil bankine, brežine in postavil nove odbojne ograje.  
izvajalec  bo  v  zaključni  fazi uredil še priključke na stranske ceste. končni rok 
za izvedbe del se predvideva do 30.06.2008.

rekonstrUkcija  lokalne  
ceste  lc 425300 in javne 
POTI DOLE - HuDE RAVNE
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V gasilskem domu
na Bregu pri Litiji.
Ogled razstave:
vsako soboto
od 10. do12. ure
in kadarkoli po dogovoru. 
Najave na telefon
070/303-321
ali po e-pošti:
drustvo.laz@gmail.com.

Vsebino prispevkov zbrali in uredili 
uslužbenci občinske uprave. 

Direktorica: tatjana kržišNik

Občina Litija objavlja

JAVNI RAzPIS
zA SOfINANCIRANJE PROJEKTOV 

MODERNIzACIJE OPREME IN 
investicijsKega vzdrŽevanja 

PROSTOROV DRušTEV uPOKOJENCEV 
ali njihovih zvez s sedeŽem na 

oBmočju mesta litija

PREDMET JAVNEGA RAzPISA je sofinanciranje stroškov izvedbe 
projektov, namenjenih modernizaciji opreme in prostorov, ki jih 
društva upokojencev ali njihove zveze s sedežem na območju 
mesta Litija uporabljajo za izvajanje svojih programov. Pri sofinan-
ciranju se bodo upoštevali stroški dela, opreme in materiala, ki so 
nastali pri izvedbi projektov, ki so predmet javnega razpisa.

POGOJI, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem raz-
pisu:
• da so registrirani kot društvo upokojencev ali kot zveza društev 

upokojencev
• da imajo sedež na območju mesta Litija
• da je bil/bo projekt izveden v letu 2008
• da so lastniki ali upravljalci prostorov, v katerih se bo projekt 

modernizacije oziroma vzdrževanja izvajal
• da imajo vsebinsko in finančno opredeljen projekt

oBvezna doKazila so:
• dokazilo o lastništvu prostorov oz. ustrezna listino o upravljan-

ju
• vsebinski projekt z opredeljenimi dejavnostmi in cilji
• finančni projekt s predračunskimi vrednostmi in zaključeno 

finančno konstrukcijo oziroma ustrezna dokumentacija v 
skladu z Zakonom o javnem naročanju.

OKVIRNA VIšINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev znaša 8.000 EuR. 

Kriteriji za izBor projeKtov:
a) stanje obstoječih prostorov – ocena nujnosti posegov
• obstoječi prostori so nujno potrebni prenove – ogroženo delo-

vanje (50 točk)
• obstoječi prostori so v celoti neustrezni – ovirano delovanje 

(30 točk)
• obstoječi prostori potrebujejo funkcionalno izboljšavo (10 

točk)
b) zagotovljena sredstva iz drugih virov
• zagotovljenih nad 60% sredstev iz drugih virov (30 točk)
• zagotovljenih nad 40% do 60% sredstev iz drugih virov (20 

točk)
• zagotovljenih do 40% sredstev iz drugih virov (10 točk)
c) število članov in uporabnikov prostorov/objekta, kjer se 

izvaja projekt
• do 500 članov  (5 točk)                                         
• od 501 do 1000 članov   (10 točk)
• nad 1001 in uporabniko (20 točk)
Vrednost sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 
80% ocenjene vrednosti posameznega projekta, vrednost točke 
pa je odvisna od števila prijav in višine razpisanih sredstev za ta 
namen. 

OBDOBJE zA PORABO DODELJENIh SREDSTEV
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena 
v letu 2008 za projekte, za katere so bila dodeljena.

roK za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do četrtka, 22.5.2008, 
osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do 10.00 ure ali po 
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 21.5.2008 (datum 
poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, jerebova ulica 14, 1270 
Litija. 
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPi-
RAj –vloga za sofinanciranje projektov modernizacije opreme in 
prostorov v letu 2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:
a) oddani po določenem roku za oddajo predlogov
b) neustrezno naslovljeni
c) nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog 

tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pis-
nem obvestilu o dopolnitvi. 

ODPIRANJE PRISPELIh PREDLOGOV
Odpiranje prispelih predlo-gov oziroma prijav na razpis bo izvedla 
pristojna komisija 22.5.2008 ob 11.00 uri v mali sejni sobi.
Po pregledu predlogov bo komisija predlagatelje z nepopolnimi 
predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po 
prejemu poziva pozvani predlagatelji svojega predloga ne bodo 
ustrezno dopolnili, bo predlog izločen kot nepopoln.

IzID RAzPISA
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpi-
ranju predlogov. izbrani  predlagatelji programa bodo prejeli sklep 
o izboru projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna občine 
Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
V kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva 
k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil 
svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od 
zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta. 
DODATNE INfORMACIJE IN RAzPISNA DOKuMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo 
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) 
ali jo pridobijo na spletnih straneh, dodatne informacije v zvezi 
z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene de-
javnosti, soba 52 ali 50; tel.: 01/896-34-38.

Občina Litija objavlja naslednji

JAVNI RAzPIS 
zA SOfINANCIRANJE DRušTEV S 

področja Kmetijstva v letu 2008
razpisana sredstva - zneseK javnega razpisa: V proračunu Občine 
Litija za leto 2008, so v okviru postavke “1122 kmetijsko svetovalna služba in 
kmetijska društva”, zagotovljena sredstva  v višini 14.650 EuR.

predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciran-
je društev s področja kmetijstva v letu 2008. upravičenci so društva in 
združenja s področja kmetijstva v občini Litija, ki so upravičena do sredstev 
za aktivnosti, izvedene v letu 2008.

pogoj za pridoBitev sredstev: Na javni razpis se prijavijo društva in 
združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih 
pogojev: sedež na območju občine Litija; sedež izven občine Litija, če je več 
kot polovica registriranih članov društva iz območja občine Litija; sedež izven 
občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Litija in 
je v interesu Občine Litija.

potreBna doKumentacija: Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sred-
stev. V vlogi, ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana, pri-
javitelj navede: naziv oziroma ime društva, sedež, funkcijo – ime in priimek 
odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, 
navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv 
banke. vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: 
dokazilo o registraciji društva; seznam članov društva iz občine Litija; poročilo 
o delu v preteklem letu; letni finančno ovrednoten program dela; izjava o 
točnosti navedenih podatkov; izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem 
letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednaro-
dnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.

način oBravnave vlog: Prispele vloge bo obravnavala komisija, imeno-
vana s strani Občine Litija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev. 

način in roK za predloŽitev vlog za dodelitev sredstev: Rok 
za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 15.05.2008. Prijavitelji lah-
ko vloge oddajo na Občini Litija, soba 44 (ii. nadstropje) ali pa jih pošljejo 
priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice 
z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo “NE ODPiRAj – 
jAVNi RAZPiS ZA SOFiNANCiRANjE DRuŠTEV S PODROČjA kMETijSTVA V 
LETu 2008”, na naslov: Občina Litija, jerebova 14, 1270 Litija.

roK o oBvestitvi izida javnega razpisa: Potencialni prejemniki bodo 
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih 
vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži 
upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med 
občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

razpisna doKumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
v času razpisa dvignejo na Občini Litija, jerebova 14, soba 39, kontaktna 
oseba: Peter Repovš, oziroma je na voljo na občinski spletni strani: www.
litija.si 

POMOČ DRužINI NA DOMu
na centru za socialno delo (csd) litija deluje javna služba za pomoč 
družini na domu, ki vam pomaga olajšati vsakodnevne težave. Ta oblika 
pomoči je namenjena starostnikom, invalidom in drugim osebam, ki potrebu-
jejo pomoč na domu pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Socialna oskrba na 
domu je organizirana praktična pomoč, s katero se vsaj za določen čas nado-
mesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu ali drugi družini.

STORITEV  OBSEGA - GOSPODiNjSkO POMOČ, kamor sodijo: Prinašanje 
enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov 
z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora. 
POMOČ PRi VZDRŽEVANju OSEBNE HiGiENE,  kamor sodijo: pomoč pri 
oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov. 
POMOČ PRi OHRANjANju SOCiALNiH STikOV, kamor sodijo: vzpostav-
ljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

IzVEDBA PROGRAMA - Storitev POMOČ DRuŽiNi NA DOMu kOT SOCiALNA 
OSkRBA se prične izvajati na zahtevo upravičenca (ali zakonitega zastopnika) 
in vsebuje dva dela. Prvi del zajema pripravo za izvajanje storitve, kar pomeni, 
da se izvajalec in upravičenec dogovorita o obsegu, načinu in času izvajanja 
storitve. Ta del storitve uporabnik ne plača. Drugi del pa zajema neposredno 
izvajanje socialne oskrbe na domu uporabnika. Pomoč družini na domu kot  
neposredno socialno oskrbo  izvajajo  strokovno usposobljene socialne  os-
krbovalke pomoči na domu. Pomoč na domu se nudi največ 4 ure dnevno oz. 
največ 20 ur tedensko.

plačilo storitve - uporabniki morajo storitev Pomoč družini na domu 
plačati.  Za uporabnika je cena storitve 2,87 EuR za opravljeno uro neposredne 
socialne oskrbe na domu in velja od 1.4.2008 dalje. Občina Litija in občina 
Šmartno pri Litiji sta sprejeli sklepe o subvenciji k ceni storitve v višini 75% 
od celotnih stroškov storitve in tako zmanjšali ceno za uporabnika. uporabnik  
plača  mesečno vrednost socialne oskrbe glede na število opravljenih ur po 
izstavljenem računu izvajalcu CSD.

oprostitev plačila storitve - upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali 
jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev na domu, lahko vložijo pri CSD 
Litija zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov storitve. Oprostitev 
se uveljavlja v CSD Litija na predpisanem obrazcu »Zahteva za oprostitev pri 
plačilu socialno varstvene storitve«, katerega uporabnik dobi v CSD Litija. upo-
rabnik je lahko oproščen plačila deloma  ali v celoti, glede na njegovo plačilno 
sposobnost.

informacije v zvezi s pomočjo druŽini na domu lahko dobite v CSD 
Litija, osebno v času uradnih ur v ponedeljek (8.-12.00 in 13.-15.00), sredo (8.-
12.00 in 13.-17.00) in petek (8.-13.00) ali po telefonu tel. 890 03 84 (soba 3), 
Anton Tori in na tel. 890 03 87 (soba 4), Nataša Vrhovec in po elektronski pošti 
na naslov gpcsd.litij@gov.si. 

Center za socialno delo Litija

kULtUrNi koLeDar
DatUM URA DoGoDek LokaCiJa

sob 26.04. 10.00
otroška matineja: martin Krpan

(Lutkovna skupina uŠ)
kulturni center

tor 06.05. 19.00 Razstava skulptur iz kovine (Tomislav Hutar) knjižnica Litija

sre 07.05. 10.00
cicibralna značka za vrtce Litije in Šmartna v 

organizaciji knjižnice Litija
kulturni center

sob 10.05.
10.00

otroška matineja: zlatolasKa in trije 
MEDVEDI (Lutkovno gledališče Fru-fru)

kulturni center

19.30
Koncert ob župnijskem dnevu

zbor sv. Nikolaja
cerkev sv. Nikolaja
Litija

tor 13.05.

11.00
Otvoritev razstave likovnih izdelkov 

učencev oŠ litija – epp Mladinski center

18.00 ura pravljic knjižnica Litija

19.30 Nastop pevskega zbora Gimnazije Litija Gimnazija Litija

sre 14.05. 08.00
filmska predstava “Bralna značka 2008” za 

OŠ Litije in Šmartno v organizaciji knjižnice Litija
kulturni center

čet 15.05.

08.00
filmska predstava “Bralna značka 2008” za 

OŠ Litije in Šmartno v organizaciji knjižnice Litija
kulturni center

18.00 ura pravljic knjižnica Šmartno

19.00

literarno srečanje s tadejem čoparjem 
(mladinskim pisateljem iz Šmartnega, dijakom 

Gimnazije Litija - predstavitev nove knjige Over-
manovo maščevanje)

knjižnica Šmartno

pet 16.05. 08.00
filmska predstava “Bralna značka 2008” za 

OŠ Litije in Šmartno v organizaciji knjižnice Litija
kulturni center

sob 17.05. 16.00
INDIJSKI DAN V MC LITIJA - koncert skupine 

Deseti brat in predstavitev Hare krišna
Mladinski center

od19. do 23.05.
teden vseŽivljenjsKega učenja:

priložnostna razstava o delavnicah in predavan-
jih Središča za VŽu knjižnice Litija

knjižnica Litija

tor 20.05. 19.00
srečanje z manco juvan hessabi ob zaprtju 

fotorazstave afganistan-zaman 2003 knjižnica Litija

sre 21.05. 19.00 zaključni koncert gŠ litija-Šmartno kulturni center

čet 22.05. 19.00 potopis: portugalsKa (Petra Potočnik) knjižnica Litija

pet 23.05. 19.00 večer avtorskih filmov art cluba litija Mladinski center

sob 24.05. 10.00 otroška matineja: pipi in melKijad
(Miniteater)

kulturni center

tor 27.05.

18.00 ura pravljic knjižnica Litija

19.00
potopisno predavanje: 

Obisk EXIT festivala v Novem Sadu Mladinski center

19.00
literarno srečanje: pred eurom 2008 (mag. 

Roman Vodeb - športni psihoanalitik)
knjižnica Litija

čet 29.05. 18.00 ura pravljic knjižnica Šmartno

podatke zbira: JZ ZA KULtUro LItIJA, tNs 8a, 1270 Litija, teL:01/8900-200, 
FAX:01/8900-204, e-MAIL: jzk.litija@siol.net

obvestilo  prizadetim v 
neurju s točo 29.6.2006

Obveščamo prebivalce Litije in okolice, ki so v neurju s točo dne 
29.06.2006 utrpeli škodo na stanovanjskih objektih, da bo Sektor sanacij 
naravnih in drugih nesreč Ministrstva za okolje in prostor, odprl začasno 
pisarno v mali sejni sobi občine Litija. Ta bo odprta: v sredo 23.4.2008 
(od 10. do 13. in od 14. do 18. ure) ter vsako sredo v mesecu maju (7.5, 
14.5, 21.5., 28.5. ) ob enakih urah.
Do sredstev za odpravo posledic nesreč v stalno naseljenih stanovanjih oz. stano-
vanjskih stavbah ter na gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva v katerih 
se izvaja kmetijska dejavnost, so upravičeni občani, ki so utrpeli škodo, ki je bila 
ocenjena na 642,00 € ali več. Vsi upravičenci boste s strani Sektorja sanacij 
naravnih in drugih nesreč prejeli obvestilo, v katerem boste z navodili prejeli tudi 
obrazce, ki jih boste morali predložiti vlogi.
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Predlog proračuna za leto 2009 izpušča eno najbolj pomembnih 
točk dolgoročnega razvojnega programa, investicije v gospodarst-

vo. izvršilni odbor N.Si je zato pri obravnavi predlagal, da se za gos-
podarstvo nameni več sredstev, in sicer za aktivnosti pri vzpostavitvi 
podjetniškega inkubatorja in za komunalno ureditev poslovnih con. V 
letu 2007 in 2008 je na tem področju zelo malo narejenega saj smo 
vsi čakali na prostorski načrt, ki bi moral biti izdelan že lansko leto. 
V letošnjem letu bo prostorski načrt realiziran, zato je potrebno takoj 
izvajati aktivnosti na področju gospodarskega razvoja.

Ministrstvo za lokalno samoupravo je objavilo razpis Razvojne pri-
oritete, razvoj regij. Razpis nudi evropska sredstva za več raz-

vojnih sklopov. Eden od sklopov je tudi ekonomska in izobraževalna 
infrastruktura. Sklop vsebuje komunalno urejanje zemljišč za poslovne 
in industrijske cone, nakup  oziroma gradnjo objektov, nakup opreme 
za podjetniške inkubatorje. 

PRORAČuN zA 
LETO 2009

litija danes, jutri...
...kako pa pojutrišnjem?

V mesecu aprilu bo na dnevnem redu seje Občinskega sveta Občine 
Litija tudi točka proračun za leto 2009 v drugem branju. Prav go-

tovo zelo  pomembna točka dnevnega reda, ki vedno prinese v razpravo 
veliko aktivnosti članov Občinskega sveta. Sprejetje proračuna za l. 
2009 bo imelo finančne posledice tudi v letih 2010, 2011 in 2012. Torej 
tudi v naslednjem mandatu, ko bo sestava Občinskega sveta spremen-
jena - drugačna kot je sedaj. Vmes so še neposredne volitve za župana 
občine... Skratka našim naslednikom v Občinskem svetu bomo že v letu 
2009  »določili razvojne prioritete« občine Litija, pa če se bodo strinjali 
s tem dejstvom ali ne.

Na nek način je razumeti župana občine Litija, da hiti s sprejetjem 
proračunov, saj je to eden glavnih  pogojev  za pričetek dela na 

investicijah, ki  čakajo občino v naslednjih letih,  toda ali lahko lokalna 
politika sama sprejema  tako velike finančne obveznosti, ki bodo za-
vezale in zadolžile občino še za nekaj let v prihodnje?

Sam menim, da ne. Odgovornost je prevelika in potrebno bi bilo  pri-
dobiti širše soglasje vseh zainteresiranih poličnih subjektov, civilnih 

iniciativ, še posebej pa občanov in občank, ki jih resnično zanima, kako 
bodo živeli čez 10 ali 20 let.

V občini se na veliko gradijo stanovanja, v mesto prihajajo veletrgovci 
s svojimi trgovskimi centri, obnavljajo se ceste, gradijo se šole in 

obšolski objekti, popravljajo in obnavljajo se obstoječi družbeni objekti, 
komunalna infrastruktura, čistilna naprava. Skratka v občini se gradi oz. 
se bo gradilo kot še nikoli. Nekdo bo morda dejal, važno da se gradi, saj 
to prinaša napredek v razvoju občine. Pa res?

osebno verjamem in hkrati upam, da nisem preveč osamljen v tem 
razmišljanju, da kakovostno življenje ni samo pehanje za kapitalom 

in materialnimi dobrinami, temveč in predvsem imeti možnost zapos-
litve ter v prostem času pogoje za športno rekreacijo, oglede kulturnih 
in športnih prireditev, projekte vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanje 
znanja itd. kakovostno življenje pomeni tudi imeti v bližini vrtec za 
naše otroke, osnovno šolo, ustrezna igrišča z igrali, ustrezne površine 
za rekreacijo in sprostitev itd. Predvsem pa vsi potrebujemo kvalitetno 
preživljanje časa zase, za svojo dušo.

Ko postajamo prenatrpano mesto z vsemi pritiklinami zraven, bo vse 
manj možnosti za trenutke miru, ki ga posamezniki vse bolj potrebu-

jemo v tem turbolentnem  času, ki ga živimo.

Torej, kako »pojutrišnjem« v litiji? Župan navaja v nekem  svojem 
odgovoru  v Občanu: “Ni razlogov za zaskrbljenost”.  upam, da res 

ne, tudi na področju prehitrega razvoja občine ne. Seveda lahko tudi 
občani občine, predvsem pa samega mesta, vplivajo na sam razvoj  in 
to tako, da se aktivno vključujejo v družbeno življenje občine. Že dolgo 
na lokalnem nivoju ni več pomembno “ali si lev ali desen”, temveč koliko 
svojega znanja in pozitivnega razmišljanja ter idej lahko ponudiš okolici 
v razpravo-debato. Najbrž še vsi pomnimo tisto znano reklo (pa čeprav 
prihaja iz ZDA): “Ne sprašuj, kaj bo država storila zate, raje se vprašaj, 
kaj lahko ti storiš zanjo.“ Več kot 40 let star izrek, a še daners hudo ak-
tualen, kajti naglica in pehanje za dobičkom sta ljudi potisnila v izolacijo 
in apatičnost. Takšno stanje pa zavira ter siromaši družbo in preprečuje 
zdrav dialog. V mojem mestu Litija je to žal več kot očitno!

 Dušan HAuPTMAN

SOCIALNI DEMOKRATI OO Litija
Ponoviška cesta 6, 1270 Litija 

TEL: 01-898-0021
E-MAiL: sdlitija@gmail.com

Prestopno leto 2008. Do sedaj je na vseh področjih upravičilo svojo 
nepredvidljivost. Prav tako kot narava je tudi vlada poskrbela za še 

en dokaz, da se prestopna leta razlikujejo od navadnih. Na presenečenja 
narave, ki nas je zasula s snegom in ostalimi neprijetnostmi smo bili nekako 
pripravljeni, presenečenja vlade v obliki vinjet pa so udarile kot strela z 
jasnega neba. Tako kot je vreme v različnih delih naše lepe državice takšno 
ali drugačno je tudi ta strela (beri vinjeta), različno udarila po svojih bodočih 
uporabnikih. Pa smo, ste, so občanke in občani Litije, Šmartna in verjetno 
tudi kje drugje, zopet v središču ciklona. Tako hvaljen nov, bolj pravičen 
sistem cestninjenja ima zopet dvojna merila. Eni obdarjeni, drugi kazno-
vani. Čuden je ta novi sitem pravičnosti. 

Naj ponazorim moje razmišljanje na primeru povprečne prebivalke oziro-
ma prebivalca Litije. Pustimo zdaj ob strani razloge zaradi katerih se 

mora povprečnež voziti na delo v prestolnico ter dnevno tvegati življenje na 
preobremenjeni cesti oziroma tratiti čas in denar za vožnjo namesto, da bi 
imel zagotovljeno dostojno delo in plačo v kraju bivanja. Naj to ostane tema 
za naslednje prispevke. 

Vzemimo raje primer, da se povprečnež odpravi po nakupih v Ljublja-
no. Do semaforja v Šentjakobu vse po starem. Od tu dalje pa sta dve 

poti. Prva, kot pravijo »pravičnejša« ter podkrepljena z preplačano vinjeto 
na obvoznico, druga brez nje po navadni cesti. Za vse enako? Ne, tovorna 
vozila lahko gredo brez čudežne nalepke na sklenjen obroč okoli Ljubljane 
ali katerega koli drugega slovenskega mesta, ki premore obvoznico. Toliko 
o pravičnosti in enakosti za vse državljane. 

Bojim pa se, da bodo ostale slabosti in pomanjkljivosti na katere ves 
čas opozarja stroka dobile potrditev ob uvedbi in uporabi populistične 

storitve. Predvsem tiste najbolj črnoglede. kdo bo nosil odgovornost, če 
se uresniči tista o vprašanju časa kdaj se bo zgodila nesreča na cestnin-
ski postaji, ki nudi večjo pretočnost samo z dvignjenimi zapornicami in 
omejitvijo hitrosti na 40 km/h? Ali bo to, pravi pobudnik te ideje ali resorni 
minister, vlada, mogoče pa lastnik podjetja, ki bo sklenilo posel za tiskanje 
nalepk. Naj bo kdorkoli samo, da se nesreča oziroma nesreče ne končajo 
tragično. udarec po žepu ni prijeten a slej kot prej ga pozabiš, toda tisti v 
dušo, tisti ostane za zmeraj. 

