
Lara Kralj je nova državna prvakinja v 
tenisu v kategoriji dvojic za leto 2008. 
Tenis klub AS Litija je gostil Državno 
prvenstvo za dečke in deklice do 12 
let, ki se ga je udeležilo preko 140 tek-
movalcev. Največje veselje domačemu 

klubu AS Litija je pripravila Lara Kralj, ki je postala nova 
državna prvakinja v kategoriji dvojic. Lara je skupaj s 
Saro Palčič iz Kopra prikazala izvrstno igro in zasluženo 
sta osvojili 1.mesto. Lara Kralj je bila odlična tudi v ig-
rah posameznic, saj je le za las zgrešila uvrstitev v 
četrtfinale. Da je Lara Kralj v odlični formi, se je poka-
zalo že na mednarodnem turnirju ETA do 12 let v Kopru, 
kjer se Lara uvrstila najbolje od vseh igralcev kluba TK 
AS Litija in sicer je izgubila šele v tretjem kolu glavnega 
turnirja. ... več na strani 13

V soboto, 14. junija 2008, je občina 
Litija s prireditvijo v Spodnji Slivni 
praznovala svoj prvi občinski praznik, 
ki je posvečen ustanovitvi Geossa. Slo-
venija je edina med članicami Evropske 
unije, ki ima izračunano geometrično 

središče, zato je njegov pomen za slovensko naciona-
lno identiteto in prepoznavnost še toliko večji.
Govornika, župan Franci Rokavec in ustanovitelj Geossa Pe-
ter Svetik, sta poudarila vlogo Geossa v občini in državi ter 
predstavila razvoj samega projekta in občine v preteklem 
obdobju. Na slovesnosti ob obeležju so bila podeljena tudi 
prva najvišja občinska priznanja. Zlato plaketo občine Litija 
je prejela HELEna Fojkar Zupančič, dirigentka Zbora 
sv. Nikolaja, priznanje častnega občana občine Litija pa je 
prejel nekdanji dolgoletni litijski župan Mirko kapLja. 
Slovesnost je vodil dramski igralec Jože Logar, nastopili pa 
so še Pihalni orkester Litija, Moška vokalna skupina Lipa, 
skupina KUD Lithus in članica Gledališča Geoss Jana Ko-
lenc. Praznovanje se je nadaljevalo z družabnim srečanjem 
pod šotorom, kjer sta zbrane zabavala Saša Lendero in 
ansambel Juhej.
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V junijski številki se pozna živahni utrip zaključka 
leta, napovedujejo se že slovesnosti ob dnevu 
državnosti, prvič pa smo praznovali tudi  občinski 
praznik. Športniki iz naše občine še naprej 
žanjejo uspehe, pa tudi na kulturnem področju 
je bilo in bo nekaj odmevnejših prireditev.

Marko DJUKić

STran 13 STran 5STran 10 STran 5

Prispevke pošljite do

8. julija 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.

iz urednistva

Uspešna premiera po več 
kot triDesetiH letiH

ViDRa Na 
EVROPSKEM 
PRVENSTVu 

vsem občankam in 
občanom za 25. junij
“Dan DrŽavnosti”

čestitam in želim 
prijetno praznovanje.

Župan občine litija:
Franci rokavec

kUšD konjšica in krajevna skupnost  konjšica vas vljudno vabita

v soboto, 5. julija 2008 ob 18.00 uri na konjšico

na kUltUrno prireDitev
v spomin DirigentU 
carlosU kleiberjU

nastopil bo trobilni kvartet 
pihalnega orkestra litija

vljudno vabljeni

14. 6. ob 20. uri je bila v dvorani Kulturnega centra 
Litija premierno uprozorjena predstava naše edino 
bogastvo v izvedbi izrednega teatra kulturnega 
društva ŠkuD Tombas. Dvorano so skoraj do zad-
njega kotička napolnili sorodniki in prijatelji članov 
društva. igralci so kljub temu, da so šele drugič stali 
pred občinstvom in kljub dejstvu, da jih je gledalo 
več kot 250 obiskovalcev, suvereno odigrali predsta-
vo, ki je plod skoraj polletnega dela. Po predstavi je 
navdušeno občinstvo v kratkem druženju v dvorani in 
malo daljšem na zabavi, ki je sledila, dodobra nagradilo 
vse sodelujoče s pohvalami.
Predstava je avtorsko delo vodje gledališke skupine, 
Marka Djukića, igrali pa so Branka Hočevar, nataša 
Germ, Mojca kodrič, roman Tišler, jurij Dimec, 
Zoran Štepic in Matic konjar. Kostume, sceno in 
rekvizite je oblikovala Vesna pajić, luč aljoša Vizlar, 

lučni tehnik na predstavi pa je bil jure končar pevec.
izredni teater je s predstavo Naše edino bogastvo 
zapolnil vrzel, ki je več kot tri desetletja zijala v litijskem 
kulturnem življenju, kjer so gostovanja drugih gledališč 
sicer pogosta in dobro obiskana, domače produkcije 
pa izven šolskih gledaliških krožkov več kot trideset let 
ni bilo.
V ŠKUD Tombas bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam 
pomagali, zlasti direktorici Kulturnega centra Heleni 
Hauptman za razumevanje in podporo v času vaj in 
društvu Nova kultura za tehnično podporo. 
Predstava bo odigrana še 19.6. ob 20. uri, jeseni pa 
načrtujemo še kakšno ponovitev in vrsto gostovanj po 
celi Sloveniji. Več o predstavi na www.tombas.si.

Vesna PAJić

uSPEHi 
UČENCEV 
OŠ liTija

POČITNIŠKI 
PROGRaM 
za OTROKE 
in MlaDiNO

SaMOSTOjNa
RaZSTaVa 
JOŽE OCEPEK 

prvi občinski praznik

lara kralj in 
blaŽ bizjak - nova 
DrŽavna prvaka

OBČiNA LiTiJA objavlja

j a v n i   r a z p i s
za oddajo v najem  

neprofitnega  stanovanja 
za nedoločen čas

Stanovanje št. 4 v ii. etaži stanovanjsko 
poslovne stavbe ulica Mire pregljeve 4, 
Litija, v skupni izmeri 60,05 m2. 

Neprofitna najemnina za  mesec junij  2008  
znaša  202,64 EUR. Po površinskim normativu 
je stanovanje primerno za 4-člansko gospod-
instvo. 

Pogoje  razpisa za oddajo neprofitnega stano-
vanja v najem, ki so sestavni del te objave in 
vse druge informacije ter obrazec prijave, dobi-
jo zainteresirani na spletni strani občine www.
litija.si. in na JP KSP Litija d.o.o., vsak delovni 
dan od objave tega razpisa in sicer med 8. in 
15. uro, razen v sredo med 8. in 17. uro ter v 
petek med 8. in 13. uro. Dodatne informacije 
lahko  zainteresirani dobijo na tel. 01 89 00 
016 (Ksenja Celarc).
interesenti za najem  neprofitnega stanovanja 
morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahteva-
nimi prilogami do torka 15. julija 2008 na 
naslov: JP KSP Litija d.o.o.,  Ponoviška cesta 
15, 1270 Litija. Na kuverti mora biti napis: »za 
stanovanjsko komisijo; neprofitno stanovanje 
št. 4, Ulica Mire Pregljeve 4, Litija.«



2 o DELu oBčinSkEGa SVETa in oBčinSkE upraVEjunij 2008

poročilo o sprejetiH  sklepiH in oDločitvaH 
17. redne seje občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 29.05.2008 ob 18.00 uri, 

v veliki sejni sobi občine Litija, jerebova ulica 14, Litija.

Sejo je vodil župan Franci Rokavec, ki je po uvodnem pozdravu 
ugotovil sklepčnost sveta (od 23-ih svetnikov jih je bilo na začetku 
seje prisotnih 19).
Predsedujoči je dal najprej v razpravo in na glasovanje potrditev 
skrajšanega zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta z dne 
24.4.2008. Razprave ni bilo in zapisnik je bil soglasno sprejet.
Nato je župan s predloga dnevnega reda umaknil točko 8: »Pred-
stavitev Regionalne Razvojne Agencije Ljubljanske Urbane Regije«, 
zaradi službene odsotnosti direktorice RRA LUR ga. Lilijane Madjar, 
na pobudo svetnika Aleksandra Gombača pa je bila na dnevni red 
naknadno uvrščena točka: »informacija o opredelitvi občine Litija 
glede referenduma o oblikovanju pokrajin«. Tako je dnevni red 17. 
redne seje obsegal 10 vsebinskih točk, od katerih povzemamo 
naslednje:

oDLok o raZGLaSiTVi kuLTurniH SpoMEnikoV LokaL-
nEGa poMEna na oBMočju oBčinE LiTija – drugo branje
Poleg štirih že predhodno sprejetih odlokov o razglasitvi lokalnih 
kulturnih spomenikov (cerkev sv. Andreja na Vačah, cerkev sv. 
Pavla v Podpeči ter Farbarjev turn in Plečnikov spomenik NOB v 
Litiji), se je s tem odlokom na območju občine Litija razglasilo za 
kulturni spomenik še 33 cerkva, 7 gradov oz. njihovih ostankov in 3 
etnološki spomeniki – zasebni objekti, za katere so njihovi lastniki 
podali svoje soglasje.
Občinski svet je sprejel še dodaten sklep, da naj občinska uprava 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka pripravi poseben odlok, 
s katerim se določi način upravljanja in vzdrževanja spomenikov in 
obeležij v občini Litija, ki niso predmet tega odloka.

oDLok o uSTanoViTVi jaVniH VZGojno iZoBražEVaLniH 
ZaVoDoV na poDročju oSnoVnEGa ŠoLSTVa V oBčini 
LiTija – prvo branje
Razlogi za sprejem novega šolskega odloka v občini izvirajo pred-
vsem zaradi sprememb in uskladitev novega šolskega sistema (9 
letne osnovne šole) ter sprememb zakonodaje na državni ravni v 
zvezi s pristojnostmi in sestavo Svetov šol, nastanka nove občine 
Šmartno in izločitve Osnovne šole Šmartno ter z njimi povezanih 
sprememb šolskih okolišev ter zaradi nastanka nekaterih manjših 
enot   vrtcev pri podružničnih šolah in opredelitve njihove statusne 
organiziranosti. Največ javne polemike pa je bilo že v toku prip-
rave odloka in kasnejše javne  obravnave namenjeno vprašanju 
uvedbe skupnega šolskega okoliša na območju mesta Litija, ki naj 
bi v prihodnje omogočil bolj enakomerno in uravnoteženo izrabo 
obstoječega šolskega prostora ter ob pričakovanih demografskih 
kazalcih glede števila šoloobveznih otrok v prihodnje omogočil liti-
jskim šolam, ob njihovem skupnem dogovarjanju in sodelovanju s 
starši, da ne izgubljajo oddelkov zaradi problematičnega upadanja 
števila rojstev otrok.

oDLok o priZnanjiH oBčinE LiTija – drugo branje
Kot je znano je na eni izmed prejšnjih sej Občinski svet izbral 14. ju-
nij za svoj občinski praznik, ob občinskem prazniku pa se zaslužnim 
občanom, posameznikom, podjetjem, društvom in organizacijam, 
ki s svojim delom in dosežki prispevajo k razvoju in ugledu občine, 
podeljujejo tudi občinska priznanja. Priznanja občine Litija po 
sprejetem odloku so: Častni občan občine, Zlata plaketa občine in 
Priznanje župana. O podelitvi prvih dveh priznanj odloča Občinski 
svet na podlagi javnega razpisa in prispelih predlogov posameznih 
občanov ali pravnih oseb, medtem ko o priznanju župana odloča 
župan.

oDLok o oGLaŠEVanju V oBčini LiTija – prvo branje
Občina Litija do sedaj še ni sprejela nobenega splošnega akta, ki 
bi urejal področje oglaševanja in uporabo prostora na javnih mes-
tih za ta namen. S tem odlokom se tako ureja pridobivanje prav-
ice uporabe lokacij za postavitev različnih objektov, predmetov in 
naprav za oglaševanje v komercialne in zasebne namene ter druge 
obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju te dejavnosti izpolnjevati 
oglaševalci.