Kar samo se ponuja vprašanje kaj lahko sploh storimo, da preprečimo 
zgoraj opisane dogodke? Zelo malo, verjetno nič, saj se ve v katerih 

rokah sta škarje in platno. Smo pač v prestopnem letu, ki je znano po svoji 
nepredvidljivosti. Ali so ravno zato na vsako prestopno leto tudi volitve, da 
s svojo nepredvidljivostjo vplivajo na renome prestopnega leta? Morda. 
Toda takšno ali drugačno oceno o vinjetah, dohodnini, raznih poizkusih 
potrjevanja zakonov o pospešeni denacionalizaciji, potvarjanju zgodovine 
ter povračilu vojne škode, in še in še bi lahko našteval bolj ali manj prilju-
bljene poteze vladajoče koalicije, bomo dali volivci. Do takrat pa spoštujmo 
mnogokrat uporabljeno modrost Paciencia est mater studiorum. Če moja 
gimnazijska latinščina še ni preveč zarjavela, naj bi se prevedeno glasilo 
nekako takole: Oprostite jim, saj ne vedo kaj delajo (ali pač). Verjetno pa je 
bolj pravilno: Potrpljenje je mati……. (kdor jo pač ima). kakorkoli že.                

Naj na koncu izkoristim priliko in vas povabim na proslavo Dneva 
upora proti okupatorju, ki bo v nedeljo, 27. aprila ob 11h, pri 

spomeniku na Javorskem pilu nad Gabrovko. Prav tako ste ob medn-
arodnem prazniku dela, 1. maja vabljeni na piknik na Felič vrh nad javor-
jem. 5. maja pa med 16. in 18. uro v pisarni stranke pripravljamo poslanski 
dan. Na vsa vaša vprašanja bo odgovarjal poslanec SD v državnem zboru, 
Dušan Kumer.  Vse ostale informacije dobite v času uradnih ur na gornji 
telefonski številki oziroma sedežu stranke.                     

Predsednik OO SD Litija: Matjaž AŠkERC

Na seji Mestnega odbora SDS Litija smo se 
dogovorili, da bomo storili več za tesnejši od-
nos z meščani mesta litije, vključno z bližnjimi 
Ks kot za vse občane celotne občine litija.  

Stranka SDS je že do sedaj skrbela za posredovanje 
pobud in vprašanj občanov, Mestnemu in Občinskemu svetu, preko svojih 
članov iz lokalnega okolja. Sedaj pa je mogoče predloge, pobude, mnenja in 
pritožbe posredovati tudi na naslednje načine:

• uradne ure na stranki: ob četrtkih od 16. do 18. ure v pisarni na AMD, 
Podkraj 6, Litija, zaželen osebni kontakt

• preko pošte na naslov: SDS LITIJA, PODKRAJ 6, 1270 LITIJA
• preko elektronske pošte: info@litija.sds.si; predsednik@litija.sds.si 
• preko spletne strani: www.litija.sds.si 
• preko telefona gsm: 040/971-000
• predsedniku OO SDS Litija: gregor zavrl (031/80-40-88)
• podpredsedniku OO SDS Litija: Boris doblekar (041/272-246)
• tajniku OO SDS Litija: matej Žontar (040/892-114)

Predlogi, pobude, mnenja in pritožbe so lahko iz najrazličnejših področij 
življenja. Še posebej pa s področij, ki jih neposredno financira proračun občine 
Litija.

Na stranki SDS bomo zelo veseli vaših posredovanj in jih bomo poskušali kar 
najhitreje in najučinkoviteje posredovati ustreznim institucijam, da pomagamo 
in opravljamo naše poslanstvo, ki je skrb za kvalitetnejše in prijazno življenje v 
občini za vse občane.

oB tej priloŽnosti oo sds litija vsem oBčanKam in oBčanom 
Želi oB dnevu upora proti oKupatorju in prazniKu dela pri-
JETNO PRAzNOVANJE.

uDELEžBA OO SDS LITIJA NA 9. zIMSKIH 
šPORTNIH IgRAH SDS NA KANINu

V soboto 15. marca 2008 je SDS organizirala zimske športne igre, ki 
so bile tokrat na najvišjem smučišču v sloveniji, na Kaninu. tudi oo 
sds litija se je udeležil iger. 

sds v litiji na Široko 
ODPIRA VRATA OBČANOM

Gregor Sodnik, Boris Doblekar, Blaž Vidic s predsednikom Janezom Janšo

udeležili smo se jih Boris Doblekar, član iO SDS Litija, Blaž Vidic, predsednik 
SDM Litija in zelo aktiven član SDM Gregor Sodnik. Gregor Zavrl, predsednik 
OO SDS Litija se ni mogel udeležiti športnih iger, ker obiskuje Akademijo dr. 
jožeta Pučnika, katera predavanja so ob sobotah.

Že zgodaj zjutraj smo prispeli v Bovec, kjer pa je vreme kazalo precej klavrno 
podobo. Po opravljenih prijavah in ogledu zanimivih animacij, predvsem dveh 
vojakov Soške fronte smo se z gondolo odpravili na smučišče kanin. ko smo 
se pričeli vzpenjati na vrh, smo bili obkoljeni z gosto meglo, bolj ko smo se 
dvigali bolj se je sonce trudilo razveseliti obiskovalce iger. ko smo prišli na 
sam vrh, na višino 2200 m, pa je sledilo presenečenje, ki nam ga je pripravilo 
sonce. Popolnoma jasno modro nebo, bele strmine in prekrasno sonce. Nismo 
izgubljali časa, takoj smo se spustili po kaninskih strminah. 

Prijavljeni smo bili v dve disciplini in sicer za tekmo veleslaloma in deskanja na 
snegu. Tekmi sta se odvijali na progah Veliki Graben in Prevala. Po uspešno 
odpeljanih vožnjah smo se okrepčali na Snežni plaži, kjer  se je na info točki 
SDS predstavila Goriška regijska koordinacija z dobrotami z Goriške. Po 
okrepčilu in prijetnem druženju smo si odpočili na ležalnikih. 

Pozno popoldne smo se odpravili v dolino. Zelo težko se je bilo  posloviti od 
sonca in se spet soočiti z oblaki, vendar smo kaj hitro pozabili na spremem-
be, ker smo se udeležili kosila in podelitve priznanj. Vsi udeleženci iger, tako 
smučarji kot pohodniki po Bovškem, smo se skupaj dobili v veliki restavraciji 
hotela kanin. Sledila je podelitev priznanj. Zelo smo se veselili zlate medalje 
Blaža Vidica v veleslalomu. V deskanju pa smo jo zgrešili za desetinko. Po ko-
silu je sledilo družabno srečanje ob živi glasbi in v prijetni ter sproščeni družbi 
članov stranke iz cele Slovenije. 

Veselje ob naši zmagi v veleslalomu

Vsi smo bili zelo veseli tudi udeležbe našega predsednika in predsednika Vlade 
RS janeza janše in urške Bačovnik ter mnogih poslancev SDS V DZ in ostalih 
vodilnih funkcionarjev v stranki. 

Vsi smo bili mnenja, da je bila organizacija letošnjih zimskih iger odlična, kar 
pa je plod koordinacije Goriške regijske koordinacije in Bovškega župana Dani-
jela krivca in pa seveda nas udeležencev z veliko mero dobre volje in želje po 
športnih užitkih.

Obljubili smo si, da se drugo leto spet srečamo, vmes pa nas čaka ogromno 
dela in odgovornosti. Na koncu pa smo počasi zapuščali Bovec po različnih 
smereh in še celo pot do doma kramljali o prekrasnem dnevu in doživetjih. 

Predstavnik za odnose z javnostmi pri OO SDS Litija: Boris  DOBLEkAR

Pod upravičene stroške razpisa se upoštevajo stroški izvedbe gradenj, 
nakupa objektov, nakupa zemljišč, izdelave investicijske dokument-

acije, izdelave projektne dokumentacije, storitve strokovnega nadzora, 
storitve obveščanja javnosti. 

Razpis je zelo pisan na roko naši občini, ker smo na začetku in 
moramo zgoraj omenjeno izvajati od začetka. Ministrstvo nudi 85% 

nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, če se 
prišteje še DDV, ki ga Eu ne priznava se investicija izvede v razmerju 70 
(Eu)/30 (občina), kar je še vedno precej dober izkupiček za občino.

Da bomo krepili gospodarsko situacijo v občini smo se zavezale 
vse politične stranke, podpisnice partnerstva za razvoj. Brez zag-

otovljenih poslovnih con Litija ostaja spalno naselje in se odmika od 
dolgoročnega razvoja.

izvršilni odbor N.Si OO Litija
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kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01-896 27 10
F: 01-896 27 12
E: info@razvoj.si
W: www.razvoj.si

Srečanje za pripravo projekta CO2- NeuTR Alp v Švici, marec 2008

OBČiNA DOL 
PRi LjuBLjANiOd konca lanskega leta, ko so bili odprti prvi 

programi teritorialnega sodelovanja, na Cen-
tru za razvoj intenzivno iščemo primerne ev-
ropske partnerje za sodelovanje na skupnih 
projektih.  Namen snovanja skupnih evrop-
skih projektov je v krepitvi sodelovanja na 
medregionalnem področju v evropski uniji. 

Projekti, v katere se vključujemo z našim območjem, so 
usmerjeni na področja trajnostnega turizma, dediščine, 
trajnostne mobilnosti, obnovljive energije, lokalnih pode-
želskih produktov in storitev ipd., skratka na področja, ki 
so za območje zanimiva in pomembna. Pri tem izhajamo 
iz izkušenj, pridobljenih v sodelovanju v transnacionalnem 
projektu »RegioMarket«, kjer enega od glavnih rezultatov 
predstavlja oblikovana krovna blagovna znamka Srce Slo-
venije, ki nudi odlično osnovo za nadaljnje evropsko pov-
ezovanje in nadgradnjo.   

Ustvarjanje evropskih partnerstev preko programov 
teritorialnega sodelovanja

Na Centru za razvoj Litija 
se ves čas izobražujemo. V 
svojo družbo povabimo vrsto 
različnih strokovnjakov. Tako 
smo se v petek, 4. aprila 2008, 
zbrali v Naravnem zdravilnem 
gaju Tunjice. S strokovnjakinjo 

na področju blagovnih znamk, gospo Ladejo košir, smo 
imeli delavnico na temo blagovne znamke Srce Sloveni-
je. Blagovna znamka Srce Slovenije obsega geografsko 
področje v obliki srca. Le to sega od doline kamniške 
Bistrice do Vranskega, vse do Radeč, Mirne, Muljave, 
Domžal in komende. Znotraj meja območja, ki niso točno 
določene, skušamo povezati različne vsebine: kulturno 
in naravno dediščino, prireditve, dogodke, festivale, ku-
linariko, gostinsko ponudbo, prenočišča, inovativnosti…, 
skratka vse kar je na tem območju domačega in našega. 
Naš cilj je, da postane Srce Slovenije prostor, kjer bomo 

gradimo blagovno znamko srce slovenije
in delamo na srčni pogon

radi delali in živeli. Po končani delavnici smo si na energij-
skih točkah zdravilnega gaja nabrali energijo za pripravo 
projektov in razvoj območja Srca Slovenije. Na centru za 
razvoj Litija vedno delamo na srčni pogon.  

Zdravilni gaj Tunjice, april 2008

Trkamo na vrata dediščine 
v lanskem letu je občina litija kot part-
nerska občina v projektu trkamo na vrata 
dediščine uspešno kandidirala za pridobitev 
evropskih sredstev na razpisu za razvoj 
regij. Poleg Dola pri Ljubljani, ki je vodilni 
partner v projektu, vključuje projekt še 8 
drugih partnerskih občin – moravče, trzin, 
domžale, Komenda, Kamnik, lukovica, litija 
in šmartno pri Litiji.  

POzIV zA LASTNIKE OBJEKTOV DEDIšČINE
Na Ministrstvu za kmetijstvo je ravnokar odprt razpis za 
obnovo podeželske kulturne dediščine. Pogoj za uspešno 
prijavo je, da ima objekt (kozolec, kašča, hiša…) ustrezen 
status kulturnega spomenika lokalnega ali državnega 
pomena. ker bodo razpisi tudi v prihodnje enako narav-
nani, pozivamo vse, ki želite obnoviti svoj objekt v skladu 
z načeli Zavoda za varstvo kuturne dediščine (ZVkD), da 
poskušate urediti status kulturnega spomenika tudi za 
vaš objekt. Pobude za obravnavo predlogov kulturnih 
spomenikov na ZVkD ter na Občini Litija sprejema do 
konca aprila helena hauptman na tel. 01/ 89 00 200 
ali 031/689 160, lahko pa se obrnete tudi na Center za 
razvoj Litija. 

Tudi Vače so
del mreže

Trkamo na vrata
dediščine

V prvi fazi projekta so 
bila za posamezne občine 
nabavljena igrišča za 
otroke ter počivališča, ki 
bodo nameščena ob pos-
ameznih točkah dediščine 
oziroma ob poti med nji-
mi. Od tega bo dobila 
občina Litija eno igrišče in 
počivališče. Za razvoj točk 
dediščine je bil izbran Cen-
ter za razvoj Litija, ki bo 
v obdobju do septembra 
2009 obstoječo tematsko 
pot točk, ki so povezane v 
blagovno znamko Trkamo 
na vrata dediščine, dodat-
no nadgradil z materiali in 
vsebinami za uspešnejše 
trženje. Okrog točk dedi-
ščine bo skušal razviti tudi 
dodatno celovito turistično 
ponudbo, saj je veliko 
potencialov območja še 
neizkoriščenih. Projekt je 
zelo pomemben, saj od-
kriva premalo poznano, a 
v slovenskem in tudi širše 
v evropskem prostoru 
izjemno naravno, kulturno 
in tehnično dediščino. 

SKLAD NVO – PRILOžNOST zA DRušTVA
Na Centru smo skupaj z društvi oz. NVO iz širšega območja 
v marcu pomagali pripraviti tri projekte za prijavo na razpis 
za donacijo Sklada NVO. iz litijskega območja se je s pro-
jektom Objem - pomoč družini v vzgojnem procesu, pri-
javilo Društvo prijateljev mladine Litija. Ponovni razpis 
naj bi bil objavljen v avgustu. iz izkušenj je bilo ugotovljeno, 
da priprava vloge zahteva kar precej časa, zato pozivamo 
vsa društva, da začnejo razmišljati o pripravi projektov že 
pred začetkom počitnic. Vsekakor pa glede na tematiko 
dopušča zelo veliko raznolikost projektov.  

Zavod za zaposlovanje RS, OE Trbovlje ter Center za razvoj 
Litija vabita iskalce zaposlitve, delodajalce ter drugo širšo 
javnost na zaposlitveni sejem, ki bo potekal v četrtek, 
22. maja 2008, med 9. in 13. uro v Športni dvorani 
v Litiji. Namen sejma je omogočiti neposredno povezavo 
med delodajalci in iskalci zaposlitve ter na ta način posre-
dovati čim več informacij o zaposlitvenih možnostih ter o 
možnostih dodatnih usposabljanj brezposelnih oseb za 
delo. izkoristite priložnost, morda se vam račun izide. 

UtriP srca slovenije
Vse, ki vas zanima razvojno delovanje Centra za razvoj Liti-
ja na območju od kamnika do Litije, obveščamo, da lahko 
spremljate naše razvojno delovanje tudi na regionalni tele-
viziji ATV.  V oddajah bomo obravnavali različne tematike, 
kot so možnosti trženja ponudbe kmetij območja, razvoj 
turizma, predstavitev uspešnih podjetniških projektov, od-
nos do okolja, dediščine in podobno. Oddaje bodo pred-
vidoma na sporedu vsak prvi petek v mesecu zvečer 
okrog 21. ure. 
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Dole pri Litiji, 14. 3. 2008 - V petek je napolnilo dvorano ogromno 
število obiskovalcev, večina ženskega spola, ker je Ks ob sodelovanju 
poŠ dole pri litiji, organizirala prireditev v počastitev marčevskih 
praznikov posvečenih ženam.
Marec je prav poseben mesec 
zaznamovan z ženskostjo in ma-
terinstvom. iz svoje mladosti se 
spominjam, da je bil nekoč dan 
žena še posebej svečan praznik, 
saj smo v šoli izdelovali čestitke, 
pisali pesmice in spise,  sramežljivo 
poklanjali prve zvončke. Z osamos-
vojitvijo pa se je temu prazniku 
pridružil še materinski dan, ki je po-
darjen vsem mamicam, babicam.
Skoraj vsaki mami je zaigralo srce, 
ko je videla na odru, kako se njen 
otrok trudi nastopiti, ji izraziti s 
pesmijo, plesom ali igranjem, kako 
jo ima rad. Razveseljevali so otroški 
pevski zbor, otroci vrtca, učenci ob 
glasbi in recitacijah, pevski zbor 
Zlati žarek.
Zahvala velja kS in njenemu predsedniku g. M. Brinovcu, Aktivu podeželskih 
žena in deklet in članom šolskega sklada. Ljubeč objem in pogum vsem se-
danjim in bodočim mamicam.

 jožica VRTAČNik

spoštovani gospod župan občine litija! Že leta opazujem, 
na kakšen način se obvejujejo drevesa v Litiji. Pravi posmeh 

sem v moji stroki doživela, ko se je pred leti izvedel masaker nad vrbami 
ob desnem bregu Save v mestu Litija. in mislim, da je vsako leto slabše. 
To, čemur pa sem bila priča včeraj na Rozmanovem trgu, pa menim, da je 
resnično absurd. Poglejte, naj vam razložim na preprost način iz strokovne 
plati. Drevo je živo bitje. Za rast potrebuje svetlobo in hranilne snovi. Svet-
lobo in hranilne snovi potrebne za rast in vitalnost, vpija na svoji asimilacijs-
ki površini, ki jo predstavlja krošnja. Če ti to krošnjo zmanjšaš na minimum, 
začne drevo hirati in postane nestabilno in začne ogrožati okolico. Prav 
tako so na novo zrasle veje krhke in se zlahka polomijo. Poleg tega drevesu 
ne moreš enostavno odrezati vrha. To Ni OBVEjEVANjE. 
Torej hočem vas spomniti, kaj je cilj obvejevanja. Da drevo raste naprej 
in je še dolgo v ponos mestu. Da se ga obveji tako, da ne raste pretirano 
visoko in v širino, skratka tako, da ne ogroža okolice tako žive kot nežive. 
To kar se dogaja v Litiji, pa je navadno opustošenje dreves, ki kazi izgled 
mesta in sproža ogorčenje v ljudeh, ki imajo o teh stvareh malo več pojma. 
Prav tako bodo drevesa čez leta zaradi takšnega načina »obvejevanja« 
ogrožala ljudi in objekte.  
Prosim, da poskrbite za to, da bo storitev obvejevanja strokovno izvede-
na. kako in na kakšen način prepuščam vam. Za zgled si vzemite Mestno 
občino Ljubljana, kjer je javnost ob takšnem ravnanju pri nekaj par drevesih 
(članek v Žurnalu 24 – 9.4.2008) takoj začela ukrepati in opozarjati ostalo 
javnost in občino na nepravilnosti (Drugače ima MOL na večjem deležu 
mesta urejeno primerno službo za tovrstno delo, kar se očitno opazi).  
Moje protestne note ne vzemite za zlobno ampak kvečjemu kot dobrodel-
no dejanje. Verjamem, da se boste z menoj strinjali in kot dober župan 
pravočasno ukrepali. Lep pozdrav! 

Branka OjNik, dipl. ing. gozdarstva

ODPRTO PISMO ŽUPANU

z zanimanjem sem prebral »odgovor« g. hiršla na moj članek v predzad-
nji številki občana. v ničemer me ni prepričal, zlasti pa ni ovrgel mojih 
navedb! V osvežitev spomina g. Hiršlu pa tole: O porabi in upravičenosti 
sredstev, ki so šla v zaselek pod Slivno (torej ne v Sp. Slivno) in na Vače, naj 
razčisti kar s svojim nekdanjim sodelavcem in takratnim svetnikom občine Li-
tija. Odgovor bi bil zanimiv tudi za krajane, ki jih stvar močno zanima. Denar za 
Vače je bil seveda nujno potreben in temu ne nasprotujem, vprašanje pa je, če 
je bil pravično razdeljen. Ob fenomenu odbojnih ograj naj g. Hiršel razmisli še 
o krajih, ki še zdaj nimajo urejenih cest in pitne vode, pa bi jih že zdavnaj mor-
ali imeti. Naj ob tem kaj ukrene tudi kot občinski svetnik! Cesta Slivna-klanec 
se je preplastila, drži. kdo nam jo je uničil, sem že nekajkrat rekel in ne bom 
ponavljal! Brez razumevanja in pomoči takratnega župana tudi tega ne bi bilo. 
Seveda je modno, da se zdaj zliva gnojnica po njem, smo pač taki! Še nekaj o 
urejenosti Vač. kolikokrat se je govorilo o tem problemu? Narejeni so bili celo 
načrti, kot vem. kje so zdaj? kje so obljube, ki jih je dajal g. Hiršel? Realnost 
je pač takšna, kakršna je! Ena sama žalost! Na prostoru, kjer je nekoč stala 
stara šola in lepo zaokroževala trg, se zdaj ne bo dalo kaj dosti storiti. Parcela 
je bila prodana in je zdaj v zasebni lasti! O tem bi vedel kaj več povedati prav 
gospod Hiršel! Sam se ne mislim več oglašati po časopisih, predlagam pa, da 
se skliče zbor krajanov, kjer nam bo gospod Hiršel vse razložil in odgovoril na 
vsa vprašanja. Tudi na tista, ki niso najbolj prijetna! Brez dvoma bo na Vačah 
nekaj treba ukreniti. Bojim pa se, da brez dobrega sodelovanja in pa pridnih 
rok tudi v bodoče ne bo uspeha! Gospoda Hiršla čaka torej  še veliko dela, če 
bo le hotel poprijeti zanj!

jože kiMOVEC, Sp.Slivna

odgovor na
»ODgOVOR« g. HIRšLA!

slep je... (10)

juhuu! super, čudovito, enkratno! obeta se nam razcvet, neverjeten razvoj, 
amerika…! a zakaj sem tako židane volje? ja, prebral sem županov odgovor 
na moj članek v prejšnjem občanu, ki pravi, da sploh ni razlogov za skrb, 
da imamo denarja na pretek, da nikakršni plani niso ogroženi, da imamo 
investicij…ohoho…!
Žal pa nisem optimist, kljub tem silnim številkam (mimogrede, lahko bi prišteli še vl-
aganja v mojo hišo, pa v stanovanja vseh ostalih občanov, tako bi ti zneski izgledali 
še lepše, beri: bili bi še večji in impozantnejši). Če bi bilo res vse tako brezskrbno 
in rožnato, bi lahko imeli že 4-pasovnico do Litije, v Litiji tri do štiri nove mostove 
čez Savo, nekaj novih športnih objektov, da ne govorim o novih šolah (pa ne samo 
na Polšniku), čistilnih napravah, urejenih lokalnih cestah, pa npr. parkiriščih pred 
občino, železniško postajo ipd.. Že kar vidim naslov, ko bo župan napisal, da bomo 
vse to imeli, da bo vse realiziral z ne vem kakšnim (ponavadi najraje govori o javno 
zasebnem) partnerstvom, po drugi strani pa premetavamo tistih nekaj milijončkov 
sem in tja, s katerimi bi radi uresničili na desetine milijonov vredne projekte. kdo 
koga na… ali zavaja ali pravzaprav verjame še zgolj in samo sebi, bodo, upam (kot 
sem že nekajkrat napovedal), pokazale prihodnje volitve, ko bomo zelo enostavno 
lahko potegnili črto in sešteli pluse ter minuse tega mandata. Tam bodo številke 
enostavne in jasne, brez huronskih napovedi. 
ko pa sem že omenil 4-pasovnico, se morda kdo spomni mojih lanskih člankov, ko 
smo še imeli izmenični enosmerni promet v Zg. Logu. Takrat sem doživel hudo raz-
burjenje s strani Družbe RS za ceste (DRSC) in njene predstavnice Tine Bučič, ker 
sem si drznil kritizirati počasno rekonstrukcijo (bolje rečeno mečkanje in pacanje) 
odseka Hotič – Zg. Log. Če se je kdo takrat strinjal z odgovorom ge. Bučičeve, ki 
se na moje naknadno utemeljevanje ni več odzivala, bo morda po letošnjem 1. 
aprilu, če se je zjutraj normalno peljal v službo, povsem spremenil mnenje. Če sem 
prav seznanjen, je naročnik del obnavljanja ceste Litija-Lj. spet ta isti DRSC, ki je 
dovolil, da je izvajalec del 31. marca izrezal luknje v dolžini 200m pri odcepu za 
Senožeti, pustil zaporo ceste z luknjami čez noč, da smo se zjutraj 1. aprila (pa ni 
bila prvoaprilska šala) ustavljali pri kresniškem mostu zaradi delne zapore ceste pri 
Senožetih. Najbrž mi ni treba posebej poudarjati, da zjutraj ni bilo nikjer nobenega 
izvajalca popravila ceste. Moram se spet nestrokovno vtakniti v stroko in jo zato 
sprašujem: ali res ne bi bilo možno razrezati en dan 100m ceste, jo zakrpati in 
potem cesto odpreti za promet takrat, ko nihče ne dela, drug dan pa isto storiti še 
z ostalimi 100m. kar bogokletno bi bilo, da bi človek pomislil, da bi morda takšna 
dela izvedli ponoči. Tisti, ki je lanski članek posredoval na DRSC, naj, prosim, še 
tega. Bom zelo vesel obrazložitve »strokovnjakov«, ki so povzročili zastoje.
Lep pozdrav do prihodnjič!               

mag. Marko DOBLEkAR

v ponedeljek, 30. marca 2008 smo gasilci pgd Breg pričel z že dol-
go planirano in sedaj že nujno potrebno obnovo gasilskega doma. 
Ostrešje gasilskega doma, ki je bil zgrajen v kuncu petdesetih let 
prejšnjega stoletja je bilo po lanskem neurju s točo res nujno potreb-
no zamenjave. 

MESEC MAREC TRADICIONALNO NAJBOLJ BOGAT S 
prireditvami:
• 1. 3. so nas obiskali člani kD Prinskau s Primskovega 

in nam zaigrali igro kraljevi smetanovi kolački.
• 3.3. nas je obiskalo Društvo diabetikov s PZ Lipa.
• 5.3. nam je gospod ivan Godec predstavil svojo novo 

knjigo Litija in reka Sava.
• 7.3. je nastopil Mr. Saturno – 

čarodej. Predstava je bila darilo 
vsem ženam ob 8. marcu.

• 13.3. je bila organizirana kreativna 
delavnica pod vodstvom naše nek-
danje sodelavke gospe Martine 
kamnenovič z javorja. izdelovali 
smo butare.

• 19.3. smo obiskali OŠ Gradec, kjer 
sta naši stanovalki gospa  jožefa 
kraševec in gospa Marija Skol 
sodelovali pri uri Etike.

• 21.3. smo se udeležili proslave ob materinskem dnevu na OŠ Litija PPP. Pro-
slave se je udeležilo 5 naših stanovalk.

• 21.3. – koncert seksteta Plavica iz Dola pri Hrastniku.
• 24.3. – nastop pevcev Cerkvenega PZ iz Šmartnega pri Litiji.
• 25.3. smo imeli proslavo ob materinskem dnevu. Na proslavi so zapeli pevci 

domskega pevskega zbora Tisa, recitatorki gospa Tonka Pungerčar in gospa 
Marinka Mali, za smeh so poskrbeli domski gledališčniki.

• 26. 3. – obisk učencev OŠ Gradec v okviru projekta Generacije generaci-
jam. učenke 8.a s profesorjem gospodom Halilovičem so nam polepšale 
četrtkovo popoldne z družabnimi igrami.

• 27.3. - petje velikonočnih pesmi s sr. Lizo in sr. Marinko. 
• 29.3. - nastop učencev OŠ Šmartno pri Litiji.

Leonida RAZPOTNik

novice iZ doma tisje

gasilski dom na bregU
z NOVO STREHO

Najprej smo odstranili staro ostrešje, nato smo nekoliko povišali  zidove in 
nanje namestili novo ostrešje. Pojavili so se nekateri nepredvideni stroški, 
saj smo morali zaradi dotrajanosti podreti oba dimnika.  Z obnovo smo 
zaključili v nedeljo, 6. 4. 2008. Veseli smo, da se je med krajani pokazala 
velika solidarnost. Številni so priskočili na pomoč, kljub svojim vsakdanjim 
obveznostim. Vsem skupaj se iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa gre tudi 
vsem, ki ste kakorkoli finančno ali materialno pomagali pri obnovi. Pri obnovi 
strehe se je še enkrat pokazalo, da znamo krajani Brega in Tenetiš stopiti 
skupaj takrat, ko je to najbolj pomembno in s tem ohraniti gasilski dom, ki 
je že leta prostor kjer se zbirajo in družijo mladi.

Kaj storiti z litijo?

bo slovencl vozu hitr?
Obetajo se nam nove, zelo visoke, kazni v prometu. ker je naša država ne repu 
prometne varnosti v Evropi, nas je seveda lahko krepko sram, da se nas mar-
sikateri Nemec, Avstrijec, Nizozemec… izogiba. O nas se po Evropi širi glas o 
nekakšni evropski prometni divjini, kjer ljudje po naseljih in ozkih cestah vozijo 
kot nori.  V Litiji (in vsej občini) seveda ni nič drugače. Za divjanje so zlasti »prim-
erne«  nekatere ravne ulice kot Grbinska, Ponoviška, kidričeva, nadvoz, most, 
Bevkova in tudi druge. Če na Graški ne bi bilo talnih ovir bi bila tudi na tem sezna-
mu.  Ne rečem, da se vsi, ki se usedejo za volan, v tistem hipu spremenijo v nekaj 
živalskega, ampak je takšnih zelo veliko. Preveč. Za volanom nenadoma post-
anejo čisto nori, popolnoma neprištevni in odsotni od vsega realnega življenja 
in razuma. Ljudje preidejo v takšno stanje takrat, ki hočejo doseči cilje, ki so 
nerealni, so nepotešeni, hočejo na cestah dokazovati svoje (ne) sposobnosti in 
nadoknaditi vse kar jim gre v življenju narobe. So pa še nastopači, ki hočejo z 
noro vožnjo opozoriti nase, postati veliki in opazni. Pa še uspeva jim. Vsi zijajo 
za njimi in majejo z glavami. To je naša stvarnost. Nekatere slovenceljne žene v 
norenje po cestah in ulicah nerazumljiva agresija in neznani cilji. kot, da jim bo 
lulek zrasel za pol centimetra, če bodo vozili 90, namesto 50. So pa še taki, ki ti 
vozijo en meter za ritjo in ko pred semaforjem ne spelješ v eni stotinki sekunde, 
začnejo hupati kot nori. 
Bodo Kazni ustavile hitrosti? je pa teh tipov kar spodobno veliko, sicer 
ne bi govorili o vse splošnem problemu. in sedaj gre oblast nad njih z novimi 
kaznimi. Bo kaj drugače? Dvomim. Po novem boš lahko mimogrede ob mesečno 
plačo, tudi zapor in odvzem avta je predviden. Marsikoga bo brezvestna vožnja 
spravila v hude finančne težave. Potem pa berem proteste nekega takšnega 
tipa, ki že sedaj protestira, češ, da bodo nove kazni prizadele predvsem socialno 
šibke. Hej, pa ta človek misli, da predpisi za socialno šibke ne veljajo!? 
KONTROLE NE BO - Pri tem pa nastopa tudi dejstvo, da je pri nas na cestah 
bistveno premalo kontrole hitrosti. Policistov je že dolgo premalo, sedaj jih je pa 
še Schengenska meja vzela veliko in notranjost države je domala prazna. 
V Franciji so pred leti imeli na cestah veliko klavnico. Potem pa so nabavili 
ogromno radarjev, jih postavili kjer se je le dalo in divjake kaznovali z globami, ki 
so jih spravile v bankrot. in je pomagalo. Pri nas še nikoli niso naenkrat spravili 
skupaj toliko denarja, da bi nabavili nekaj tisoč radarjev, čeprav je smrt človeka 
ali trajna invalidnost bistveno dražja kot pa radarji.
ustaviti jih je treBa z vsemi zaKonitimi sredstvi! Druga dimenzija di-
vjakov pa je njihovo osnovno razmišljanje o prometu, če temu sploh lahko rečem 
razmišljanje. Meni gre srh po telesu, ko vidim divjake voziti sto na uro po ulicah 
zraven šol in tistih po katerih hodijo do njih, en meter mimo otrok! in to mimo 
znaka 30 km/h! in kaj storiti? Navade ljudi je zelo težko spreminjati. Na osnovi 
vseh dosedanjih izkušenj, bi pa že lahko dognali, da se jih lahko ustavi le tako, 
da se jim onemogoči hitrost. To se povsem zakonita sredstva, ki jih v Sloveniji 
precej uporabljamo. Čeprav so namenjena le norcem, jih morajo žal prenašati 
tudi normalni ljudje. Gre za prometne šikane kot so zoženja, dvigi, talne ovire 
in ovinki. Opraviti imamo namreč s posamezniki, ki na cesto sploh ne sodijo. 
Takšnimi, ki ne prenesejo, da bi kdo vozil pred njimi, ki pred zaprtimi zapornicami 
ne zdržijo dlje kot 5 sekund, pri rdeči luči že po 10 sekundah postanejo nestrpni, 
zaradi vožnje v koloni lahko ponorijo, prometna signalizacija pa zanje ne obstoja. 
Takšne ukrepe je treba vzpostaviti v imenu življenja. Zlasti otrok in starejših ljudi 
ter tistih, ki morajo umreti na cesti zaradi norosti divjakov. Treba je namreč ve-
deti, da že pri hitrosti 30 km/h lahko mimogrede izdihneš, pri 50 km/h pa že 
zelo verjetno. Ampak, žal norci takšnih sestavkov kot je tale sploh ne berejo. Niti 
ne poznajo družinskih tragedij, ko umre oče ali mati, da ne govorim o otrocih. 
krvi na cesti se ne pozabi, otroške še posebej ne. 

Martin BRiLEj

(SLOVeNCL: zaničljiv izraz za človeka, ki ne razmišlja o ničemer, egoist, se požvižga 
na zakone, se ne ozira na druge, neotesan, grobijan)

v ponedeljek 7. aprila 2008 ob 18. uri je v avli občine 
Litija potekala krajša slovesnost ob prazniku mesta 
Litija. Slovesnost sta pripravila Javni zavod za kulturo 
Litija in Mestna skupnost Litija.  
Občane mestne skupnosti, ki so se udeležili proslave je 
nagovoril predsednik Mestne skupnosti Tine Brilej, ki pa 
je po krajšem nagovoru odprl razstavo oljnih slik jožeta 

GRiLjA na temo Litija od 1800- 1918 leta. Življenje in delo domačina jožeta 
Grilja iz Graške ceste v Litiji,  je  predstavila  gospa Hauptman  Helena in 
poudarila ,da se poleg slikarstva ukvarja tudi z kiparstvom. umetnost mu ni 
tuja, in kljub temu, da ni diplomiran slikar, so njegove slike in kipi dovršeni 
in se lahko kosajo z umetninami marsikaterega profesionalnega slikarja ali 
kiparja Za njegove slike je značilno, da nastajajo kot posledica trenutnega 
navdiha, brez predhodnega načrtovanja in se že približujejo modernemu 
slikarstvu. Njegovi kipi so v primerjavi s slikami bolj realistični in moderno 
stilizirani v harmoničnih linijah, medtem ko so slike na eni strani abstrak-
tne in motivi neprepoznavni, na drugi strani pa so slike realne in odražajo 
realnost, ki nam je blizu, kot je na primer serija slik stare Litije, ki jo danes 
razstavlja v avli Občine.

OTVORITEV RAzSTAVE - avtor razstave Jože Grilj s sestro in sosedi na 
otvoritvi razstave Litija 1890 - 1918.

mestna skUPnost litija
je PraZnovala

Svoja dela je že tudi razstavljal in sicer v kranju, Ljubljani in Zagrebu. Nje-
gova dela, v katerih izraža svoja čustva, umetniški navdih in umetniško 
poslanstvo uresničuje v ateljeju na njegovem domu, kjer nastajajo vse nje-
gove umetnine, ki izražajo njega in njegov čut za umetnost..
Na otovoritvi so bili prisotni številni sosedje, prijatelji in znanci, ki so si 
z zanimanjem ogledali izbor slik stare Litije. ker pa je bil še to praznik 
mesta Litije, bi človek pričakoval, da bo na proslavi več občanov Litije ter 
poročevalcev sredstev javnega obveščanja. Žal teh ni bilo. Proslave se je 
udeležil župan občine Litija gospod Franci Rokavec, v kulturnem programu 
pa je sodelovala  moška vokalna skupina »Liipa«

Ciril GOLOuH

naŠe mame so “kUl”



7KULtURA April 2008

McLiT i jA
SPREMEMBA STATuSA JzK LITIJA - 1.aprila 
letos je pričela tudi uradno veljati pripojitev 
Ljudske univerze Litija javnemu zavodu za kul-
turo Litija, ki se odslej imenuje javni zavod za 
kulturo in izobraževanje Litija. Novi zavod je 
razdeljen na tri organizacijske enote: OE kultu-
ra, OE Ljudska univerza in OE Muzej in varstvo 
kulturne dediščine. Naslov sedeža in telefonske 
številke ostajajo iste, ravno tako tudi potek pri-
reditev in izvajanje drugih dejavnosti zavoda.

otroŠKe matineje: V mesecu maju zaključu-
jemo tudi sezono otroških matinej. Zadnji dve 
predstavi bosta na sporedu v soboto, 10. maja, 
ko si bodo malčki lahko ogledali pravljico o Zla-
tolaski in treh medvedih, ki jo bo predstavilo 
Lutkovno gledališče FRu-fru iz Ljubljane. Zadnja 

matineja pa bo nekaj posebnega, saj prihaja v goste Minitetaer z jurijem 
Součkom in njihovo uspešnico PiPi iN MELkijAD. Vsi mali in večji otroci 
ste vabljeni, da v soboto 24. maja, »pripujsate« v dvorano na Stavbah! Vs-
topnina: 3 €

prireditve: V ponedeljek, 7. aprila, smo v sodelovanju z Mestno skupno-
stjo Litija v občinski avli otvorili razstavo domačina jožeta Grilja, ki tokrat 
prvič razstavlja v rodnem mestu. Razstavljenih je 14 del, ki prikazujejo 
motive stare Litije v letih 1890–1918. V krajšem kulturnem programu je 
sodelovala Moška vokalna skupina Lipa iz Litije. Razstava bo v avli občine 
odprta do konca meseca aprila. 
V aprilu in maju se bo v naši dvorani zvrstilo kar nekaj prireditev, ki jih bodo 
pripravila ljubiteljska društva in jSkD Oi Litija (mesečni koledar prireditev 
objavlja Občan). Vabljeni, da si jih ogledate in s tem podate priznanje 
prizadevnim delavcem in članom ljubiteljskih kulturnih društev. Vaš aplavz 
je največja zahvala za njihov trud.

varstvo Kulturne dediŠčine: V mesecu marcu in aprilu je na se-
jah občinskega sveta potekala razprava in postopek razglasitve kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine smo pripravili seznam 45 enot, v katerega so vključeni vsi 
sakralni objekti v občini, nekaj grajskih stavb oz. ruševin in 5 etnoloških 
objektov. Le-ti se bodo pridružili 7 že razglašenim kulturnim spomenikom, 
ki jih je občina z odlokom razglasila v preteklih letih. Tako bo Občina Litija 
sedaj imela skupaj 52 kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Status 
kulturnega spomenika omogoča lastnikom, da sredstva za njihovo ob-
novo pridobivajo tudi na državnih razpisih ali na občinskem razpisu, ki ga 
je občina Litija lansko leto prvič pripravila. Poleg kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena ima občina Litija še 149 enot dediščine vpisane v reg-
ister kulturne dediščine RS, ki pomeni 1. stopnjo pri oceni in vrednotenju 
dediščine. Predlog za vpis v register oz. oceno izpolnjevanja kriterijev 
pripravi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine. Seznam razglašenih 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Litija bomo objavili v 
naslednjem Občanu. 
informacije s tega področja dobite v javnem zavodu za kulturo in 
izobraževanje Litija (Helena Hauptman) na številkah 01/8900-200 ali GSM 
031/689-160.

srečanje z BranKo huBman - Začetek aprila je v knjižnicah običajno 
v znamenju mladinske literature, saj se je 2. aprila rodil H. C. Andersen, 
danski pravljičar. Njegov življenjepis je kljub samskemu življenju izredno 
pisan, saj ga je že kot dečka zanimalo gledališče. ker na deskah ni dosegel 
zavidljivega uspeha, se je lotil pisanja zgodb za odrasle in iger, zaslovel pa 
šele s pravljicami. Njegov rojstni dan praznujemo kot svetovni dan mladin-
ske književnosti in prav zaradi tega smo se 1. aprila srečali z domačo av-
torico, Branko Hubman iz Litije. V lanskem letu je izšlo 6 njenih slikanic in 
en roman. Branka Hubman na prijazen način uči in prek zgodbic opozarja na 
vrline, ki v potrošniški družbi vse bolj izginjajo. Zgodbico ježek Maj raziskuje 
je pripovedovala, najbolj poučne odlomke pa otrokom prebrala. Veselimo se 
novih zgodbic in srečanj z Branko Hubman. 

sestri gregorič na oBisKu v KnjiŽnici Šmartno - Tudi srečanje 
v šmarski knjižnici je bilo posvečeno svetovnemu dnevu mladinske 
književnosti. V goste sta prišli umetnici, pesnica Barbara Gregorič Gorenc 
in ilustratorka Andreja Gregorič. Srečanje je bilo namenjeno majhnim in 
velikim, v kulturnem programu pa so sodelovali recitatorji OŠ Šmartno pri 
Litiji, z mentorico učiteljico Danico Sedevčič. Sestri Gregorič sta ustvarjalne 
moči združili pri zadnjih treh pesniških zbirkah: Tri pike, Navodila za randi in 
Odskočnice. Andreja Gregorič je razstavila dve vrsti svojih del: ilustracije 
iz pesniških zbirk in slike, akrile »Mestni vzorci«, ki prav poživijo galerijo 
šmarske knjižnice. ilustracije vnašajo novost na področje oblikovanja, lep-
ljenke, trganke, počečkani najstniški zvezki so kot nalašč za navihane Bar-
barine pesmi. Razstava bo na ogled še ves mesec maj. 

predavanje helene hauptman o Kulturni dediŠčini litije - 
Predavanje središča za vseživljenjsko učenje je v aprilu pripravila kustosinja 
Helena Hauptman, ki je predstavila kulturno dediščino Litije. Predavanje v 
knjižnici Litija je spodbudilo kar nekaj vprašanj udeležencev, kar kaže na 
pomembnost tematike. 

z Borutom vuKovičem po ŠKotsKem viŠavju - V četrtek, 10. aprila 
smo se v šmarski knjižnici srečali z ljubiteljem planin, Borutom Vukovičem. 
Predstavil je Škotsko višavje in popotovanje skupine planincev do gore Ben 
Nevis, jezera Loch Ness in naprej. S tem potopisnim predavanjem smo tudi 
šmarsko knjižnico uvrstili med prizorišča predavanj in delavnic Središča 
vseživljenjskega učenja. Da bosta obe knjižnici še naprej ponujali nova 
znanja in spoznanja vas vabimo, da nam sporočite, česa si želite, kaj bi želeli 
poslušati, katere delavnice obiskovati. Vseh predlogov bomo veseli. 

napovedujemo za maj 2008: Dnevi so vse daljši in kar kličejo v naravo, 
na vrtičke, polja. Vendar vas z veseljem pričakujemo na majskih prireditvah, 
namenjenih mladim in starejšim. majske prireditve v Knjižnjici litija in 
Šmartno so navedene v kulturnem koledarju na strani 3.