inForMacija o poSLoVanju jp kSp LiTija D.o.o. 
V LETu 2007 in iZVajanjE proGraMa Za LETo 2008
Uvodno predstavitev dela in poslovanja je podal direktor Roman 
Ciglar, po zadnji spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja, 
ki je v lasti občine Litija (73,6%) in Šmartno pri Litiji (26,4%), večino 
ustanoviteljskih pravic izvajata župana obeh občin, upravo podjetja 
pa predstavlja direktor. Podjetje ima 56 zaposlenih, v pretežni meri 
pa skrbi za oskrbo s pitno vodo, zbiranjem in odvozom odpadkov, 
za pogrebno in pokopališko dejavnost, za vzdrževanje cest in javne 
razsvetljave, upravlja s stanovanjskimi in poslovnimi objekti, izvaja 
storitve ogrevanja in upravljanja. Podjetje je v letu 2007 v prim-
erjavi z letom 2006 povečalo čisti prihodek za 22%, kar so dosegli 
zlasti s povečanjem obsega tržne dejavnosti. 

prEMožEnjSko praVnE ZaDEVE
Pri tej točki je Občinski svet najprej sprejel Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Pečice, v  k.o. 
Vače, v k.o. Dole in k.o. Moravče, ki se tičejo poti in cest, in ko se 
v korist Občine Litija vknjiži služnostna pravica gradnje občinske 
komunalne infrastrukture ter sklep o razširitvi letnega načrta raz-
polaganja in pridobivanja občinskega stvarnega premoženja.
Na predlog novo nastalega Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje 
Litija, je Občinski svet občine Litija s potrebno večino sprejel tudi 
sklep, da soglaša s prodajo garaže v Litiji s parc. št. 1345/77 k.o. 
Hotič in dvosobnega počitniškega stanovanja vpisano v z.k. pod. št. 
872/8 k.o. Toplice, ki se nahaja v Dolenjskih Toplicah, za potrebe 

pridobitve dodatnih sredstev za  nemoteno delovanje javnega zavo-
da, pri čemer je zavod dolžan postopek prodaje izvesti na podlagi 
veljavne zakonodaje s tega področja.

SoGLaSjE k STaTuTu ZD LiTija
Občinski svet občine Litija je po predhodni uskladitvi z občinsko 
upravo, v skladu z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravst-
veni dom Litija,  podal k aktu svoje soglasje. Ko je le to pridobljeno 
od obeh ustanoviteljic zavoda (tudi od občine Šmartno pri Litiji), 
ga sprejme še Svet zavoda in takrat Statut zavoda tudi stopi v vel-
javo.

prEDSTaViTEV jaVnEGa ZaVoDa GiMnaZijE LiTija
Uvod sta  podali ravnateljica  Vida Poglajen in svetovalna delavka 
Tanja Boltin.
Gimnazija Litija je pričela s svojim delom v šolskem letu 1997/98, 
tako da je za njo že 10 let uspešnega dela, ki se v zadnjem času 
odraža zlasti na majhnem osipu in  nadpovprečno doseženih rezul-
tatih dijakov na maturi, kjer kar 70 % dijakov doseže odličen ali prav 
dober učni uspeh. Šola  ima trenutno  12 oddelkov po 3 paralelke 
na vsak razred, trenutno jo obiskuje 390 dijakov, ki prihajajo iz 
7 občin, največ iz občine Zagorje (151), sledita pa Litija (136) in 
Šmartno pri Litiji (69).  V prihodnjih letih si Gimnazija želi prido-
biti in posodobiti še nekaj učilnic za izvajanje pouka ter razširiti 
dvorano s spremljajočimi prostori za obiskovalce in nastopajoče za 
potrebe izvajanja kulturnih prireditev.

inForMacija o oprEDELiTVi oBčinE LiTija 
Za rEFErEnDuM o pokrajinaH
Občinski svet občine Litija je sprejel ugotovitev, da uvrstitev 
občine Litija v tako veliko šesto referendumsko območje Osred-
njeslovenske pokrajine,  ne omogoča neposrednega izvajanja 
namena ustanovitve pokrajin in skladnega regionalnega razvoja 
vanjo uvrščenih občin. Občinski svet je sprejel tudi sklep, da bo 
tudi v prihodnje vztrajal pri svojih že sprejetih sklepih po umestitvi 
občine Litije v pokrajinsko povezavo, ki obsega občine s Kamniško-
Zasavskega območja, pri tem pa velja pripomniti, da vse svetniške 
skupine niso podprle tega večinskega mnenja.

kaDroVSkE ZaDEVE
Pri tej točki je Občinski svet Občine Litija najprej podal soglasje 
k izplačilu delovne uspešnosti za direktorje/ravnatelje javnih za-
vodov: Glasbena šola Litija –Šmartno, Osnovna šola Gradec, Os-
novna šola Gabrovka, Osnovna šola Litija, Zdravstveni dom Litija, 
Knjižnica Litija in Javni zavod za kulturo Litija v % višini, kot so jih  
prejeli direktorji/ravnatelji na podlagi meril področnih pravilnikov 
in na podlagi predloga ocen članov posameznih svetov zavodov. 
Najvišja delovna uspešnost je bila podana v javnem zavodu Knjižnici 
Litija (86%), sledijo pa JZK Litija (83%), GŠ Litija-Šmartno (79%), OŠ 
Litija (71%), OŠ Gradec (68 %), OŠ Gabrovka (50%) in Zdravstveni 
dom Litija (40 %) od mase dveh osnovnih plač, ki pripadata direk-
torju/ravnatelju glede na pripadajoči plačni razred. 

V nadaljevanju je občinski svet odločal o predlogih za podelitev 
občinskih priznanj Občine Litija  in sprejel sklep, da za Častnega 
občana občine Litija imenuje Mirka kapljo, dolgoletnega litijskega 
župana in aktivnega družbeno političnega delavca, Zlato plaketo 
občine Litija pa prejme Helena Fojkar Zupančič za uspešno delo 
in dosežene uspehe pri vodenju zbora sv.Nikolaja.

Seja se je zaključila s točko Pobude in vprašanja svetnikov, ki sta 
jih zastavila svetnika Primož Lambergar in Dušan Mak, njihove 
odgovore, kakor tudi tudi druge sklepe in sprejeta gradiva, pa si 
bralci časopisa lahko ogledate tudi na uradnih spletnih straneh 
občine Litija www.litija.si.

obnovljena “vaška vaga”

V središču Vač je bila s pomočjo občinskih sredstev za kulturno in naravno 
dediščino obnovljena in na novo restavrirana “Vaška vaga oziroma Vozovna 
tehtnica, ki se je v preteklosti uporabljala za tehtanje vozov in njihovega tovo-
ra. To je ena od redkih obnovljenih tovrstnih tehtnic na Slovenskem in ponos-
ni smo, da spet deluje; po drugi strani pa ta tehnični spomenik prispeva tudi 
nekaj več k pestrosti kulturno zgodovinske ponudbe in zanimivosti Vač in 
bližnjega Geossa. Projekt je vodila in izvedla KS Vače, pri strokovni obnovi 
pa je sodeloval g. Tadej Brate iz Zavoda za kulturno in naravno dediščino Lju-
bljana  ter Libela Celje, ki je opravila tehnično rekonstrukcijo mehanizma.

Vsebino prispevkov zbrali in uredili 
uslužbenci občinske uprave. 

Direktorica: Tatjana KrŽIŠNIK

Zaključuje se II. faza rekonstrukcije ceste Jevnica - Kresniške Poljane

komentar na sanacijo 
strUge v kresnicaH

V mesecu marcu letošnjega leta je koncesionar Hidrotehnik d.d., Ljubljana, 
po naročilu Agencije RS za okolje, izvedel dela na hudourniškem potoku v 
Kresnicah pri stanovanjski hiši št. 101. Stanovanjski objekt je bil ob večjih 
padavinah poplavno ogrožen, saj je voda prestopila bregove in tekla proti 
objektu, zato se je odločilo,  da se stanje sanira in zagotovi večjo poplavno 
varnost tega in okoliških stanovanjskih objektov. Glede na to, da gre za hu-
dournik, ki s sabo nosi večje količine materiala, je bila ključnega pomena 
izvedba zaplavnega praga, za katerim se nanošeni material ustavlja. Zaplavni 
prag je izveden iz kamna v betonu. Zaplavnemu pragu v dolvodni smeri sledi 
podslapje iz kamnite zložbe v suho dolžine 3 m, in nato še ureditev struge iz 
kamna v suho, dolžine 30 m, do obstoječega cevnega prepusta pred gos-
podarskim objektom. Dolvodno se ureditev struge iz kamnite zložbe v suho 
nadaljuje še na dolžini 11,80m ter se tako priključi na obstoječi cevni prepust 
pod cesto. Stroški izvedbe del so znašali 6.826,57€.