Pripravila: Aleksandra MAVRETiČ

MC LITIJA IN SLOVENSKO PREDSEDOVANJE Eu 
Morda se komu Evropa še vedno zdi daleč. Vendar Evro-
pa je tu, Evropa smo mi. Slovenija ji celo predseduje. Še 

nekaj mesecev. Mladinski center Litija se je z dvema aktivnostma priključil 
dogodkom, ki spremljajo predsedovanje Slovenije Evropski uniji.

ustvarimo priloŽnosti - je projekt Mladinskega sveta Slovenije in Mla-
dinske mreže MaMa – mreže mladinskih centrov.   Osrednja tema projekta 
so mladi z manj priložnostmi. To so mladi, ki pogosteje kot drugi naletijo na 
zaprta vrata.  Mladi, ki živijo v slabih ekonomskih razmerah, socialni stiski 
ali v krajih, oddaljenih od urbanih središč. To so tudi mladi, ki pripadajo 
etničnim, spolnim, verskim in drugim manjšinam; mladi priseljenci ali po-
tomci priseljencev. Na 11 pripravljalnih srečanjih so ti mladi povedali kako 
zaznavajo svoj položaj in kaj bi lahko sami in lokalna skupnost naredila za 
izboljšanje situacije. Na osrednjem seminarskem delu v Velenju so pred-
stavniki iz cele Slovenije povzeli ugotovitve in pripravljali dokument, ki bo 
predstavljen tudi na osrednjem mladinskem dogodku v času predsedovanja 
Slovenije Evropski uniji v aprilu 2008. Dokument bo prispevek k boljšemu 
urejanju tematik mladih v Evropski skupnosti. 
Mladinski center Litija je bil pri izvajanju projekta zelo dejaven:
• 14.3.2008 je gostil pripravljalno srečanje projekta za zasavsko regijo
• seminarja v Velenju so se udeležile štiri predstavnice iz občine Litija. 

delujmo loKalno! Cilj projekta je aktivnejše sodelovanje mladih pri 
odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni. Lokalne skupnosti mladim zag-
otavljajo možnosti in prostor odločanja, mladinski centri pa podporo za vpli-
vanje na odločitve in vključevanje v različne dejavnosti. Projekt pripravlja 
Mreža MaMa v sodelovanju z mladinskimi centri in v partnerstvu s Skup-
nostjo občin Slovenije. Tudi v okviru tega projekta bo izvedenih 10 regijskih 
dogodkov. Združili bodo mlade, mladinske delavce in voditelje, predstavnike 
mladinskih centrov in mladinskih organizacij ter lokalnih oblasti s ciljem 
predstavitve dobrih praks. Skupaj bodo udeleženci regijskih dogodkov ob-
likovali priporočila za nadaljni razvoj mladinskega področja v regiji.
Morda se sliši abstraktno. Zato je potrebna konkretizacija - živa, aktualna 
zgodba. V Litiji ni SKATE PARKA. Mladi si ga želijo že leta. Mestna skup-
nost ga načrtuje v razvojnih projektih, politiki so ga obljubljali v predvolilnih 
nastopih. Mladi pridejo do lokalnih oblasti z zahtevo po uresničitvi načrtov in 
obljub. Pomaga jim MC Litija. Brez podpore Občine Litja in Mestne skupno-
sti Litija SkATE PARkA v Litiji ne bo.
Regijski dogodek za Zasavje, v okviru projekta Delujmo lokalno!, bo v 
Delavskem domu v Trbovljah, v petek 9.5.2008 od 11. do 17. ure. V razpra-
vah bo sodeloval bo tudi MC Litija, društva in mladi iz Litije bodo na sejemski 
prireditvi predstavili svoje projekte. Vabljeni na ogled dejavnosti mladih v 
Zasavju!

fESTIVAL KuLTuRNI šOK - Od 14. do 17. maja bo na različnih lokacijah v 
Litiji in Šmartnem potekal tradicionalni festival kulturni šok, ki ga organizira 
kLiŠE - klub litijskih in šmarskih študentov. MC Litija bo na festivalu sode-
loval s predstavitvijo kulture Hare krišna. dogodek bo 17.5. z začetkom 
ob 16. uri v MC Litija. Predstavitev indijske kulture se bo začela z nasto-
pom skupine Deseti brat (klasična indijska glasba) in predvajanjem doku-
mentarnega filma o indiji. Sledila bo delavnica priprave indijske hrane. Nato 
se bomo pomerili v oblačenju sarijev in dotijev (ženskih in moških oblek), 
risali bomo tilake in bindije (znamenja na čelu za moške in ženske). Da ne 
bi na dogodek prehitro pozabili, bo sledilo fotografiranje v indijskih oblekah 
s primerno scenografijo. Po obredu ponujanja hrane bomo vsi deležni indij-
skega obeda. dobrodošli na Kulturno poslastico v avtentičnem indij-
skem ambientu Mladinskega centra Litija.
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intervjU: daŠa gradiŠek
daŠa je naŠa

V tokratnem Občanu pa vam predstavljamo talentirano pevko, simpatično 24-
letno Litijanko, ki je končala gimnazijo in se vpisala na ljubljansko fakulteto za 
družbene vede - smer komunikologija. ime ji je Daša Gradišek. in to ime bomo 
v prihodnje prav gotovo še velikokrat slišali, saj pripravlja bliskovit naskok na 
slovensko glasbeno sceno z malce drugačno zvrstjo glasbe, ki bo prinesla 
ogromno svežine. Pustimo se presenetiti!

zANIMIVI LJuDJE JABLANIšKE DOLINE IN OBRONKOV

irena in andrej marn
čas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato vam 
društvo za razvoj podeželja laz predstavlja domačine, 
sosede, ljudi, ki so zanimivi ali pa prostovoljno delajo 
nekaj, kar je dobro za vse nas. Irena in Andrej Marn, 
mlada kmeta z Brega, ki preživljata družino na 4ha ob-
delovalne zemlje. 

se je vaša družina od nekdaj ukvarjala s kmetijstvom?
A: Že od nekdaj, vendar ne samo s tem. Preden je prišel vlak v te kraje so bili  
volarji. imeli so vole in so se preživljali tudi s tem, da so vlekli brode imenovane 
ladje po Savi navzgor. S prihodom železnice pa  se je to končalo.Vole so zamenjali 
konji in tako se je  moj stari oče poleg kmetovanja ukvarjal še s furmanstvom. Mi 
se sedaj ukvarjamo z živinorejo in delno s poljedelstvom. 
po domače se pri vas reče pr’ mežnarčk. zakaj?
A: Tega res nebi vedel, mogoče je bil tu kdaj kdo mežnar. Mežnar je dokaj pogosto 
hišno ime, da pa ne pride do pomote je dobro, da se naše  nekoliko razlikuje.
sodite med manjše kmetije. Kako velika je pravzaprav vaša kmetija? 
A: imamo 7ha gozda in 4ha obdelovalne zemlje, kar je za živinorejo zelo malo zato 
jo moramo nekaj še najeti. Za širitev dejavnosti pogojev skoraj da ni, ker zemlje v 
okolici primanjkuje, v prihodnosti pa bo še slabše, saj imajo, kolikor vem na občini 
že pripravljene načrte za pozidavo najrodovitnejših njiv in travnikov. 
Kmetijstvo je vaš osnovni vir dohodka. na majhni površini se namreč preživi 
cela družina. Kaj je ključ uspeha? 
i: S kmetijstvom - živinorejo, lahko rečeva, da se preživi, vendar se dohodek od 
prodaje mleka iz leta v leto zmanjšuje. Da bi ga nekoliko nadomestila sva pred 
sedmimi leti napravila prvi poskusni nasad špargljev. Včasih so jih imenovali tudi 
kraljeva vrtnina. Zaradi vsebnosti, okusa in zdravilnih učinkov so se izkazali za 
dokaj zanimive saj so pri ljudeh vse bolj poznani in priljubljeni. Zato sva se odločila 
letos napraviti še enega,vendar nekoliko večjega, saj traja štiri leta preden ta pre-
ide v polno rodnost.Vsako leto narediva tudi nasad jagod, katere skupaj s šparglji 
trživa na domačem pragu v mesecu maju in juniju in tako nekoliko popraviva 
»proračun«. 
A:  ja, če opravljaš delo ki te veseli potem tudi volje ne zmanjka. Biti kmet ni samo 
služba ali poklic ampak način življenja in če ga lahko sprejmeš potem gre.
Imate pa tudi dobro lokacijo, prav ob zasavski cesti. Ali se zaradi tega oglasi 
pri vas dosti ljudi, ki se peljejo tu mimo?
i: Lokacija nama res prav pride. Dosti ljudi se tu ustavi, saj prodajava izdelke le 
doma, kar je zelo pomembno, saj ti ne ostane veliko, če delaš s posredniki. 
Kakšni so načrti za prihodnost? Boste morda razširili svojo dejavnost s 
peko, zelo dobro namreč tudi pečete.
i: Zaenkrat ne razmišljam o tem. Spečem le,če me kdo prosi. Predvsem pečem za 
Pku društvo Slovenije dietni kruh in pecivo ter za Društvo Laz. Razmišljava, da bi 
imela rastlinjak in pridelovala zgodnjo zelenjavo. 
nam še zaupate kako vi najraje pripravite šparglje? 
i: imam precej receptov, ki jih tudi dajem strankam, ki prihajajo po šparglje, pred-
vsem tistim kateri pridejo prvič in še ne vedo, kako naj jih pripravijo. Pri nas jih ima-
mo najraje z jajci in šunko, za posladek, kadarkoli, pa priporočam jagodni frape.

šPARGLJI  z  JAJCI  IN šuNKO
sestavine: 250 g špargljev, 200 g kuhane šunke, 50 g masla, 8 jajc, 4 žlice 
mleka, sol, svež poper, muškatni orešček, peteršilj. 
priprava: koščke šunke in šparglje prepražimo na maslu. jajca zmešamo z 
mlekom, soljo, poprom, muškatnim oreščkom in zlijemo v drugo ponev, v kateri 
smo raztopili preostalo maslo. ko se omleta s spodnje strani rahlo zapeče, 
razporedimo šparglje in šunko na tretjino omlete, jo prepognemo, potresemo s 
sekljanim peteršiljem in takoj ponudimo.  
JAGODNI fRAPE -  0,5 l mleka, 250 g svežih jagod in 3 žlice sladkorja zmik-
samo, ohladimo ter dodamo 6 kepic vanilijevega sladoleda in 6 kock ledu.

kljub temu, da smo se stiskali v pretesni garaži gasilskega doma smo preživeli 
prijeten večer ob zanimivem programčku, ki je bil namenjen predvsem mamam, 
dekletom in ženam vendar nismo pozabili tudi na »mučenike«. kot že veliko let smo 
člani kuD Polšnik pripravili prijetno srečanje domačinov. Nastopili so pevci Moškega 
pevskega zbora Polšnik. Vsako leto jim je v veselje prepevati na tovrstni prireditvi 
in kljub pomanjkanju glasov,  nastope opravijo zelo strokovno, kar gre zahvala pred-
vsem zborovodji Antonu Toriju in pa seveda Žigi Toriju, ki zna motivirati pevce in ker 
jih dobro pozna ve, česa vsega so sposobni. in ker ga pevci zelo spoštujejo, vedo 
da bodo uspešni, če mu bodo prisluhnili. Dolg in zanimiv programček so pripravili 
učenci Podružnične OŠ Polšnik skupaj z učiteljicama ido Dolar in katarino juvan. 
Predstavili so nam lutkovno igrico o polžku, v zanimivih kostumih so »zaigrali« pesem 
z naslovom krof in uprizorili igrico Prišla bo pomlad, slišali in videli smo zgodbico o 
Mali divji ovčki, poslušali Trzinko v izvedbi harmonikaša Žana in Vilija Hribarja, ki je 
drgnil »riplo«, plesali so »kukaračo«, recitirali pesmice in prepeval nam je zborček 
Polhki. Res so se potrudili in prav veselje jih je poslušati. Glasba je zvenela iz flavte 
Nine košir ob spremljavi Hermine Voje, Nika košir pa je zaigrala na klavir.  Starejši 
osnovnošolci so predstavili pesem Pavle Voje Odnesi vetrič in ob koncu so zaigrale še 
Skrhane kose. Prireditev je vodila Laura Horvat. Sledilo je prijetno družabno srečanje, 
saj so otroci veselo plesali ob Žanovi harmoniki, pevci so prepevali in ugotavljali, da je 
gasilska garaža zelo akustična. Tako prijetno smo se imeli v soboto, 29.3. na Polšniku. 
Zahvaljujem se gasilcem za prostor ter hvala katarini in učencem, ki so naredili pri-
jetno, spomladansko sceno.

Mateja SLADiČ-VOZELj

PRAzNOVANJE DNEVA žENA  in 
materinskega dneva na PolŠnikU

Preden začnem s člankom,  se vsem, ki ste mi poslali bogata 
darila in mi čestitali ob mojem prazniku - prvem aprilu, najtopleje zahvaljujem 
in vam želim še na mnoga leta. To je razlog, da sem še posebno dobre volje in 
bi kar zapel !

slovenci Plemeniti, le stopimo v korak…
Verjeli ali ne. Nekoč - davno, ko sem še s fičkom  iz Zapec vozil drva (Vačani so 
vozilo imenovali potujoča drvarnica) mimo spomenika situli – sem presenečen 
obstal. Gospod Zmago jelinčič se je z lepo damo in ruskim hrtom fotografiral 
pred situlo. Hitro sem se ustavil, pozdravil in se ponudil za fotografa, da bodo  
ob znamenitosti vsi trije skupaj na posnetku.  Potem sem se ojunačil in rekel: 
“Gospod jelinčič, jaz sem Zvone, učitelj na Vačah. Lahko vam povem kaj o 
situli!” Odgovoril mi je odrezavo:” Nič mi ne pripovedujte, ker vem vse!” 
 ups, kaj pa zdaj?!  A sem se znašel. Zajecljal sem, da jaz pa vsega ne vem in 
da bom izjemno vesel, če bo on meni povedal kaj takega, česar jaz ne vem. 
Nekaj je zamrmral. Zdelo se mi je, da sem slišal: »Pa naj bo!«  Pokazal je na 
konjenika in druge Venete - naše davne prednike - in opozoril na dejstvo, da so 
pokriti z baretko. Baretka pa je bila znak najvišjega plemstva. To so bili knezi. 
Toda plemstvo se je razmnožilo in izmed sebe so izbrali tistega, ki bo njihov 
vodja. imenovali so ga kralj in na glavo so mu dali krono. Zato se od takrat 
plemičem, ki nosijo baretke, pred kraljem pač ni potrebno odkriti, ker je kralj 
itak samo eden od njih.

Vzkliknil sem:” Če so na situli Veneti - naši davni predniki, in če so zaradi ba-
retke to plemiči, potem niste plemeniti samo vi, temveč tudi jaz (sl.  1) in  še 
kdo (sl. 2)!”  Nato je Zmago resno odvrnil:”SLOVENCi  SMO  iZjEMNO  STAR  iN  
NADVSE  PLEMENiT  NAROD.”  Najbrž ste že ugotovili, da od takrat hodim bolj 
vzravnano in Cankarjeve zgodbe o hlapcih me ne ganejo več. 

Vaš norček, Zvone PLEMENiTi 

SLIKA 2: Plemiči pred 2500 leti.

Tudi vaša mama se ukvarja z glasbo. Selma Gradišek je njeno ime. 
Kakšen vpliv je imela na vas? Mama je glasbena učiteljica na litijski osnovni 
šoli in njen vpliv je bil precejšen. Vedno me je spodbujala in bila tudi kritična, ko 
je bilo to potrebno. Že stari starši so se ukvarjali z glasbo, vedno sem se gibala 
v tem okolju in tudi pogovor je vselej nanesel na to temo, zato se pravzaprav 
sploh ni čuditi, da sem tudi sama v tem filmu. 

glede na to, da obiskujete fakulteto v ljubljani, se počutite bolj litijanko 
ali ljubljančanko?  Moj dom bo za vedno ostal v Litiji, trenutno zaradi ob-
veznosti živim v Ljubljani in tu nameravam tudi ostati, saj je več možnosti za 
ustvarjanje in dobre kontakte z glasbenimi menedžerji. 

ste že razmišljali o samostojnem glasbenem projektu? Seveda, o tem 
razmišljam že več kot eno leto. Zato tudi živim v Ljubljani s svojim bandom, 
dvema fantoma, oba sta akademsko šolana glasbenika, jazzista. Diplomirala 
sta v avstrijskem Grazu, eden je saksofonist, drugi pa trobentač in skupaj ust-
varjamo glasbo, predvsem takšno, ki nam ustreza, čez nekaj tednov pa bomo 
širši javnosti predstavili svoj prvi singel. Skupina se imenuje GLAM in oblju-
bljamo mnoga prijetna glasbena presenečenja in veliko svežine.

po kakšnem kjuču pa se vam je uspelo prebiti med tri dekleta, ki vsak 
torek nastopajo v televizijski oddaji piramida?  Šla sem na avdicijo in 
poskusila srečo, tako kot vsa ostala dekleta. Tam smo morale peti in biti všečne 
zelo strogi žiriji, v kateri je sedela tudi diva Helena Blagne, ki me je kmalu opazi-
la in potem ves čas tudi navijala zame. To si štejem v čast. Poleg mene sta 
bili izbrani tudi Vesna in Suzana in skupaj predstavljamo Piramidin trio, ki ga 
sleherni torek na klavirju spremlja naš prijatelj Matej Wolf. 

gotovo ste zdaj bolj prepoznavni na ulici, kako to vpliva na vas? Na te 
reči ne polagam posebne pozornosti. Vsa moja energija je usmerjena k 
prihajajočemu projektu in zato vas ob tej priložnosti vabim na promocijo našega 
projekta. Se vidimo! 

Besedilo in slike: Boštjan POGLAjEN
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drustvo upoKojencev

letni zBor članov - Društvo invalidov Litija je imelo redni letni zbor članov 
v marcu 2008. Društvo ima 455 članov in 132 podpornih članov iz občine Li-
tija in občine Šmartno pri Litiji. Zbora članov se je udeležilo 87 članov in gos-
tov. Zbor članov je obravnaval poročila o delu društva invalidov v letu 2007. 
Pomemben del tega poročila je urejanje novih zamisli o vprašanju novega 
objekta doma invalidov. Predlog je obrazložil predsednik društva Miro Vidic. 
O konkretnem predlogu gradnje je optimistično spregovoril župan občine Li-
tija Franci Rokavec, ki meni, da je načrt uresničljiv. V kolikor realizacija ne bo 
uresničena, pa še vedno ostane možnost odkupa in razširitve starega doma. 

STRELSKO TEKMOVANJE - 15. marca je v strelskem domu Šmartno potekalo 
območno prvenstvo v streljanju. Sodelovalo je 53 moških in 13 žensk iz 13 
društev invalidov. Vodja tekmovanja je bila Ana Mohar. Glavni sodnik je bil Ed-
vard Srebrnjak. Tekmovalci Društva invalidov Litija so dosegli odlične rezultate 
v streljanju. Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene uspehe!

INVALIDI V POSAVJu - Člani smo si 25.3. ogledali Posavje. Med vožnjo smo 
si panoramsko ogledali Termoelektrarno Trbovlje in Hidroelektrarni Vrhovo in 
Boštajn. V krškem so nam v kulturnem domu predstavili  delovanje Nuklearne 
elektrarne krško. Po ogledu smo se zapeljali do gradu Rajhenburg  v Brestanici, 
kjer smo si ogledali muzej izgnancev in muzej trapistov. Preden smo se razšli 
smo si dali obljubo, da se naslednjič vidimo pod češnjo na Primorskem.

IzLET NA PRIMORSKO - Na Primorsko gremo 27. maja 2008. Ogledali si 
bomo Štanjel, vipavo in njene zanimivosti, nabrali  bomo češnje  in na 
koncu opravili degustacijo primorskih dobrin. Cena izleta je  25  €  in se 
plača ob prijavi. pohitite s  prijavami, ker je število omejeno. pridružite  
se nam!                                                         

ivan GODEC, Miro ViDiC in Marko DERNOVŠEk

AKTIVNOSTI V MEDOBČINSKEM 
DRušTVu INVALIDOV OBČIN
litija in Šmartno Pri litiji

Plan drUŠtva diabetikov
19.04. – srečanje zasavskih društev diabetikov na Vačah

10.05. – obisk Kane Žalec in ogled kalvarije v Šmarju pri jelšah, ki 
spada med sedem slovenskih čudes

31.05. – 13. športno srečanje v Slovenj Gradcu  
14.06. – merčunov pohod na storžič

12.07. – tradicionalni pohod na snežnik
V mesecu maju načrtujemo tudi zdravstveno predavanje. V avgustu se 
bomo odpravili na izlet na Grossglockner.
Člani društva boste v začetku maja prejeli Obvestila, v katerih si preberite 
podrobnosti. Več podrobnosti dobite v društveni pisarni na Parmovi 7 ali po 
telefonu: 01/8981-584.

Nada SONČAR

MLADINSKO DRušTVO JEVNICA je v soboto, 15.marca 
2008, v Jevnici organiziralo zasajanje Drevoreda mla-
dih. Želja po povezanosti članov in dolgotrajnosti društva 
z Drevoredom, je v mladincih gorela že kar nekaj časa. 
S priključitvijo k vseslovenski akciji – Zelena direktiva 
– pomoč Zemlji ZDAj – pa je ideja postala resničnost. 
S pomočjo Zavoda za gozdove Slovenije, župana naše 

občine, Francija Rokavca in gospe Natalije ter gospoda Franca Antona Šuštarja, 
ki sta dovolila, da se Drevored mladih zasadi na njuni zemlji, smo skupaj z 
omenjenimi in ostalimi krajani, predvsem z družinami članov MDj, zasadili 30 
lip, ki poleg ekološke ideje tvorijo tudi idejo o tem, da dokler bo stala ena lipa, 
toliko časa bo v jevnici aktivna mladina. Po zasaditvi so se vsi prisotni podpisali 
v Spominsko knjigo Drevoreda mladih. Pogostili smo jih s slastnim pecivom 
naših članic in njihovih mam ter s kapljico domačega. Z zavestjo, da smo na-
redili nekaj dobrega, smo dan zaključili z veselim klepetom in pogovori o novih 
načrtih in projektih.

Za MDj: Ana GODEC

mladinsko drUŠtvo jevnica

Ustanovitev drUŠtva 
PODEžELSKE MLADINE HRIBcI

z novim letom smo v kraju dole pri litiji ustanovili društvo podeželske 
mladine hribci. Veliko mladih iz naših krajev je že sodelovalo v drugih 
podobnih društvih, kjer smo dosegali dobre rezultate. To nas je vzpodbudilo 
k tem, da smo ustanovili svoje društvo. 

Plesalci plesne skupine Rondo, kuD jevnica
v sodelovanju z Mladinskim društvom jevnica

vabimo v soboto, 26.aprila 2008 ob 18.uri, v dvorano v Jevnico

na pravljično plesno predstavo z naslovom

LJuBEzEN NAJDE  POT
Plesna pravljica je namenjena vsem, ki si želite za nekaj časa odmisliti 
vsakdanje skrbi in se potopiti v lepoto giba in besede. je za vse tiste, ki 
verjamete v čudežnost življenja. 

Mi, plesalci, verjamemo v lepe stvari, v lepe misli in v dobra dejanja. Zato 
smo se odločili, da polovico prejetih sredstev od vstopnine in sponzorjev 
podarimo skladu uresničujmo želje. To je Sklad z veličastnim poslan-
stvom. izpolnjuje želje otrokom, kot smo mi, le da so ti otroci prikrajšani 
za največjo dobrino, zdravje. Zato, še enkrat, prisrčno vabljeni na ogled 
predstave, da nas vidite, da z nami preživite čaroben večer in da nam 
pomagate po najboljših močeh, da bomo otroci otrokom pomagali 
polepšati otroštvo. 

Vstopnico si lahko priskrbite na dan predstave, od 17.ure dalje v dvorani 
v jevnici.

Plesalci PS Rondo jevnica

5. pohod je uspel. Lepo 
vreme in dober glas sta 
privabila okoli 700 pohod-
nikov. Zvestim pohodnikom 
iz domačih krajev, so se 
pridružili pohodniki in cele 

Slovenije. Domače dobrote so na nekaterih toč-
kah kar prehitro pošle. V kulturnem programu se 
je izkazala domača igralska skupina, priložnost za 
nastop pa so dobro iskoristili učenci harmonikar-
ske šole, za kar gre še posebna zahvala Bogdanu 
ilovarju. Veliko ljudi si je tudi ogledalo tematsko 
razstavo v Hiši spominov v Gradišču, le-to si je 
možno še vedno ogledati. Novost letošnjega po-
hoda je bila ponudba domačih dobrot na stojni-
cah ob povratku v dolino, v Zgornji jablanici, na 
kar so pohodniki zelo dobro odzvali. Poleg poh-
val smo zaznali kar nekaj predlogov in dobrona-
mernih kritik, ki smo jih organizatorji vzeli zares, 
da bo naslednji pohod še boljši.

Bili smo v deŽeli desetega Brata - V popoldanskem 
času 28.03. smo se člani Du Litija (bilo nas je 51) odpravili 
na popoldansko druženje v »deželo desetega brata«. Po 
ogledu jurčičeve domačije nas je pot vodila v krško jamo 
nad izvirom reke krke. Tudi tokrat druženja nismo končali 
brez petja in smeha ob spremljavi kitare.

zBRALI SMO SE IN OCENILI DELO - 10.04. smo se člani Du Litija zbrali na 
letnem zboru članov  (bilo nas je 110 in 11 gostov), na katerem smo ocenili delo 
v preteklem obdobju in sprejeli cilje in naloge za tekoče leto. 
Na dan 31.12.2007 je imelo društvo v evidenci 1136 članov, v letu 2007 se jih 
je na novo včlanilo 56, umrlo pa 31 članov. udeležence zbora članov društva so 
pozdravili tudi gostje, ki so izrazili priznanje za uspešno delo in pripravljenost za 
pomoč pri nadaljnjih aktivnostih društva.

Dobitniki priznanj z dr. Matejo Kožuh-Novak, Janezom Kresom in Janezom 
Malovrhom – predsednikom Zasavske pokrajinske zveze DU.

napovedniK: Poleg rednih dejavnosti v tem obdobju društvo že izvaja ak-
tivnosti za:
- otvoritev razstave likovnih in kiparskih del iz ustvarjalne delavnice Društva 

upokojencev Litija. Otvoritev bo v torek, 13.5.2008 ob 10. uri, v prostorih 
Du Litija.

- v sredo, 14.5.2008, je Du Litija organizator srečanja s člani Du Maribor-
Tabor. Sprejem bo ob 9. uri pred Ribiškim domom v Litiji, sledila bodo 
športno-rekreativna tekmovanja in druženje.

- v  nedeljo, 25.5.2008 ob 15. uri, pa bo v Zgornji Slivni pri Vačah »Geoss« 
10. tradicionalno srečanje pevskih zborov Du Zasavja, Posavja in Zaloga pri 
Ljubljani.

Društvo upokojencev Litija vabi vse člane in ostale občane, da se udeležijo 
navedenih prireditev.
društvo upokojencev litija vabi vse upokojence, ki se še niso včlanili v 
društvo, da se nam pridružijo in svoje interese poiščejo v dejavnostih: 
socialne sekcije, izletniške sekcije, kulturne sekcije, športno-rekreativne 
sekcije, planinske sekcije, v pevskem zboru ali v ustvarjalnih delavnicah. 
Dodatne informacije lahko dobite vsak delovni dan med 8. in 14. uro v pisarni 
Društva upokojencev Litija na jerebovi ulici 3 v Litiji. Letna članarina je 10 €. 
Povabilo velja tudi za zakonce, ki niso bili zaposleni in tudi še za zaposlene. 
Vljudno vabljeni.

karlo LEMuT

Mestna organizacija zB NOB Litija za ohranjanje 
vrednot narodnoosvobodilnega boja je v soboto 
12.4. ob 11. uri imela v prostorih gostišča  valva-
zor letni občni zbor članov organizacije.
Na zboru so pregledali in ocenili delo in aktivnosti za 
leto 2007 in sprejeli program dela za leto 2008. ker 
je bilo to leto tudi volilno leto, so izvolili novo vodstvo 
ter organe organizacije.

dne 11.04. ob 19. uri je imelo turistično društvo litija v gostilni pus-
tov mlin redni zbor članov, na kateremu so pregledali in ocenili aktiv-
nosti turističnega društva. 

Jože Godec je izročil plaketo častnega člana dolgoletnemu aktivnemu 
članu Turističnega društva Litija Ivanu Bohu.

zBOR ČLANOV TuRISTIČNEgA 
drUŠtva litija

Predsednik društva jožko GODEC je podal izčrpno poročilo o delu v minu-
lem letu, nato pa  še predlagal v sprejem načrt dela za leto 2008.  Ak-
tivnosti društva bodo še naprej usmerjene v organiziranje pustnega kar-
nevala, v izvedbo vse slovenske akcije » Naše mesto lepo, čisto in prijazno« 
v sklopu katere bo posebna komisija opravila ocenjevanje urejenosti  oko-
lice stanovanjskih hiš, s poudarkom na ocvetličenju oken in balkonov, ure-
jenosti gostinskih lokalov, kmetij, trgovskih lokalov, bencinskih črpalk in 
stanovanjskih blokov. Na tem zboru so bile podeljene diplome in priznanja 
posameznikom, Po uradnem delu zbora je bilo krajše družabno srečanje 
in izmenjava izkušenj kako urediti okolico stanovanjskih hiš in  ocvetličiti 
balkone in okna da bo hiša čim lepša.

Ciril GOLOuH

Na ustanovnem občnem zboru smo izglasovali naslednje glavne organe: 
predsednik Bojan Gracar, podpredsednik jure Starič, blagajnik Marjana 
Podlesnik in tajnica Nada Podlesnik. Že v samem začetku smo pridobili čez 
40 članov, število pa se hitro povečuje. Če v sebi čutite podeželski duh se 
nam pridružite tudi vi. Naša ekipa se je 14.03.2008 udeležila regijskega 
kviza Mladi in kmetijstvo v Velikih Laščah in osvojili smo 1. mesto, kar nas 
je popeljalo na državni kviz v Metliko. Za uspeh so zaslužni tekmovalci Špela 
Pivec, janja Medved in Martin Sevšek. Veselimo se novih izzivov, katere 
bomo s prizadevnostjo in obilo dobre volje uspešno premagovali.

POHOD PO OBRONKIH 
jablaniŠke doline

OBČNI zBOR zVEzE BORcEV 
nob litija

Razrešen te dolžnosti je bil dosedanji predsednik Martin Arhenaver, za 
novega predsednika pa je bil izvoljen Danilo Cvetežar, ki je že do sedaj 
aktivno sodeloval v organizaciji ZB NOB Litija.

Ciril GOLOuH

lila - litijski likovni atelje
predvečer dneva žena 7.3. bo v kroniki litijskega likovnega ateljeja 
zapisan s tremi klicaji. Verjetno se boste vprašali zakaj. zato, ker je 
bil za našo ustvarjalno skupino to velik dan. Obogatili smo ga kar s 
tremi dogajanji hkrati.
V šmarski galeriji smo otvorili likovna in kiparska dela. Večina članov naše 
skupine je postavila na ogled svoje stvaritve, slike in plastike smo razstavili 
na osnovi lastnega izbora vsakega posameznika in smo jo posvetili dnevu, 
ki je nekdaj ženskam veliko pomenil. A ob poznavanju zgodovinskih dejstev, 
torej prizadevanju žensk za njihove pravice, njihov pomen ne bi smel nikoli 
zbledeti. Vsak želi prazniku dodati nekaj svojega, zato razstavljena dela 
izražajo posebne občutke in paleto barv in čustev. Nič ni bilo predpisanega 
in na koncu smo vsi oddali realistična dela, ki nas vodijo v svet, ki ga živimo 
in nas obdaja, tu je narava, tu smo ljudje. Naše srečanje se je nadaljevalo 
v prijetnem klepetu in poslušanju tamburaške skupine FS javorje z vodjo 
Heleno Vidic. Likovna dela smo razstavili Maja Brilej, igor Fortuna, Gabrijela 
Hauptman, Berta juvan, Danijela kunc, Simona Mahkovic, Marjeta Mla-
kar Agrež, Miša Murn urankar, joža Ocepek, Sonja Perme, Mitja Pleško, 
jelka Polak, judita Rajner, Lidija Skubic, Marija Smolej, Pavel Smolej, Mar-
jan Sonc, Tone Sveršina, Marjana Šuštaršič, Tomaž Mittoni, urška Tičar in 
Marija Bregar Hostnik.
Na temo Ženske ustvarjalke dvanajst članic skupine LiLA razstavlja tudi v 
Zagorju v RCR, kjer si jih lahko še ogledate, ker so zaprosili za podaljšanje 
razstave. 

Svoja likovna dela pa je društvo LiLA v razpisanem roku, to je do 7.3., oddalo 
v galerijo v Črnomelj, kjer je zborno mesto za prvi del likovnega državnega 
razpisa Zlata paleta. Petnajst članov in članic našega društva je oddalo 
grafične tehnike in risbe na temo kulturni dogodek, kulturna dediščina ali 
cvetje. Letos se želimo vsi člani še posebej izkazati, saj smo se z našim 
likovnim mentorjem, akademskim kiparjem Zoranom Pozničem, odločili, 
da bomo sodelovali na vseh štirih razpisanih terminih za najvišje slovensko 
priznanje za ljubitelje slikanja, ki se imenuje »Zlata paleta« in jo razpisuje 
Zveza likovnih društev Slovenije, kamor smo se tudi včlanili. 

nagrade članom lile - Zelo smo ponosni na certifikat, ki ga je pre-
jela naša članica skupine Lila joža ocepek za grafično delo monotipija 
z naslovom Maki. in dve nagrajeni risbi Sonje Perme in Igorja fortune. 
Ter priznanja za vse ostale ustvarjalce, ki nam ga je podelila Zveza likovnih 
društev Slovenije. Otvoritev razstave, ki smo se je udeležili tudi mi, je bila v 
petek, 28.3., v galeriji Lanterna v Črnomlju. Bilo je izbranih 52 razstavljenih 
del ljubiteljev likovne umetnosti iz cele Slovenije, ki so včlanjeni v društvih.  
Z vso vnemo pripravljamo že nova dela, ki jih bomo oddali za drugi likovni 
natečaj »Zlata paleta«. 
Z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug dru-
gemu predajajo svoja čustva. (Plehanov)

Marija BREGAR HOSTNik



10 ŠoLStvo  /   vzGojAApril 2008

tudi mamice se rade igramo! - V torek, 25.3., 
smo imeli v vrtcu na Dolah srečanje mamic in otrok 
ob materinskem dnevu. V igralnici vrtca smo se zbrali 
ob 17 h. Srečanja so se udeležile prav vse mamice, 
vključno z bratci in sestricami. Pričakala nas je zatem-
njena igralnica s prižganimi svečami. Vsak otrok je 
povabil svojo mamico za mizo, na kateri je bila ročno 

izdelana čestitka za materinski dan in prigrizek, katerega so otroci pripravili 
sami. Ob mizah so jim zapeli pesmici, nato pa je vsak otrok sedel v mamino 
naročje in ji v objemu povedal, da jo ima rad. Skupaj smo se posladkali še s 
sladoledom in prigrizki. 

os Gradec os litija

EVROPA V šOLI - Letošnji natečaj Evropa v šoli je potekal 
pod geslom Medkulturni dialog- druge kulture me bogatijo. 
Na natečaju so z likovnimi in literarnimi deli sodelovali tudi 
učenci OŠ Litija. Na zaključni prireditvi regijskega natečaja 
v Hrastniku je Eva klemenčič iz 6.b razreda prejela 1. na-
grado za spis kdo me bogati?. Njena mentorica je bila jana 
Štojs. Na natečaj na državnem nivoju se je poleg Evinega 
spisa uvrstila tudi risba Sanje Pejić iz 9. razreda, ki je risala 

pod mentorstvom Marije Bregar Hostnik. Program za zaključno prireditev, ki je 
potekala 7. aprila v Delavskem domu v Hrastniku pod okriljem Občinske zveze 
prijateljev mladine Hrastnik, so pripravili in vodili učenci Osnovne šole Litija 
pod mentorstvom jane Štojs.

REVIJA GLEDALIšKIh SKuPIN - Gledališka skupina OŠ Litija Neuradno 
zasačeni se je letos na reviji gledaliških skupin predstavila s kar dvema pred-
stavama. 1.aprila 2008 so navdušili trboveljsko občinstvo s predstavo AuT!, 
naslednji dan pa so gostovali v Šmartnem pri Litiji z avtorskim delom men-
torice jane Štojs Trubar o Trubarju.

TEKMOVANJE Iz zNANJA fIzIKE - V četrtek, 27. 3., je bilo področno tekmo-
vanje za srebrna Stefanova priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev in 
so osvojili tudi Srebrno Stefanovo priznanje. Ti učenci so: Rok Šalamun, Nina 
Nenadović, klemen kajba in Aleš Turšič iz 8. razreda ter Staš Strle in Daša Rajh 
iz 9. razreda. Na državno tekmovanje sta se uvrstila Rok Šalamun in Staš Strle. 
Njihov mentor je Robert Buček.

TEKMOVANJE Iz zNANJA GEOGRAfIJE - 31.3.2008 je na OŠ Zalog potekalo 
Regijsko tekmovanje iz znanja geografije. Ekipo OŠ Litija so predstavljali Ne-
manja Domanović in Staš Strle iz 9. razreda ter Anže Gospeti iz 8. razreda. 
Ekipa se je uvrstila na 2.mesto, vsi člani ekipe pa so prejeli srebrna priznanja. 
Nemanja Domanović pa je prejel še posebno srebrno priznanje za 3.mesto v 
razvrstitvi posameznikov. Njihova mentorica je Alojzija Boncelj.

TEKMOVANJE Iz zNANJA KEMIJE zA PREGLOVA PRIzNANJA - 15.3.2008 je 
potekalo tekmovanje iz znanja kemije. učenca OŠ Litija Rok Šalamun in Nina 
Nenadović sta osvojila srebrno Preglovo priznanje. Njuna mentorica je Renata 
kralj.

oBmočna revija pevsKih zBorov - V petek, 4. 4. 2008, so na Območni 
reviji otroških in mladinskih pevskih zborov občin Litija in Šmartno v kulturnem 
domu na Stavbah pod vodstvom zborovodje in učitelja Tomaža  S. Gartnerja 
nastopali Otroški pevski zbor OŠ Litija, Otroški pevski zbor Podružnične OŠ 
Sava ter Mladinski pevski zbor OŠ Litija. Pri klavirju jih je spremljala učiteljica 
Mirjam Čebulc, na flavto pa je igrala učenka Lara krafogel.

drŽavni podprvaKi v KoŠarKi - V ponedeljek, 7.4.2008, je na OŠ Lu-
cija potekalo finale 42. Pionirskega festivala  v košarki za  košarkarje letnika 
1993 in mlajše. V finalu so nastopile: OŠ Grm iz Novega mesta, OŠ Litija, OŠ 
Lucija in OŠ Vitanje. V prvi tekmi sta se pomerili OŠ Grm in OŠ Lucija. Domači 
košarkarji so z nekoliko boljšo igro odločili tekmo v svojo korist in si priigrali 
nastop na tekmi za prvo mesto. Na drugi tekmi sta se pomirili OŠ Litija in 
OŠ Vitanje. Po dokaj izenačeni tekmi so slavili Litijani z rezultatom 49:42, in 
se tako uvrstili na finalno tekmo. Finalna tekma, ki se je odigrala pred polno 
dvorano glasnih navijačev, je pripadla OŠ Lucija. igralci OŠ Litija so tako osvojili 
odlično drugo mesto v državi. Poleg tega, pa je bil v najboljšo peterko finalnega 
turnirja uvrščen tudi igralec OŠ Litija, jure Špan.

Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep, 
kot zvezda na nebu. (Tone Pavček)

zAVETJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI  NA Oš 
GRADEC - integracija otrok s posebnimi potrebami 
v redne šole je za te otroke pozitivna, učiteljem pa 
učenje teh otrok predstavlja nove izkušnje, ko delajo 

z otrokom po individualnem programu, ki je napisan glede na otrokove spo-
sobnosti,  primanjkljaje in potrebe. učitelji dodatne strokovne pomoči na OŠ 
Gradec imamo ključno nalogo, da jim z različnimi pristopi te ovire pomagamo 
premostiti. Dati mu moramo enake možnosti z upoštevanjem razlik različnih 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V šolah je velikokrat lahko ko-
munikacija manj učinkovita pri sporazumevanju z otroki, za katere pravimo, da 
so otroci z vzgojnimi in izobraževalnimi potrebami. Tem otrokom, učencem ali 
dijakom predstavljajo posamezne učne vsebine, pa če imajo ob sebi še tako 
razumevajočega učitelja, stalno ali vsaj občasno izvor konfliktne ali stresne 
situacije. Ti otroci imajo zaradi razvojno pogojenih motenj, specifičnih spo-
sobnosti, okrnjenosti ali drugih dejavnikov na posameznem področju učenja 
zelo velike težave v razumevanju, predelovanju, pomnjenju ali posredovanju 
različnih informacij, vsebin. Zaradi nenehnega strahu pred ponovnim neuspe-
hom, bojazni pred novim razočaranjem tako učitelja kot staršev, se ti otroci 
pogosto odzivajo refleksivno in čustveno. V njihovem komuniciranju se zrcalita 
strah in tesnoba. Verbalno in neverbalno odzivanje je povezano z notranjo na-
petostjo. Preživeta razočaranja, negativne izkušnje, posmehovanja in socialna 
osamljenost pa lahko pri posamezniku vodijo do povečane napetosti, ki se 
zrcali v celotnem odnosu do sogovornika. Otroku moramo razviti samopodo-
bo, ki je zaupanje v svoje sposobnosti, in otroka naučiti, da ni le opazovalec 
dogodkov, temveč ustvarjalec svojega življenja. kako biti strpen do drugih in 
drugačnih, pa se je potrebno naučiti in mora biti temeljna naloga vseh nas – 
naloga ponuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo. kadar se srečamo z otrokom s 
posebnimi potrebami, se moramo vživeti v njegove težave, mu dati možnost za 
razvoj potencialov, biti nam mora izziv za pozitivno izkušnjo v življenju. in temu 
izzivu uspešno sledimo na OŠ Gradec. 

učiteljica Andreja ROP

spomladansKa čistilna aKcija - OŠ Gradec se je v soboto, 29.3. 2008 
od 8.00 do 11.30, pridružila čistilni akciji mesta Litija v okviru delovne sobote 
po šolskem koledarju. V akciji so sodelovali učenci od 1. do 3. razreda ter 
učenci 8. in 9. razreda, skupaj 128 učencev s 16 učiteljicami. Razveselili smo 
se dvajsetih staršev, ki so se pridružili učencem prve triade in s svojim zgledom 
pripomogli k uspešno izvedeni akciji.

os GabrovKa

os litija - podruznica s 
prilaGojenim proGramom

naravoslovni dan »sKrB za samega seBe« - 
V petek, 14. 3. 2008, so na Podružnici s prilagojenim 
programom izvedli zanimiv naravoslovni dan, ki so ga 
poimenovali »Skrb za samega sebe«. Strokovno in or-
ganizacijsko plat sta pripravili Marjeta Mlakar-Agrež 
in jana Švagan, s svojim znanjem in dobro voljo pa 
so v njem sodelovali tudi drugi učitelji, varuhi, učenci 
in zunanji sodelavci. Na tem mestu se najlepše zah-
valjujejo frizerki, gospe Cvetki Baš, ki je učencem 

modno uredila pričeske, ter učenki Mariji Pirc, ki je s svojim znanjem estetsko 
naličila sošolke in prijateljice. Naravoslovni dan so organizirali kar na šoli, in 
sicer v obliki tako imenovanih »salonov«. Pripravili so kozmetični salon, friz-
erski in brivski salon, masažni salon s sproščanjem oz. aromaterapijo, salon 
manikure, pedikure in tetoviranja. učenci so obiskovali omenjene salone in 
se v vsakem zadržali približno pol ure. Naučili so se osnov osebne higiene 
in se seveda pustili tudi malce razvajati. Prijeten dan so zaključili s skupno 
evalvacijo, po kateri je vsak od učencev prejel vrečko s praktičnimi darili za 
nego telesa, ki so jih prispevali: Lekarna Litija, Mercator d.d. in krka d.d., Novo 
mesto. Najlepša hvala vsem.

MMK PRODuKCIJA - učenke multi-
medijskega krožka smo se skupaj z 
mentorjem udeležile filmskega fes-
tivala ZOOM2, ki se je odvijal v Lju-
bljani od 2. do 3. aprila 2008. Festival 
je potekal v organizaciji Pionirskega 
doma – centra za kulturo mladih, 
in je bil namenjen osnovnošolskim 
in srednješolskim filmskim ust-
varjalcem. Tokrat so predvajali dva 
naša filma, ki smo jih posneli v tem 

šolskem letu in tako smo se uspešno predstavili priznanim filmskim delavcem 
v Sloveniji.  Sodelovali smo tudi na evropskem natečaju RTV Slovenije, kjer 
smo objavili film »Nori svet«. Vse naše izdelke si boste v prihodnosti lahko 
ogledali tudi na internetu, saj je v izdelavi spletna stran našega krožka, ki bo 
predvidoma začela delovati v mesecu maju. Sicer pa upamo, da si boste lahko 
vse naše aktualne izdelke ogledali tudi na lokalni televiziji.

 učenke: Tjaša VEHOVEC, Tina BALANT, Manca RAjŠEk

gregorjevo v pŠ hotič - V okviru projekta »kako so živeli nekoč« smo obudili 
stari običaj spuščanja lučk po reki.  Na Gregorjevo, 12.3., so nekoč naši pred-
niki s spuščanjem lučk podaljševali dan. učiteljica nam je povedala, da je ime 
Gregorjevo dobilo po papežu Gregorju.

Hana in Sara LOVŠE, 5. r.

NOVICE S Pš JEVNICA - Drugi teden v marcu sta našo šolo obiskali bodoči 
učiteljci iz Švedske, Marie in Elin. Nekaj časa sta sodelovali pri pouku 2. in 3. 
razreda, en dan sta bili prisotni v 1. razredu, odpravili pa sta se tudi na obisk na 
OŠ Gradec. 15. marca smo učenci naše šole sodelovali na prireditvi ob prazni-
ku žena in materinstva. Po kulturnem programu so naše mamice pogostili z 
nekaj sladkimi dobrotami, razveseljeval pa jih je tudi mladi harmonikaš, tako da 
so se lahko poveselile in zaplesale. V petek 29.3. smo učenci 1.,2.,3. razreda 
imeli naravoslovni dan Skrb za živali. Obiskala sta nas Maja in Stane Lesjak. S 
seboj sta pripeljala svoja hišna prijatelja jazbečarja in kraškega goniča, ki sta 
šolana lovska psa. Pokazala sta nekaj trikov, potem pa nam je Maja razložila, 
kako skrbimo za psa. Spoznali smo tudi kako prepoznamo prijaznega psa ter 
kako se vedemo, če srečamo jeznega psa. 

Sara MuR, 3. r.

PEVSKI VIKEND  - učiteljski pevski zbor OŠ Litija  kuD Litus se je letos od 14. 
do 16. marca  že petič zapored udeležil pevskega vikenda. To je zelo aktivna 
oblika dela pevskega zbora, kjer petja kar ne zmanjka. Letos so bile pevke v 
Strunjanu. Pod vodstvom Sandre Rihter so aktivno vadile za prihodnje nastope. 
Pa tudi prijetnega druženja in dobre volje ni manjkalo.

2. MESTO DEKLET NA POLfINALNEM TEKMOVANJu V MALEM  NOGO-
METu - Polfinale državnega tekmovanja osnovnih šol  v malem nogometu za 
dekleta je bilo odigrano v Mozirju, dne 26.3.2008. Tekmovanje je potekalo 
v odličnem vzdušju, ki so ga pripravili izvrstni organizatorji turnirja OŠ Blaža 
Arniča iz Luč. učenke iz Litije so osvojile peto do osmo mesto v državi. Na 
turnirju prikazale zelo dobro igro in ker je bila ekipa zelo mlada bo v naslednjem 
letu imela novo možnost, da z dobrim delom doseže še več. Za OŠ Litija so 
igrale: ivana Štrukelj, Damjana Tomažin, Nina košir, Nevena Domanović, Tjaša 
Hauptman, Sara Dakić, Dolores Levičnik, Ana Hauptman, Mojca Martinčič. 
Trenerka: Saša Pucelj, Vodja ekipe: karmen Špan 

Zbrala in uredila: Petra PAVLiCA

Tokrat pa se niso igrali le naši otroci, ampak so se morale igrati tudi naše 
mamice. V igri spoznavanja so morale pokazati, kako dobro poznajo otroke 
celotnega vrtca in kako dobro se poznajo same med seboj. igra je bila zelo 
zanimiva in je potekala z izjemnim navdušenjem. Razšli smo se polni lepih vti-
sov in topline, ki smo jo dobili ob skupnem druženju in skupnem igranju. kako 
malo je potrebno, da osrečimo svoje otroke, le približati se jim moramo na 
pravi način.

Vzgojiteljica: Anica jAZBiNŠEk

roditeljsKi sestaneK in druŽenje s prijatelji iz doma tisje
učenci vsako leto pripravijo program za mamice in babice ter druge člane 
družine v mesecu marcu. Letos so na proslavo povabili tudi prijatelje iz Doma 
Tisje, s katerimi so po proslavi tudi poklepetali. Ob prihodu v šolsko knjižnico 
so bili vsi obiskovalci obdarjeni z izdelkom učencev in lepimi željami. Proslavo, 
ki so jo pripravili pedagoški delavci skupaj z učenci je koordinirala Polona Baš 
jere. Na njej se je prvič predstavila bobnarska skupina pod vodstvom Anžeta 
kristana in navdušila obiskovalce.

10. drŽavno prvenstvo v namiznem tenisu - V petek,  4. 4. 2008, je 
v Športni dvorani v Litiji potekalo jubilejno 10. državno prvenstvo v namiznem 
tenisu za učence in učenke osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom. 
Pomerili so se tekmovalci in tekmovalke iz devetih OŠ iz vse Slovenije. Na 
tekmovanju so nastopili štirje tekmovalci naše šole. Med dekleti sta nastopili 
Romana Pangeršič in Vesna Mlakar, ki je osvojila srebrno medaljo, med fanti 
pa jasmin Grošić in Damir Žunič, ki je bil prav tako srebrn. Zmagala sta tek-
movalca iz Zavoda za usposabljanje janeza Levca iz Ljubljane, Lejla Nuhanovič 
ter Agron kukaj. Vsi zaposleni na Podružnici  s prilagojenim programom so 
sodelovali pri organizaciji in izvedbi tega dneva, tako so tekmovalci in njihovi 
mentorji odšli zadovoljni in obljubili, da se prihodnje leto spet srečamo  v Litiji.

IzLET V PLANICO - učenci OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim programom, 
so v letošnjem šolskem letu že drugič sodelovali na likovnem natečaju, ki raz-
pisuje Ministrstvo za šolstvo in šport in Organizacijski komite Planica in si že 
drugič prislužili nagrado celodnevni izlet v Planico. Tokrat so se odločili, da to 
nagrado podarijo članom Društva Sožitje Litija in Šmartno in jim s tem ponudijo 
čudovit dan v dolini pod Poncami. Članom so se pridružili tudi štirje pedagoški 
delavci Osnovne šole Litija. V Litijo so se vrnili v poznih popoldanskih urah, 
malo utrujeni, vendar polni veselja, doživetij in nepozabnih trenutkov.

jana ŠVAGAN, MARjETA MLAkAR-AGREŽ, Matjaž BiZiLj in Barbara kLANŠEk
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loKalni umetniKi v vrtcu KresničKa - 
Vsako leto si v vrtcu izberemo projekt, ki ga nadgra-
jujemo skozi celo leto. V letošnjem letu izvajamo 
projekt Lokalni umetniki v vrtcu, preko katerega 
otroci spoznavajo umetniške dejavnosti domačinov. 
Obiskala sta nas že Marija in Pavel Smolej, ki sta 
nam v dveh zanimivih in ustvarjalnih dopoldnevih 
pokazala različni likovni tehniki in predstavila svoje 
likovno ustvarjanje. 12. marca pa nas je obiskala 

Darinka Lemut, pod vodstvom katere so otroci skupaj s starši izdelovali cvetove 
iz krep papirja. ugotavljamo, da moramo z obiski pohiteti, saj je v našem ožjem 
okolju veliko zanimivih ljudi, ki so svoje znanje pripravljeni deliti z najmlajšimi.

najdihojca, palčeK naŠ - Naše projektno delo se je pričelo ob ogledu 
knjige z VELikiM VPRAŠANjEM: »Tudi ta se imenuje tako kot naš vrtec - Na-
jdihojca. kaj pomeni ta beseda?« Osredotočili smo se na pesnika in pisatelja 
Franca Levstika - obiskali smo knjižnico, si izposodili njegova dela, ki jih je 
napisal za otroke, gibalno uprizorili zgodbo: kdo je Vidku napravil srajčico, risali 
njegov portret, raziskovali smo pomen besede »Najdihojca«... ugotavljali smo, 
kakšno je bilo življenje v vrtcu »preden sem jaz prišel vanj«. kje so bili pred 
tem v varstvu otroci? kakšen je vrtec danes? koliko je star? Ob ogledu starih 
fotografij smo ugotovili, da je star že 37 let. Ob našem delu je nastajal plakat, iz 
katerega je bilo razvidno, da je bila vsebina projektnega dela za otroke smisel-
na in koristna – otroci so razvijali razumevanje in poglabljanje svojega znanja. 
Zanimalo nas je tudi ali je v Sloveniji še kakšen vrtec z imenom Najdihojca. kar 
veliko smo jih našli, pri čemer so nam pomagali tudi starši. Otrokom iz vrtca 
Najdihojca v Ljubljani smo napisali razglednico in na njihovo povabilo smo jih 
tudi obiskali. 

Glasbena sola

vrtec litija

nov klavir - 18. 03. smo v 
knjižnico OŠ Litija, kjer prirejamo vse 
naše interne in večino javnih nastopov, 
postavili nov klavir. instrument 
SHiGERu kAWAi predstavlja kvalitet-

no pridobitev za vse mlade glasbenike in njihove učitelje v Glasbeni šoli Litija-
Šmartno. klavir YAMAHA, ki smo ga za nastope v knjižnici uporabljali do sedaj, 
smo preselili v dvorano kulturnega centra Litija. V mesecu marcu so se izbrani 
mladi instrumentalisti slovenskih in zamejskih glasbenih šol udeležili 37. 
tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije v disciplinah harmo-
nika, petje, tolkala, klavirski duo, kitarski duo in trobila. učenec harmonike 
v GŠ Litija-Šmartno ROk ŠALAMuN je na regijskem tekmovanju v Trbovljah 
osvojil zlato priznanje, ki mu je omogočilo nastop na državnem tekmovanju. 
Pod mentorstvom učitelja Dušana Drobniča je Rok nastopil 11.3. v dvorani 
nove glasbene šole v Žalcu in s svojim igranjem osvojil srebrno plaketo. Mesec 
april bo za učence GŠ Litija-Šmartno mesec gostovanj. Že 9. 4. bodo učenke 
2., 3. in 4. razreda sodobnega plesa pod mentorstvom učiteljice Žužane 
Bartha nastopile na 22. plesni reviji zasavskih glasbenih šol v Hrastniku. 
5. revije orkestrov zasavskih glasbenih šol, ki bo 16.4. v Zagorju, se 
bosta udeležila dva instrumentalna sestava naše šole in sicer harmonikarski 
orkester pod mentorstvom Dušana Drobniča in ansambel kitar, ki ga vodi Rado 
Černe. 18.4. pa se bodo naši mladi glasbeniki s svojimi mentorji odpeljali v 
Medvode. Filmska sekcija kuD Medvode bo v dvorani kulturnega doma 
Medvode organizirala »Večer filmske glasbe«, ki bo v svojem konceptu združil 
projekcije filmskih odlomkov in izvedbe filmske glasbe v živo. Na koncertu 
bodo sodelovali: Smledniški trubadurji, Godba Medvode, Ribniški pihalni 
orkester in učenci GŠ Litija-Šmartno. Filmsko glasbo za ta večer pripravljajo: 
harmonikar Anže Gospeti (mentor Dušan Drobnič), ansambel kitar (mentor 
Rado Černe), trio trobent (mentor Slavčo Gorgiev, klavirska spremljava Tilen 
Bajec) in pevski kvartet (mentorica Polonca Demšar). Pa še to: vsi, ki bi radi 
kaj izvedeli o naši in vaši glasbeni šoli, si to lahko ogledate na našem spletnem 
naslovu: gslitijasmartno.si !

Ravnateljica: janja GALiČiČ

eKoŠola Kot način 
Življenja - V letošnjem 
šolskem letu sodelujemo 
v dveh večjih projektih 
Ekošole. Akcija Očistimo 
Slovenijo nevarnih odpadkov 

je že za nami, drugi projekt Mozaik sveta bo zaključen na dan Zemlje, 22. aprila 
2008. Nosilca akcije Očistimo Slovenijo nevarnih odpadkov sta bili revija Zdravje in 
Ekošola kot način življenja. 

Gimnazija litija

Črno odlagališče nad Ponovičami

KaKo smo na vačah peKli 
KRuh - V mesecu marcu smo v vrtcu 
Sonček na Vačah izvajali projekt »iz 
žita v kruh«. Otroci so se med projek-
tom seznanili s tem, od kje in kako 
dobimo kruh. Spoznali so predmete 
in orodja, ki so jih ljudje uporabljali 
nekoč in danes pri sejanju in spravilu 
žita (rehta, sevnica, mernik, kom- 
bajn). Seznanili so se s predmeti, ki 
so potrebni za peko kruha (krušna 
peč, lopar, pehar, meterga). 

jurčKova papirna aKcija - V 
vrtcu jurček, v jevnici smo imeli že 
tretjič »AkCijO ZBiRANjA STAREGA 
PAPiRjA«. Starši, otroci in kolektiv 
vrtca se vedno trudimo, da zberemo 
čimveč papirja. Z zbranimi sredstvi iz 
prejšnjih akcij smo kupili novo tele-

vizijo, ki nam ob slabem vremenu popestri dopoldan, ko si skupaj ogledamo 
pravljico ali risanko. Z denarjem od zadnje akcije zbiranja papirja bomo nakupili 
še nekaj lopatk in veder za igro na igrišču kar bo otroke zelo razveselilo. Zapos-
leni v jurčku se zahvaljujemo staršem in vsem ostalim, ki so nam pri zbiranju 
papirja pomagali.

RED JE VEDNO PAS PRIPET - Ves mesec marec smo se ukvarjali s prometno 
varnostjo. Poseben poudarek smo dali pripenjanju z varnostnimi pasovi. Za 
zaključek  projekta Pasavček pa smo v vrtec povabili starše, otroke, demon-
stratorje s sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS in policista.  
Otroci so uživali ob maskoti pasavčka, preizkusili so se v avto-sedežih in prip-
enjanju, starši pa so dobili koristne informacije. Spoznali so  različne skupine 
avto-sedežev, pravilno namestitev v avtomobil in pravilno pripenjanje z varnos-
tnim pasom. Staršem in otrokom so zelo nazorno predstavili delovanje sile pri 
trku za hitrosti 30, 50 in 90 km na uro. Policist pa nam je osvežil nekaj cestno 
prometnih predpisov, kaj se zgodi, če jih ne upoštevamo in nas opozoril na 
primerno vožnjo okoli vrtca in šole.

PRAzNOVANJE GREGORJEVEGA V VRTCu SAVA - Se ptički ženijo, prišla je 
pomlad, so nam povedali otroci, ko smo jih spraševali. Naši otroci so nestrpno 
pričakovali ta dan, kajti njihove vzgojiteljice so jim naročile, naj doma s starši 
pripravijo plavajoče hišice v katerih bodo gorele svečke. Z vzgojiteljicami in 
mamicami smo odšli na savski most, kjer smo nestrpno čakali. Očetje so se 
spustili do reke, prižgali lučke in takrat se je zgodilo. V soju lučk so hišice 
svetleče, otrokom našim pričarale trenutke sreče...

CICIPLANINCI Iz NAJDIhOJCE - V soboto, 29. 3. 2008, smo izvedli prvi planin-
ski izlet. Cilj našega izleta je bil Grilovec. Spremljal nas je tudi izkušeni planinec 
Rajko. Med potjo skozi gozd smo izvedeli mnogo poučnega - spoznavali smo 
gozdne rastline, prisluhnili smo zvokom iz narave, izvedeli smo, kaj storiti, če 
se izgubimo in še marsikaj. Preživeli smo čudovito dopoldne in komaj čakamo 
na naslednji izlet. Planinski pozdrav.

V projektu je sodelovalo 12 dijakov prvih, drugih in tretjih letnikov. Velik problem 
za okolje in zdravje ljudi so še vedno številna črna odlagališča nevarnih odpadkov 
vključno z azbestnimi ploščami, ki so odpad pri  zamenjavah kritin in  malomarnem 
rušenju objektov širom po Sloveniji. Pobuda za akcijo je nastala zaradi nevarnosti 
za zdravje ljudi, živali in narave. Glavni cilj akcije je bil poiskati črna odlagališča 
azbestnih in ostalih nevarnih odpadkov v občini  Litija, jih evidentirati, popisati 
količino odpadkov in oceniti nujnost sanacije. Med občani smo izvedli anketo o 
prisotnosti azbesta v naši bližini ter njegovih nevarnostih. ugotovili smo, da večina 
anketiranih (86 %) na stanovanjskih objektih nima več azbestne kritine ter da 
poznajo nevarnosti azbesta. Terensko delo je potekalo nad Ponovičam, kjer smo 
popisali štiri manjša črna odlagališča. Med odvrženimi odpadki smo našli avtomo-
bilske pnevmatike, staro pohištvo in belo tehniko, avtomobil, akumulatorje in bat-
erije, kemična sredstva, ostanke gradbenega materiala in drugo. Večina odlagališč 
je že zelo zaraslih, kar pomeni, da odpadki tam ležijo že nekaj časa. Ogledali smo 
si tudi Maljak in Prehudnik, odlagališči, ki sta bili v letu 2007 sanirani; Prehudnik 
zelo uspešno, odlaganje ob potoku Maljak pa se občasno nadaljuje. Ob zaključku 
akcije smo projekt predstavili občini. Predstavitve se je udeležil gospod podžupan 
Anton kovič. upamo, da smo uspešno opozorili na problematiko odlaganja nevar-
nih odpadkov in vsaj malo pripomogli k nadaljnjim ukrepom pri varovanju okolja. 
Dijakom, delavcem šole, staršem in krajanom želimo na ta način prikazati pravilen 
odnos do okolja in do ravnanja z odpadki. Predvsem pa vzpodbujamo zavest za  
njihovo pravilno ločevanje in  odlaganje ter čim manjše proizvajanje. 

Helena LAZAR, mentorica projekta

pozdrav pomladi - Koncert najmlajŠih učencev - Pomlad se prebuja, 
vse zeleni, ptički veselo pojo, rožice cveto, ko sonce ogreje našo zemljo. ko se 
pomladnemu vzdušju v pozdrav pridruži pesem iz otroških grl, skladbica na in-
strumentu izpod malih prstkov, drobni plesni koraki vaših otrok, naših najmlajših 
učencev, je to prečudovit občutek. »kako dobro že igraš na svoj instrument! kako 
lepo si plesala na odru! kot pravi pevski zbor ste zapeli pesmico! Lepo je bilo…« 
ste dejali svojim malim glasbenikom z odra. Res je, ta pohvala velja vam učenci, 
ki ste s trudom, vadenjem in vztrajnostjo pričarali nepozabne trenutke vsem 
nam. Lepo pomlad in nasvidenje prihodnje leto! Polonca DEMŠAR, prof.
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Težje besede: ALGOL, UVEA, ROT, AKCIJ, 
EDGAR, RABIES

Izžrebanci marčevske križanke v Tiskarni Aco
prejmejo knjigo Ivana Godca - Litija in reka Sava:

1. Zvone PREGRAD, Sava 21, Sava
2. Špela ŠPILAR, Kresnice 144, Kresnice

3. Ivanka ŠINKOVEC, Nova gora 13, Gabrovka

Rešeno križanko pošljite do 08.05.08 na naslov uredništva. 
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli: 1. nagrada: 

betonsko korito (čevelj veliki), 2. nagrada: betonsko korito za 
rože, 3. nagrada: korito. Nagrade prispeva: GCP Praprotnik.

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

naGradna KrizanKa      Sestavil: Jože Vizlar, Številka: 90

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
OGLJIK

SEVANJE, 
IZŽARE-
VANJE

PODPORNIK 
UMETNOSTI

VRSTA 
ŠVICAR-

SKEGA SIRA

IBSENOVA 
DRAMA

TOMAŽ 
ARHAR

MORALA, 
ETIKA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

SPOMINI

JAVOR 
(LATINSKO)

ANDREJ 
ZAVRL

STAREJŠA 
NEMŠKA 
POPEVKA-

RICA

VOJKO 
DULETIČ

ALFONZ 
GSPAN

STAR 
SLOVAN

DALMATIN. 
ŽEN. IME

HRVAŠKI 
PETROL

IGRALEC 
CIGOJ

G. C. P. IVAN 
CANKAR

RAČUNAL. 
JEZIK

NJORKA

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
FOSFOR

8. ČRKA
VOLOVSKA 
ANTILOPA

SLAVKO 
KOTNIKOČESNA 

ŽILNICA

ČAPKOVA 
UTOPIČNA 

DRAMA

ZGODOVINAR 
RAFAEL

KAZALNI 
ZAIMEK

NENADEN 
LET. NAPAD

OPLEMENIT. 
ŽELEZO

OBER

POGORJE V 
GRČIJI PISEC 

KRONIK
PRIVRŽEN-
KA SATANA

POLOŽAJ

STOPALKA 
PRI BICIKLU

NAJDALJŠA 
SLOVENSKA 

REKA
HRVAŠKI 

ŠAHOVSKI 
VELE-

MOJSTER 
(BRASLAV) 

PIVSKI VZKLIK

PRIPRAVNIK ZA 
DUHOVNIŠKI POKLIC

STEKLINA
GLAVNO 
MESTO 
GANE

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 

KISIK

SLIKAR 
DEGAS BLAGO ZA 

HALJE IN 
PODLOGEPREGOVOR

RASTLINSKA 
BODICA

IGRALKA 
GARDNER

CHAPLINOVA 
ŽENA

POLITIK 
TROCKI

GRAFIK 
JUSTIN

ASTRONAVT 
ARMSTRONG

POMOREC 
TASMAN IVAN 

NAPOTNIKVOZNIK 
RIKŠE

GRŠKA ČRKA

AMERIŠKI 
BOKSAR 

MUHAMAD

AVTO 
OZNAKA 
SKOPJA

12. ČRKA 
ABECEDE

NADALJE-
VANJE 
GESLA

SRBSKI 
PSIHOLOG 

NIKOLA

TERMO
ELEKTRARNA

mali oGlasi

POVABILO NA

PRVOMAJSKO SREČANJE 
na javorjU

Vabimo vse ljubitelje narave, pohodništva in prijet-
nega druženja, da se nam 1. maja 2008 pridružite 
na Javorju.
Priporočamo vam, da se na javorje odpravite peš po 
eni izmed možnih poti: iz Črnega potoka preko Rihar-
jevca; iz Šmartna preko Sel, Bogenšperka in Leskovice; 
iz Vintarjevca preko Debeč. Vse, ki bi se želeli del poti 
peljati z avtomobilom pa naprošamo, da naj parkirajo 
na parkirišču pri gradu Bogenšperk in se napotijo peš 
po poti mimo Leskovice na javorje.

Rezervirajte si nedeljo, 1. junija 2008
in pridite na Polšnik na

 12. POHOD OD 
cerkvice do 

cERKVIcE!
Vas zanima zaradi česa bo zelo zanimivo - zaradi naših 
letošnjih gostov: »ZViTE FELTNE« iz Dutovelj, »kRAŠki 
ŠOPEk« folklorna skupina iz Dutovelj, »MOŠki ZBOR« 
iz Lokev, »PiHALNA GODBA iN MAŽORETkE« iz Treb-
njega, »kOMORNi MEŠANi ZBOR LiMBAR« iz Moravč, 
»Ob koncu pa … POkuŠiNA TERANA iN CViČkA iN PA 

PRESENEČENjE… 
več informacij v prihodnji številki!

kupim rabljen električni agregat.
041/901-972

kupim barako ali kontejner
za na gradbeno parcelo: 041/954-766

kupim bivalno leseno hiško (za vikend).
041/954-766

Prodam več vrst FERRiNO ŠOTOROV.
GSM: 040 744 044

utrinKi z oBčnega zBora
Na zasneženih jančah se je 30.3. na 
rednem občnem zboru zbrala velika 
množica članov društva in drugih 
prijateljev gora. uvodno poročilo je 
podal predsednik društva Roman 
Ponebšek. Občni zbor je s planinsko 
himno Oj, Triglav moj dom pričel 
moški pevski zbor Lipa. Velik del pe-
vcev je aktivnih članov društva, zato 

ima sodelovanje med društvom in zborom trdne temelje. 
Tokratni občni zbor je bil tudi volilni. Roman Ponebšek je 
bil ponovno izvoljen za predsednika društva, Ana Mohar in 
Borut Vukovič za podpredsednika, Aleš Pregel za tajnika 
in Marjana kahne za blagajničarko. Več novosti je pri os-
talih članih upravnega odbora, saj bodo v naslednjih štirih 
letih v njem kot novi člani sodelovali Franc intihar, Stane 
jerebič, Marjan jug, Marjan Omrzel, Gašper Repina, Aljaž 
Zupan in Peter Zupančič. Znova pa so bili v upravni odbor 
izvoljeni Viktor Čebela, Marko Drnovšek, jožica kokošar, 
janez Medved, Aleš Mohar, jože Repina, Peter Rutar in 
jože Sinigoj.

Meddruštveni odbor zasavskih planinskih društev in Pla-
ninsko društvo Litija sta Viktorju Čebeli podelila posebno 
priznanje za izjemne dosežke na področju pohodništva. 
Viktor je 150-krat prehodil Badjurovo krožno pot, 65-
krat Zasavsko planinsko pot in 100-krat sodeloval v akciji 
V štirih letnih časih na janče. Lepo priznanje z motivom 
janč, te so kontrolna točka vseh treh obhodnic, je izdelal 

planinsKi KoticeK

Zavod za gozdove Slovenije in
Turistično razvojno društvo »kAMPELC«

VABITA NA POhOD

PO ČEBELARSKO 
gOzDNI  uČNI 

POTI V DEžELI POD  
KAMPLOVIM HRIBOM

ki bo v soboto, 3. maja 2008
Štartno mesto pohoda bo v Štangarskih Poljanah

pri Podružnični osnovni šoli od  10.  do 11. ure

Štartnina je 5 EuR v kar je všteta degustacija pri 
čebelarjih in lipov čaj z medom. 

Zaključek bo pri Turistično urejeni domačiji BLAj,
kjer bo ob koncu prireditve nagradno žrebanje.

vljudno  vaBljeni  !

Pavel Smolej iz kresnic. Za priznanje sta Viktorju med 
drugimi čestitala tudi litijski župan Franci Rokavec (levo) 
in predsednik Du Litija janez kres (desno). Oba sta tudi 
sicer pohvalila prizadevno delo litijskih planincev ter 
tudi za naprej obljubila vso podporo. Župan je še enkrat 
čestital Lojzetu Hauptmanu, Marjanu jugu, Dragu Svršini 
in Lojzetu kotarju za velik podvig, ko so v preteklem letu 
v 27 dneh prehodili celotno več kot 1000 km dolgo Pot 
kurirjev in vezistov NOV.

Znova sta prav poseben pečat občnemu zboru dala Lojze 
kotar iz Dolskega in Sandi jerant iz Podroj. V manj kot 24 
urah sta prehodila celotno, več kot 100 km dolgo Badjuro-
vo krožno pot. kljub utrujenosti sta oba sodelovala tudi na 
zasedanju občnega zbora, Lojze pa je podal tudi poročilo 
nadzornega odbora. 

Borut VukOViČ

V programu delovanja ŠD Sava je bil med drugim tudi 
projekt širitve in posodobitve športnega igrišča na Savi. 
igrišče souporablja za izvajanje izobraževalnega programa 
OŠ Sava, predvsem pa ga uporablja nogometna ekipa ŠD 
Sava za treninge in turnirje ter tudi gasilci za vaje in vese-
lice. Radi pa bi ga uporabljali za igranje malonogometnih 
tekem v različnih ligah in organizacijo turnirjev, za kar pa 
je trenutno igrišče premajhno. Tako se je ŠD Sava lotilo 
projekta za povečanje igrišča. V projekt je vključena kS  
Sava in GD Sava. Pričakujemo tudi pomoč s strani občine, 
ker smo se s projektom prijavili na razpis za sredstva 
namenjena športnim aktivnostim. Pred vsem pa bomo 
projekt uresničili večina kar z lastnim delom naših članov 
in ostalih krajanov, zato ob tej priložnosti prosimo za kar 
čim večjo pomoč, ki bo zelo dobrodošla, da čim hitreje 
pridemo do našega skupnega cilja. Naša želja je, da bi 
bilo igrišče nared že za turnir štirih dežel za prvomajske 
praznike. Preplastitve, obnove črt, ograje, košev, golov in 
možnost igranja odbojke pa se bodo najbolj veselili otro-
ci OŠ, kot tudi vsi rekreativci, ki zelo radi obiščejo naše 
športno igrišče, ki je postal pravi osrednji kraj za druženje 
krajanov, pred vsem pa mladih.

šD SAVA PRIČELO z šIRITVIJO 
IN uREJANJEM šPORTNEgA IgRIšČA

Šd sava 30.04. prijazno vaBi na nogomet-
ni turnir Štirih deŽel in veselo Kreso-
vanje z Živo glasBo na savi.

Za ŠD Sava: Boris DOBLEkAR

PRVOMAJSKE POČITINIcE zA 
otroke in mladino

Društvo prijateljev mladine in Mladinski cen-
ter Litija vabita vso šolajočo in ostalo mladino 
ter otroke, da se udeležijo programov, ki jih prip-
ravljata v času prvomajskih počitnic:

SOBOTA, 26. APRIL ob16.00 - priKaz oŽivljanja 
in osnov prve pomoči v Mladinskem centru Litija 
v sodelovanju z Rdečim križem Litija

NEDELJA, 27. APRIL - POhOD NA JAVORSKI PIL, 
zbor udeležencev ob 8.30 pred MC v Litiji (3 ure hoje, 
udeležba na proslavi ob državnem prazniku upora proti 
okupatorju, golaž z udeleženci proslave, organiziran 
prevoz v Litijo), v sodelovanju z Organizacijo borcev za 
vrednote NOB Litija; brezplačno, prijava ni potrebna  
    
PONEDELJEK, 28. APRIL od 8.00 do 16.00 - KOPAL-
NI IzLET z VLAKOM V ATLATNIS - Zbor udeležencev 
na železniški postaji v Litiji ob 8.00. Predviden je 
prevoz s kopalnim vlakom in štiri ure kopanja. Cena 
za otroke do 12 let je 10 EuR, za dijake in študente 
13 EuR, za odrasle 17,60 EuR. Malica ni vključena v 
ceno. Prihod v Litijo ob 16.00. Prijave sprejemamo do 
25. aprila od 9.00 do 20.00 na telefon 051 443 410.

sreda, 30. april od 8.00 do 17.00 - Avtobusni 
izlet v meŽico v rudnik svinca in cinka ter muzej 
rudarstva. Zbor udeležencev ob 8. uri pred MC Li-
tija. Za ogled rudnika je potrebna primerna obleka in 
obutev (v rudniku je 10oC)! Cena za otroke, dijake in 
študente je 18,50 EuR; za odrasle 20,50 EuR.  Malica 
ni vključena v ceno. Prijave sprejemamo do 28. aprila 
od 9.00 do 20.00 na telefon 051 443 410.

ponedeljeK, toreK in sreda, 28. do 30. april 
od 17.00 do 18.30 - PLESNA DELAVNICA ORI-
ENTALSKIh PLESOV za osnovno in srednjo šolo. 
Delavnica osnov za začetnike, v MC Litija. Prijavnina 
5 EuR.

počitnice so lepŠe z dpm in mc litija !!!

spoŠtovane oBčanKe
in oBčani oBčine litija

Ob prihajajočih praznikih, dnevu odpora 

proti okupatorju, 1. maju  in četrti oble-

tnici vstopa Slovenije v Eu, vam želimo 

prijetno praznovanje in da bi vsi skupaj 

ohranili narodno, državljansko zavest ter 

identiteto, seveda ob naši skupni želji, 

da bi se naša pozitivna pričakovanja v 

čim večji meri uresničila.
                   OO SLS LiTijA                                         
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DRžAVNO PRVENSTVO 
tradicionalnega karateja

nogometni klUb jevnica
Pripravljalni del nogometašev je bil zahteven in na-
poren, zato je prišlo tudi do poškodb. Največ  je 
bilo  poškodb gležnjev, kar je posledica udarcev v 
pripravljalnih tekmah in poškodb mišic, kar je pos-
ledica napornih treningov. Vse to je naredilo kar 
nekaj skrbi trenerju, kajti med poškodovanimi je bilo 
nekaj igralcev prve enajsterice. Do prve prvenstvene 

tekme so poškodbe sanirali in trener je sestavil ekipo, ki je delovala čvrsto 
in premagala ekipo Nk TABOR 69 z  2:0. V drugi spomladanski  tekmi  pa 
je članska ekipa gostovala  v Podzemlju in z ekipo Nk kOLPA remizirala. 
Ostale selekcije so tudi začele s tekmovanjem in uspešno nastopajo. Zato 
je v popoldanskih urah v športnem parku zelo živahno saj vse ekipe tre-
nirajo in se pripravljajo na tekme. Priprave na 50-letnico potekajo po pro-
gramu, težave nastajajo le pri zagotavljanju finančnih sredstev za ureditev 
športnega parka, ki je največji v občini. ker pa domujemo na robu občine 
smo postavljeni malo na stran, čeprav menimo, da ni pomembno kje  
domuješ ampak kaj nudiš ljudem, ki so se pripravljeni rekreirati in družiti 
v prijetnem okolju. Naj vse še enkrat povabimo v jevnico igrati nogomet, 
košarko, odbojko, tenis, balinati, streljati z lokom se sprostiti ob lovljenju rib 
ali družbo delati našim mladim rolkarjem, ki so pripravili premični poligon.

Marjan MEDVED - Medo

ob koncu meseca marca, točneje 29. in 30., naj 
bi se začel že 34. spomladanski del tekmovanja 
v medobčinski ligi v malem nogometu na travi 
(olmn), v sezoni 2007/08. ko sem v prejšnjem stavku 
zapisal pogojnik »naj bi«, sem imel pred očmi sneženje, 
ki med velikonočnimi prazniki poizkuša nadoknaditi vse 

zamujeno med zimo. V primeru, da bo snega le preveč oz. bodo razmere nep-
rimerne za igro, bomo morali začetek tekmovanja prestaviti na čas, ko bodo 
razmere primerne za nemoteno igranje. Tako kot pred začetkom vsake sezone 
smo imeli tudi pred to sestanek, na katerem smo se dogovorili o načinu in 
pogojih igranja v ligi. Prva tema na sestanku je bila menjava dosedanjega vodje 
lige Marka Logaja. Po večletnem vodenju  lige se je odločil, da zaradi prezased-
enosti poišče zamenjavo. Nov vodja lige je sedaj postal matjaž aškerc, dolgo-
letni sodnik v omenjenem tekmovanju. Sprejet je bil tudi popravljen Pravilnik o 
igranju v OLMN-ju ter terminski in vsebinski plan izvedbe zaključnega turnirja.  
Gostitelj letošnjega zaključnega turnirja bo ŠD Dolina na terenu ŠRC Reka. 
Dvodnevni turnir bo izveden takoj po zaključku lige, nekje sredi meseca junija. 
Ostala obvestila sledijo s strani gostiteljev. Na koncu naj vas povabim na ogled 
ligaških tekem in zaključnega turnirja. Več informacij o dnevih in urah igranja 
ter rezultatih tekem dobite na spletni strani: www.olmn.si. 

LESTViCi LiGE PRED ZAČETkOM SPOMLADANSkEGA DELA TEkMOVANjA:

I. OLMN
EKIPA TEKEM zMAGE +/- točKe

1 Mk Light sound 9 7 19 23
2 PVP Vače 9 7 17 23
3 Omahen transport 9 6 12 28
4 GCi Praprotnik 9 5 12 15
5 FC janče united 9 5 -1 15
6 ŠD janče 9 4 -9 12
7 G. D. TOM 9 3 -1 11
8 Yu team 9 2 -10 7
9 Slikopleskarstvo jereb 9 1 -13 4
10 Sava 9 1 -26 3

II. OLMN
EKIPA TEKEM zMAGE +/- točKe

1 ŠD Polšnik 1 10 7 25 21
2 Dole ROTAL 10 7 24 21
3 ŠD Prežganje 10 7 17 21
4 kŠD Velika Štanga 10 6 13 20
5 jang boys 10 6 5 20
6 ŠD Polšnik 2 10 6 -7 19
7 Gostilna juvan 10 6 -5 18
8 Liberga 10 3 -19 9
9 Sobrače 10 2 -11 7
10 Nk Dolina 10 2 -15 6
11 Tisje 10 0 -27 0

vodja tekmovanja OLMN: Matjaž AŠkERC

MEDOBČINSKA LIgA MALEgA 
nogometa na travi

Kegljanje v Litiji še ni zamrlo, kljub temu da še vedno nimamo novega 
kegljišča in smo zaradi neustreznosti dosedanjega, morali poiskati 
kegljišče izven litije. a vendar nas tudi vožnja v zagorje na treninge 
in tekme ne ustavi, saj imamo močno voljo, na kar kažejo tudi naši 
odlični rezultati lanskega leta.
kot že vemo, ima naš klub 2 moški 
članski ekipi, ki nastopata v 1.b 
slovenski ligi in 2. vzhod slovenski 
ligi. Po jesenskem delu sezone je 
1. ekipa zasedla 7. mesto, druga 
pa 4. mesto. Še posebej se lahko 
pohvalimo z mlajšimi člani, ki kljub 
daljši vožnji niso zgubili zagnano-
sti do treningov. Prav ti člani so v 
izteku lanskega leta pridobili spon-
zorjeve drese, ki nam jih je finan-
ciralo vulkanizerstvo kastelic in bar 
Gumica iz Litije. Še enkrat se jim 
lepo zahvaljujemo. V lanskem letu 
so dosegli naslednje rezultate:
• V ii kategoriji dečkov posamez-

no, ki je seštevek 7 tekem, sta 
Tomaž in klemen ivančič zasedla 3. in 6. mesto. Na državnem prvenstvu 
dvojic pa sta slavila mesto državnih prvakov, saj sta osvojila 1. mesto.

• V iV kategoriji deklic posamezno (tudi seštevek 7. tekem), pa se je Anja 
Dobravec veselila drugega mesta, torej naslova viceprvakinje. V tej 
kategoriji so tekmovale tudi Valerija kokalj in Veronika ivančič, ki pa 
sta zasedli 5. in 6. mesto. Tudi tu smo se veselili državnih prvakinj v 
dvojicah, saj so Anja in Valerija premagale vso konkurenco.

• Nastopili smo tudi na kadetskem državnem prvenstvu deklet v dvojicah, 
ki je potekalo v Celju in Dravogradu. Tudi tu so bile v paru Anja Do-
bravec in Valerija kokalj, ki so kljub višji kategoriji dosegle naslov 
državnih prvakinj. Na ekipnem kadetskem državnem prvenstvu deklet 
(Veronika, Valerija, Anja) pa jim je malo zmanjkalo do obličja. Zasedle 
so 4. mesto. 

• Na ekipnem mladinskem državnem prvenstvu pa smo zasedli 6. mesto.

upamo, da bo v jesenskem delu zgrajen težko pričakovan objekt s ke-
gljiščem in da se bomo spet počutili kot domačin ter da bomo dosegali še 
boljše uspehe. Glede na dosežene rezultate pa je očitno, da teh otrok prav 
nič ne moti vožnja v Zagorje in nazaj. Zanje je pač šport v prvi vrsti užitek 
in zabava. Na koncu lahko vsem članom le čestitamo in jim želimo obilo 
športnih uspehov še naprej!

kegljaški klub Litija 2001

UsPeŠno leto 2007 v 
kegljaŠkem klUbU litija  

Nastja Kolar, trinajstletna članica Tk AS Litija, se je 
udeležila svojega prvega turnirja za svetovno mladinsko 
iTF teniško lestvico do 18 let v umagu. Turnir je bil 1. kate-
gorije (to je najvišja kategorija), Nastja pa je pripravila na 
turnirju pravo senzacijo. Preko treh krogov kvalifikacij se je 
brez težav uvrstila v glavni turnir, kjer je v 1. krogu ugnala 
5.nosilko čehinjo Borecko Martino, trenutno na 98. mestu 
mladinske iTF teniške lestvice. Nastja je zmagal 6:4 in 6:4. 

V drugem in tretjem krogu je nasprotnicam prepustila le vsaki po eno igro, 
saj je obe tekmi zmagala 6:1 in 6:0. Nastjo je v šele v četrtfinalu zaustavila 
3.nosilka kerkhova, ki je slavila 6:1 in 7:6.Vse ostale slovenske predstavnice 
so izgubile že v prvem krogu. Za Nastjo je to fantastičen uspeh, saj je dokazala, 
da se lahko kosa z najboljšimi mladinkami na svetu. Za Nastjo so bile to prve 
iTF točk.

Do novih iTF točk pa je v španskem 
Benicarlu prišel tudi Nik Razboršek, 
ki se je uvrstil v drugo kolo, potem pa 
po hudi borbi izgubil. Nik Razboršek 
bo nadaljeval serijo iTF turnirjev v 
Mostarju konec aprila, nato pa bo 
odigral nekaj mednarodnih turnirjev, 
ki se bodo odvijali v Sloveniji, čakajo 
pa ga tudi državna prvenstva. Nik se 
bo tako po nekajmesečnem treningu 
na Mallorci znova potil na igriščih 
domačega kluba AS, z njim pa bo 
seveda tudi njegov trener nemec 
Markus.

Na domači sceni je bila krajša tek-
movalna pavza, serija poletnih tekmo-
vanj pa se prične 12. aprila. Teniška 
zveza Slovenije je 1.4. objavila nove 
slovenske teniške lestvice. Tenis 
klub AS Litija ima kar nekaj tekmo-
valcev, ki so v svoji kategoriji med 
TOP 20. Najboljša sta Nik Razboršek 
na 1.mestu do 16 let in Nastja kolar 
na 1.mestu do 14 let. Sledita Pia Čuk 
na 2.mestu do 12 let in Blaž Bizjak na 
3.mestu do 14 let.  Odlično so se v 
zimski sezoni odrezali še Valentin 
Horvat ki je na 11.mestu do 14 let,  
Lara kralj na 13.mestu do 12 let, Gre-
ga kokal na 14.mestu do 12 let, Anita 
kosmač na 15.mestu do 16 let in 
Sara Sirše na 17.mestu do 12 let, ter 
Denis Bovhan na 15.mestu pri članih. 
Ostali bodo morali za vstop v ligo TOP 20 še malo potrenirati.  Anja Poglajen bo 
nadaljevala serijo turnirjev za WTA teniško lestvico. Do sedaj je ubranila že vse 
lanskoletne točke iz prvega tromesečja, tako da se še vedno drži na 660.mestu 
WTA teniške lestvice, do poletja pa si rada prebila še malo višje. 

Sicer pa v Tenis klubu AS Litija vsi že nestrpno pričakujejo prvomajske 
teniške priprave v umagu, ki bodo letos od 26.aprila do 3.maja, udeležilo pa 
se jih bo 46 tekmovalcev.

nastja kolar in nik 
raZborŠek UsPeŠna na itF 

TuRNIRJIH

t e n i Š k a  Š o l a  a s
vpis: do 09.05.2008 vsak dan na Tenis parku AS (prijavnico oddate za šankom 
bistroja AS ali v pisarni Tk AS) ali po telefonu 031-693-330 ali 01/8980-801 ali 
e-mailu: as.aping@siol.net

Teniška šola bo potekala 2x tedensko po 60 minut vadbe na teniškem 
igrišču. Vpisujemo letnike od 2001 do 1998.

pričeteK teniŠKe Šole: ponedeljek, 12.05.2008 ob 18. uri za vse novo 
vpisane. urnik bo oblikovan po prvem srečanju, ko bodo otroci razdeljeni v 
skupine. Število otrok v skupini je omejeno. 

cena: 51,50 EuR (DDV vključen v ceno!) za 2x tedensko
oprema: Lopar si lahko izposodite na tenis parku AS!

odreži in vrni na Tenis park AS

PRIJAVNICA zA VPIS V TENIšKO šOLO
iME iN PRiiMEk:

ROjSTNi DATuM:
NASLOV:

GSM (za SMS sporočila):
iME iN PRiiMEk

ENEGA OD STARŠEV:
TELEFON (doma ali služba): 

PODPiS staršev:

top rezultati marec 2008: 1. Blaž Eltrin - 265,  
2. Borut Eltrin - 242, 3. klemen kusterle - 232.

BoB bowling liga (moški): 1.  klemen kusterle – 
2092, 2. Blaž Eltrin – 2044, 3. Nejc Steiner - 2024

BoB bowling liga (ženske): 1. Cveta Dobravec – 1735, 2. Marina Eltrin – 
1529, 3. Petra Eltrin - 1440

izvrstna ponudba za podjetja, sindikate, društva, klube in organizirane skupine 
– ob mesečnem zakupu steze vam pripada 15% popust na uro bowlinga!!! 
Rezervirajte si svojo stezo na TEL: 0597 114 72.

V času prvomajskih počitnic na Bob bowlingu velja poseben popust za šolarje, 
dijake in študente! Bob bowling bo med počitnicami za vas odprt tudi v dopol-
danskem času! Vabljeni  tudi v Bob bowling restavracijo in v pizzerijo Bob! 

TuRNIR zA 1. MAJ (moški) - potekal bo 30.4. ob 19. uri. Prijave zbiramo do  
1 ure pred turnirjem. Prijavnina 10 eur. VABLjENi NA ZABAVO!

Ekipa Bob bowling

bob novice www.bob-bowling.si

Mladi karateisti iz Litije (klub Mla-
dina) so se tudi letos udeležili držav-
nega prvenstva Slovenske zveze 
tradicionalnega karateja (SZTk) v 
Tolminu, ki sta ga organizirala kk 
Goryu in SZTk. Državnega prvenst-
va se je udeležilo 130 tekmovalcev, 
opravili so 252 nastopov v borbah in 
katah. iz Litije so nastopili 4 mladi 
tekmovalci. V katah posamezno 
je nina Bajrić v kategoriji malčic 
dosegla odlično 3. mesto, prav tako 
pa sta v katah ekipno mlajše deklice 
skupaj s Kajo Praprotnik dosegli 3. 
mesto. Mladi tekmovalci se že pri-
pravljajo na naslednje tekmovanje 
v Gradiški (iT), ki ga bo organizirala 
SZTk skupaj z italjansko zvezo tradi-
cionalnega karateja FikTA.

Gorazd PRAPROTNik
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obmocno zdruzenje rdeceGa Kriza litija

Brezplačno letovanje otroK - OZRk Litija bo tudi v 
času prvomajskih šolskih počitnic organiziralo brezplačno  
letovanje za 8 šoloobveznih otrok. Otroci  bodo vključeni 
v program letovanja, ki ga RkS financira tudi s pomočjo 
sredstev FiHO 2008. Otroke predlagajo osnovne šole, ki od 
staršev pridobijo tudi pisno soglasje. Otroci bodo letovali 
na Debelem rtiču. Organiziran je tudi skupen prevoz izpred 

športne dvorane v Litiji.  
OBISK NA DOMu je oblika in način izkazovanja pozornosti in skrbi za starejše, 
težje bolne, osamljene ter invalidne osebe. To je ena od nalog  krajevnih organizacij 
Rdečega križa (kORk), ki jo le te preko svojih prostovoljcev zelo uspešno in dos-
ledno izvajajo. Ob priliki obiska in razgovora se udeležencu v primeru potrebe nudi 
tudi druga konkretna pomoč. kO pa svoje krajane obiščejo tudi v njihovih začasnih 
bivališčih, to je v domovih za starejše in v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni 
tudi v  bolnici. V prvih mesecih letošnjega leta so prostovoljci iz KORK obiskovali 
starejše, bolne in osamljene, tako na domu kot  v domovih za starejše. Prostovoljci 
na svojih območjih so sodelovali pri izvedbi ustreznih aktivnosti, ki se namenjajo ob 
dnevu žena in ob materinskem dnevu. Tudi to so trenutki, ko je prav, da posebno 
pozornost namenimo vsem, ki so se v preteklem obdobju razdajali za druge. kORk 
Polšnik je  poleg občnega zbora pripravilo tudi  zdravstveno predavanje. Pomladan-
ska srečanja, kjer so se spomnili na vse žene, dekleta in matere, so  imeli  v kORk 
Velika kostrevnica, javorje,  Primskovo, konjšica, Ribče, Sava in  Hotič. Povabili so 
svoje  krajanke in krajane, kulturni program pa so pripravili učitelji in učenci, vsak 
na svojem območju. Obiskovalci so z velikim zanimanjem spremljali nastopajoče 
učence in učenke, ki za te priložnosti pripravijo obsežen kulturni program. Potem 
pa si krajani vzamejo tudi čas za klepet in dobro voljo ter se ob tem posladkajo z 
dobrotami, ki  jih pripravijo aktivistke Rk.
OZRk v mesecu aprilu 2008 izvaja v Gimnaziji Litija za dijake 3. letnikov  10 uRNI 
tečaj za prvo pomoč za vozniKe motornih vozil. Dijaki bodo opravili 
preizkus znanja  in s tem bodo  že premostili prvo oviro na poti do “šoferskega 
izpita”.     Danica SVERŠiNA

ozrK je izvedlo dvodnevno krvodajalsko akcijo, ki je potekala 13. in 14.3., 
v prostorih zdravstvenega doma Litija. Vsem krvodajalkam in krvodajal-
cem, se za darovano kri  zahvaljujemo!

srečanje v Ks hotič - Zakorakali smo že v pomlad in za nami so vsa prazno-
vanja v marcu, kot so osmi marec, 40 mučenikov, praznik jožic in jožetov, ma-
terinski dan in letos celo velika noč. Zato smo letošnje leto srečanje s pomladjo 
pripravili nekoliko kasneje in sicer 5.4. v dvorani gasilskega doma. Povabili smo 
vse krajane, predvsem starejše, krvodajalce, novo priseljene, da bi se z njimi bolje 
spoznali. udeležba je bila presenetljivo velika, saj je bila dvorana nabito polna. Že 
takoj ob prihodu so žene in matere prejele rožico, nato je sledil kulturni program. 
Najprej je vse prisotne pozdravila predsednica sveta krajevne skupnosti, sama pa 
sem podala poročilo o delu Rk v letu 2007 in jih seznanila s težavami in seveda tudi 
lepimi trenutki pri našem delu na terenu. Sledil je nastop 30 harmonikarjev. Zelo 
lep program so pripravili najmlajši s svojima vzgojiteljicama iz vrtca Taček. Sledil je 
nastop učencev Podružnične šole s programom, ki so ga pripravili skupaj s svojimi 
učiteljicami. Za konec je nastopil še moški pevski zbor iz Hotiča. Po programu je 
sledila popestritev in seveda klepet. Posebne zahvala naj bo namenjena prosto-
voljkam Rk, ki so s svojim delom pripomogle, da je to srečanje, tako lepo uspelo. 
Še enkrat hvala vsem.

Predsednica kORk Hotič: Nuša GRiLj 

KORK SAVA - V mesecu februarju so se na Savi, na pobudo predsednika Sveta 
krajevne skupnosti, g. jožeta Leskovška,  zbrale krajanke in se dogovorile, da pon-
ovno začnejo z delom v kORk Sava, ki pokriva kS Sava in Sp. Log. Lani je žal umrla 
prejšnja predsednica ga. Anica Tori zato je delo začasno zamrlo. Že na prvem ses-
tanku so se prisotne uskladile glede članstva v krajevnem odboru in za predsed-
nico predlagale go. Tino kuder-Veldin. Odbor je takoj začel z delom in prvi rezultat 
je bila prireditev »PRAZNujMO SkuPAj«, ki je bila 14.3. v telovadnici Podružnične 
osnovne šole na Savi. učenci so z učitelji pripravili pester program, razveselili pa so 
nas tudi najmlajši iz vrtca kekec. kot gostje so nastopili učenci Srednje glasbene 
šole Zagorje ob Savi, ki so nam prav tako pripravili nekaj zanimivih izvedb. Naj še 
posebej poudarimo, da je bil med nastopajočimi tudi David Novak, ki je na 37. 
državnem tekmovanju mladih glasbenikov RS dosegel zlato plaketo in absolutno 1. 
mesto v kategoriji harmonika 1. b. Po prireditvi so aktivistke, zadovoljne z visoko 
udeležbo krajanov in krajank, pripravile bogato pogostitev. Članice odbora in ak-
tivistke so se dogovorile, da bodo poleg vseh aktivnosti v okviru Rk, pripravile tudi 
več srečanj in delavnic, tako da se bo v prihodnosti nekaj dogajalo tudi  na Savi 
in Sp. Logu.

Predsednica kORk Sava:  Tina kuDER-VELDiN

FrancU rePovŠU v 
POSLEDNJE SLOVO!

Odšla sem na sprehod, v počasi prebujajočo se naravo, 
s tesnobo v srcu in z občutkom popolne nemoči, ki mi 
je ohromljevala telo. Prvo pomladno cvetje je že davno 
odcvetelo, trava se je obarvala zeleno, na nekaterih 
drevesnih krošnjah pa so že vzbrsteli rožnati popki in se odprli v drobne 
cvetke. A v zadnjih dneh je malce zamujena zima spet pokazala svoje zobe 
in prekrila pokrajino s težko belo odejo. Rožnate veje so žalostno polomljene 
ležale na tleh. Spreletelo me je; ravno tako, kot on, naš Franci.

kje je tisti prijazen obraz, prijatelja, znanca, ki se nam smeji s fotografij, ko 
listamo po albumu spominov? kam je izginila sled za odločnim možakom, ki 
je prekipeval od veselja in želje po življenju? kako težka je bila preizkušnja 
bolezni, pod katero si klonil, dragi prijatelj? Z razočaranjem in jezo v srcu se 
oziramo v nebo in hrepenimo po pojasnilu in odgovorih na vprašanja; čemu 
tako kmalu?

Zazevala je praznina med nami, odšel si, človek, ki je že v otroštvu občutil težo 
dolžnosti in odgovornosti ob izgubi očeta in težkem življenju, ki je sledilo. Rodil 
si se pred 47 –imi leti, v družini s štirimi sinovi. Razigrano otroštvo so breme-
nile obveznosti do družine in dela na kmetiji. Po osnovni šoli v Polšniku, se ti 
je uresničila želja postati ključavničar, s tem pa tudi možnost za zaposlitev. 
Po nekaj letih dela v podjetjih, si se kmalu po rojstvu naše države, odločil da 
odpreš svojo obrt, ki si jo vodil vse do zgodnje upokojitve. Zgradil pa si dobre 
temelje, ki so dovolj trdni, da družina z obrtjo nadaljuje. 

Mama ti je dajala vzgled in spodbudo za versko življenje, tako si vedno rad 
stopil med ministrante, kasneje pa bral berila in se pridružil pevcem na koru. 
Petje je bilo ena tvojih največjih ljubezni. Ravno zato si želel postati tudi član 
MoPZ Polšnik, kjer pa je moral tvoj deški glas še dozoreti. Nato pa te je s 
fanti 32 let družilo veliko prijateljstvo. Ob tvojem slovesu jim ostajajo spo-
mini na druženja v hribih, toplicah, morju, pevskih prireditvah, kartanju in 
še marsičem, kjer pa si običajno prevzel tudi vlogo organizatorja. Za svoje 
delo v kulturnem društvu, katerega del so bile tudi dramske uprizoritve v režiji 
Darinke Ribič, si prejel kar nekaj priznanj, tako Linhartovo, kot Gallusova in 
značko Petra jereba. 

V kD si dobil naloge blagajnika, vodenje financ pa so ti zaupali tudi v TD ter 
tudi samem svetu kS. Zaveden krajan, vedno pripravljen pomagati sočloveku 
in prispevati za dobrobit kraja, pa naj bo to z delom ali prispevki v pomoč 
društvom si sodeloval pri projektu celostne obnove vasi in podeželja, ka- 
sneje kot član sveta kS  s kratko prekinitvijo vse od leta 1991pa do leta 2006 
pri vseh projektih sveta. Tako pri gradnji vodovoda, pripravi gradnje mrliške 
vežice, zadnji dve leti, ko pa si bil izvoljen še za predsednika kS, pa ti je bil 
zaupan še nadzor gradnje nove šole. Nekaj let si vodil pokopališki odbor, sprva 
pomagal župniku, nato pa samostojno. 

Bil si tudi član PGD Polšnik, kamor si se priključil pri rosnih 15- ih letih in tudi 
na tem področju prejel gasilsko priznanje za dolgo – 30 - letno delo, priznanje 
GZ ii. stopnje ter gasilsko odlikovanje i.stopnje. v zadnjih letih si bil član disci-
plinske komisije. Prav tako si se v mlajših letih rad preizkušal v nogometu.

Vsakič, ko si v življenju vzel v roke hlebec domačega kruha, si to storil s 
posebnim spoštovanjem; sprva maminega, po poroki z ljubljeno Olgo, pa 
babičinega. Z Olgo sta našla skupno besedo ob druženjih pri igrah, kjer sta 
oba rada sodelovala. Pred oltar si jo popeljal v letu 1988, ter srčno sprejel nje-
na fantka za svoja. Tako pa tudi onadva tebe, saj je družina dobila zanesljivega 
moža in očeta. Ravno tako prisrčno si sprejel tudi njuni izbranki in ko se je že 
v času tvoje hude bolezni rodil še mali Nejc, je bil zate lučka v mraku in sonce 
v oblačnih  dneh. Vedno si se rad vračal na domačijo v Polšniku, k materi, 
bratoma in sorodnikom. Nečaka sta te vsako nedeljo z veseljem pričakovala. 
Prav tako si gojil prisrčne odnose s stricem Tonetom, ženo ivanko in njuno 
družino iz Domžal, ki vam je vseskozi stala ob strani. Od izgube očeta, pa vse 
do tvojih zadnjih trenutkov. Njihova pomoč ni ostala neopažena in vsi domači 
so jim globoko hvaležni. Z gradnjo delavnice za tvojo obrt, so se uresničile tudi 
dedove dolgoletne želje, ta pa ti je  rad pomagal po svojih najboljših močeh.

S poslovnimi obveznostmi so prišla izobraževanja in odprt za novosti si srkal 
znanja ter jih združeval s svojimi dotedanjimi izkušnjami. Rasel si tako na 
podjetniškem kot osebnem področju. Bil si partner v združenju Naš vrt in  
večkratni voditelj meseca, član zbornične skupščine pri Obrtni zbornici Litija 
ter predsednik predsednikov krajevnih in mestne skupnosti v občini.  kar ti 
je, ob vseh obveznostih, dopuščal čas, si poleg petja in sodelovanja pri vsem 
dogajanju v Polšniku, rad sedel na motor in postal tudi član moto kluba AMD 
izlake. Tu in tam se ti je pridružila tudi Olga. 

Pred sedmimi leti so ti zdravniki prvikrat omenili, da malce večja skrb za 
zdravje ne bi bila odveč. Po prvi operaciji, ko si se še prejšnji dan na Mamolju 
udeležil daritve svete maše, opozoril še nisi jemal preresno. ko pa se je z leti 
tvoje zdravje krhalo, si pomislil, da stvar le ni kar tako. Sicer močan, optimist, 
z veseljem do življenja in energija, ki je navduševala vse okrog tebe, si bil 
prepričan, da ne moreš izgubiti. Morda je tudi tvoj čut odgovornosti ob za-
danih nalogah, ki so včasih naletele na ovire in te to ni pustilo ravnodušnega, 
prispeval k hitrejšemu razvoju tvoje bolezni. 

Pa vendar. Neka sila, ki je ne poznamo, ki v nas zbuja strahospoštovanje in 
jezo je tako močna, da zlomi tudi najmočnejše. Sila ali volja? Volja nekoga, ki 
usmerja naše življenje od zibelke do groba; če nam je življenje dal, nam ga 
lahko tudi vzame in mi moramo to sprejeti. Z ljubeznijo. Četudi je tako zelo 
boleče. 

Dragi Franci! Polšniška Lurška Mati Božja ti je povrnila za trud, ki si ga na 
kolenih vlagal v obnovo njenega oltarja. k blaženi v Lurd bomo poromali zate 
mi, ti pa jo morda srečaš tam nad zvezdami. Tvoji  prijatelji ostajamo v mislih s 
teboj, posebno zdaj, ko si odšel v svetle prostore večne ljubezni in te prosimo 
za odpuščanje, če smo te kdaj s čim prizadeli. Vemo, da je teta Pavla tudi zate 
prihranila stolček v nebesih, četudi si ga zasedel veliko prekmalu. 

Vsem tvojim ljubljenim, v imenu pevcev ter vseh društev in kS Polšnik izrekam 
iskreno sožalje.

Tiho, tiho se poslavljaš,
kot zadnji dih mojega poletja.

Še čutim Tvojo toploto na koži,
a v mojo dušo veje jeseni hlad.

Imel si me, in me imaš
in me boš imeli tudi,

ko v večnosti najdeš zavetje.
Po miru se srcu toži.

Hoče nazaj, v pomlad.

Ubila bi tišino, 
ki hrumi v moji glavi.

Šla bi s Teboj,
pozabila in začela znova.

Spet našla v mislih jasnino,
ki s Teboj odšla je, ne vem

ali prejšnji dan, včeraj ali davi
In čutila mehak dotik bi Tvoj,

te ljubila vedno znova
in znova in znova.

Čas bi zavrtela nazaj,
na Tvoj prvi objem in poljub,

še enkrat s Tabo bi živela,
se Bogu zahvalila,

da imam angela in z njim raj,
za Tvoj obraz in glas tako mi ljub.

V srcu te bom skrila,
nikdar in nikoli pozabila.

Hvala Ti, za vse besede,
Hvala Ti, za lepe dni.

Bil si, in ostajaš moj plamen,
ki tli v globini mojega bitja.

Hvala Ti, za vse poglede
in za nežne vse noči.

Živel boš v jutru ranem.
Moj zrak, moja voda

in moja zemlja.

 Diana HorvAt

zBOGOM



Ne jokajte za menoj,
le mirno k grobu pristopite,
pomislite, kako trpela sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
Z bolečino v srcu smo se poslovili od drage

mamice, babice in prababice

VERONIKE OSTREŽ
iz Jevnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se od nje tako številčno poslovili, poklonili toplo 
misel in spoštovanje, darovali cvetje in sveče, nam ustno ali pisno 
izrazili sožalje in nam bili v oporo.
Zahvaljujemo se Mladinskemu društvu in KS Jevnica, vsem prapor-
ščakom, govorniku g. Vinku Gaberšku za besede slovesa, pevcem 
za občutno zapete pesmi, duetu Martini Furlan in Dejanu Lapanji, 
zdravstvenemu osebju ZD Litija, še posebej dr. tadeji Mantel Haupt-
man, zdravniškemu in medicinskemu osebju Onkološkega inštituta 
Ljubljana, še posebej dr. Ibrahimu edhemoviću in gospodu župniku 
iz Kresnic za poslovilni obred.
Vsem in vsakemu še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sinova Karli in Boris ter hči Vesna z družinami

ZAHVALA

ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in tašče

PAVLE KOVAČ
1923 - 2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste sočustvovali z nami,

in ki ste ji podarili cvetje in sveče 
ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči mož Vinko in hči Nika z družino

Ni več trpljenja, 
ne bolečine,

življenje je trudno 
končalo svoj boj.

V SPOMIN

17. aprila mineva eno leto od smrti našega dragega

FRANCA MEDVEDA
iz Spodnje Jablanice 8, Šmartno pri Litiji

03.12.1929 - 17.04.2007

Vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame;
pravijo, da je čas, ki celi rane
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

Mineva žalostno leto odkar nas je zapustil
naš dragi mož, oče in dedi

JANEZ ZARNIK
1936 - 2007

iz Litije

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo, 
postojite ob njegovem grobu in prižigate svečke.

Žena Vera in sin Blaž z družino

Življenje tone v noč,
še žarek upanja si išče pot,
 ostala pa je bolečina
 in tiha solza spomina.

V SPOMIN

Mineva deseto leto odkar nas je zapustil 
naš dragi mož in oče

BENJAMIN ROZMAN

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo, 
prižgete svečko ali podarite cvetje.

Njegovi: Nuša, Blaž in Alenka z družino

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili,
nas s svojo smrtjo niso zapustili.
v ljubezen so se spremenili,
z njo naša srca napolnili.

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi našega
moža, očeta in dedka

MRAK FRIDERIKA
8. 5. 1932 – 12. 3. 2008

iz Sitarjevca  v Litiji

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in sodelavcem, ki ste  sočustvovali z nami, podarili cvetje, sveče 
in darovali za Onkološki inštitut Ljubljana. Posebna zahvala gre 
delavcem elektro Grosuplje za nesebično pomoč ob tragičnem do-
godku, gospodu župniku Okoliš Pavlu za obred, pogrebni službi 
Komunala Litija, moškemu pevskemu zboru iz Litije in vsem ostalim, 
ki ste nam pomagali in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

ob izgubi našega dragega očeta, dedija in pradedka

MARJANA OBLAKA
1926 - 2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
bivšim sodelavcem in znancem, ki ste sočustvovali z nami, ki ste mu 
podarili cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se tudi g. Kaplji in g. Willeupartu za izrečene tople 
besede ob poklonu njegovemu življenju.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Marija, Babi, Miša, Nana in Uroš z družinami

marjanU oblakU v slovo
Ob nepričakovanem slovesu človeka, ki nam je bil dolga leta 
blizu, se zdrznemo in v trenutku zavemo človeške krhkosti in 
minljivosti. Nemo in nemočno obstanemo ob tem žalostnem 
dogodku in običajno komaj najdemo primerne besede tolažbe 
za svojce umrlega. 
Zame in občane Medvod je bil Marjan človek, ki ni niti za tre-
nutek izgubil zanesljivega občutka za objektivnost in realnost.
Zaradi svojih plemenitih značajskih potez si je pridobil širok 
krog zvestih prijateljev in somišljenikov, tudi v Medvodah. 
Na svoji bogati življenski poti je Marjanu, česarkoli se je lotil, 
tudi uspelo, predvsem po zaslugi marljivosti in vztrajnosti, pa 
naj si to bodi v Litiji, na kredarici, v Beogradu, na jančah, v 
Ljubljani, Bogenšperku ali v Medvodah.
Marjanu so bile zaupane pomembne vodilne funkcije. Bil je skro- 
men, delaven in inovativen, z novimi idejami in s pogledom na 
jutrišnji dan.
To so bile lastnosti zaradi katerih nam bo Marjan ostal v traj-
nem spominu.

Stanislav ŽAGAR
Župan Občine Medvode

Vsi, ki radi jih imamo
nikdar ne umro,

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

V SPOMIN

in

Hvala vsem, ki se ju spominjate, v mislih,
s svečko ali cvetlico na njunem grobu.

Vsi njuni

MERILA
Merimo se po avtomobilih,
po mogočnosti zgradb,
po zlatu, razkošju in po drugih
odvečnih kramah...
Nimamo pa meril za dobroto,
srčnost, dušo...
Nimamo in jih žal nikoli ne bomo imeli!
Morda zato, ker jih še ni!
Morda zato, ker jih nočemo imeti!
Morda zato, ker so nam lepa embalaža,
blišč in velikost krame pomembnejše
od vsebine v ljudeh!
Pomembnejše od tiste škatlice,
ki je globoko v vsakomur izmed nas,
in ki se ji reče duša.
Kajti, ko bi imeli mere za dušo,
bi postala množica “tavelikih”
čisto majhnih
in tisti mali, neopaženi,
koncentratki dobrote,
bi postali večji od - zdaj velikih!

(Janez Medvešek)

Ob mnogo prerani izgubi našega ljubega

FRANCA REPOVŠA
(1961 - 2008)

iz Šumnika pri Polšniku

Naj bodo ti verzi zapisani v SPOMIN IN ZAHVALO vsem, tako 
našemu dragemu Francetu, kakor tudi množici tistih, katerih spisek 
bi bil predolg, pa vendar upamo, da se bodo našli med vrsticami. 
Vsi tisti, ki ste njemu in vsem domačim stali ob strani ob njegovi 
težki bolezni ter ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku. Še 
posebno pa iskrena zahvala PGD Polšnik, vsem pevcem, govorcem 
in obema župnikoma.

POčIVAJ V MIRU.

Žalujoči vsi njegovi

JOŽI
KOVAČ

16.3.1931-13.4.2002

JOŽETU         
KOVAČU                    

30.3.1925-30.3.1983

iz Dol pri Litiji.

Hvala vsem, ki se ju spominjate,
postojite ob njunem grobu in prižigate svečke.

Vsi njuni

TEREZIJA 
TEKAVEC

1.10.1933 - 18.4.2007

STANE
TEKAVEC

29.4.1965 - 26.4.2007

saj verjeti noče,
da med nami vaju več ni.

Solza se bo posušila,
rana se bo zacelila,

toda bolečina za vedno ostala bo.

Leto je naokrog, 
vajina praznina spremlja nas povsod.

Ko vajine zaželimo si bližine,
gremo tja v mirni kraj tišine,

tam srce se mirno zjoče,

V SPOMIN
Mineva žalostno leto odkar sta nas zapustila

naša draga mami in sin, brat ter stric



javno glasilo oBčan je vpisano v evidenco javnih 
glasil pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638. 
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

izdajatelj: Tiskarna ACO - jovanovič Aleksander 
s.p., CDk 39, 1270 Litija, TEL: 01/898-38-43
glavni in odgovorni urednik: Marko Djukić 
oblikovanje: Sašo jovanovič
grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija

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

v sliKi in besedi
(Tekst in foto: Ciril GOLOuH)

Kontejner »pri Bajerju« predilnice litija - Spoštovani neznani občan! 
kontejner je prazen in ti si vso navlako pustil pred njim. S takim odnosom in 
brezbrižnostjo bo naše mesto še naprej takšno kot je - umazano in zasvinjano. 

litija ima v srediŠču mesta zBiralnico Komunalnih odpadKov 
Bivši obrat Lesne industrije (furnirnica) ob Ljubljanski cesti je prava zbiralnica 
odpadkov, ki bi se jih po prvi oceni nabralo kar za več kamionov. upam, da si 
bodo pristojni ogledali zbirko in tudi ustrezno ukrepali.

litija gradi Žarno poKopaliŠče - Na Frtici nehote človek pogleda čez 
gradbeno ograjo, kjer se že dalj časa gradi žarno pokopališče. Nikjer table, kdo 
je projektant, kdo izvajalec, kdo nadzira dela, le pogled ti obstane na betonu, na 
sarkofagih kamor bodo shranjene žare s pepelom. Tako zgrajeno pokopališče 
je edinstven primer v Sloveniji, toda mi v Litiji moramo vedno po nečem izsto-
pat, pa saj smo bogati in denarja je za takšne projekte vedno dovolj. 

prva čistilna naprava - V Litiji že kar nekaj časa obratuje čistilna naprava 
ob Ljubljanski cesti. Na to čistilno napravo je sedaj priključeno le del stano-
vanjskih objektov iz levega brega Litije.  Vse to pa pripomore, da v reko Savo 
teče bolj čista voda, toda še vedno kemično onesnažena (razna gospodinjska 
čistila, čistila, ki se uporabljajo v sanitarijah, ostanki pralnih praškov po pranju 
in drugo) in so bolj nevarna kot fekalne odplake. iz vsega tega sledi, da je reka 
Sava za oko bolj čista, vendar pa kemično onesnažena.

al BoŠ ti tud noter padu? Na Valvazorjevem trgu je že kar nekaj časa ta 
odprtina pred vhodnimi vrati čevljarja Djukiča, ki sama po sebi kliče nesrečo. 
Odprtina je nezavarovana in kdor se bo znašel v njej bo lahko ostal tam za 
vedno, kajti nihče ga ne bo slišal, da bi mu priskočil na pomoč. Ali bo ta slika 
lastnika »Farbarjevega gradu« pripravila do tega, da bo zavaroval to nevarno 
odprtino, če on tega ne bo pa bi morali to storiti drugi pristojni na Občini.