VODOVOD KONJŠICA - Vsakemu gospodinjstvu v KS Konjšica 
zagotovoljena voda in urejen javni vodovod

JP KSP Litija zgledno uredilo križišče v osrednjih Kresnicah



3poLiTika junij 2008

SociaLni DEMokraTi oo Litija
Ponoviška cesta 6, 1270 Litija 

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

»Zdaj je čas za novo poglavje slov-
enske politike. Zdaj je naš čas!«, je 
ob 15. obletnici Socialnih demokratov 
na slavnostni akademiji stranke poud-
aril predsednik Socialnih demokratov 
Borut Pahor. Ob tem pa si je ali bolje 
rečeno nam je zastavil tudi vprašanje, 
»Kakšno Slovenijo in kakšno prihod-
nost v njej želimo videti?« Odgovor 
Socialnih demokratov je jasen in pre-
prost. Slovenijo vidimo v krogu najbolj 
razvitih in najbolj solidarnih držav na 
svetu. 

Pospešen gospodarski razvoj in krepitev socialne povezanosti se 
ne smeta izključevati. Pa čeprav nam izkušnje držav s katerimi se 
želimo primerjati jasno kažejo pravo pot, če želite tudi napačno. 
Ampak šele takrat, ko politik uspe dosegati dinamično ravnovesje 
med konkurenčnostjo in solidarnostjo, se ustvarjajo pogoji za vses-
transki razvoj družbe, ki je v vsesplošno zadovoljstvo državljanov.
Cilji Socialnih demokratov so velikopotezni, vendar »to ne pomeni 
zaletavih radikalnih sprememb (katerim smo priča zadnje štiri leta), 
temveč paket v socialnem dialogu premišljenih in strpnih spre-
memb, ki bodo postopoma uresničile te visoke cilje«. Tretje razvoj-
no soglasje sloni na temeljni postavki, da je za nov, velik napredek 
Slovenije bistveno dejstvo, da se v ta razvoj vključijo vsi talenti, vsa 
znanja ter ustvarjalnost vseh ljudi, ne glede na njihove strankarske 
in nazorske poglede na svet. 
»Samo pod pogojem, da nova politika preseže skušnjavo, da si za-
voljo vladanja in trdnosti oblasti zagotavlja svoj vpliv preko njej lojal-
nih ljudi, lahko upa, da bo v družbi sprostila tisto silovito energijo ter 
nakopičene ambicije, v katerih se prepozna sleherni posameznik. 
Ob tem bo vsak individuum pripravljen dati vse od sebe in bo glede 
na svoj prispevek tudi primerno nagrajen.«, je poudaril Pahor. Ob 
tem pa je posebej naglasil dejstvo, da gre pri tej ideji za pomembno 
konceptualno prelomnico. 
Če politika zagotovi osnoven okvir in razvije mehanizme za av-
tonomen pogovor in dogovor, je s tem izpolnila svojo temeljno nal-
ogo tehničnega upravljavca javnih sistemov. Življenje teh sistemov 
lahko prepusti tistim, ki ga živijo.
Potem, ko politika opravi ta tehnični del svoje naloge, potem, ko 
dobro vlada, šele potem se lahko poteguje za to, da bi skupnost tudi 
vodila.  Šele, ko zagotovi blaginjo in varno življenje, popolno svobo-
do, lahko ljudem ponudi tudi zgodbo, ki jih bo navdihnila in spodbu-
dila k prizadevanju in podjetnosti. Takrat bo lahko soodločala tudi o 
vsebini življenja. Za začetek pa je bistveno to, da zagotovi pogoje za 
delovanje in nadzor izvajanja pravil ter, da se v vsakdanje življenje 
ljudi ne vtika.   

Predsednik OO SD Litija: Matjaž AŠKERC

volitve so preD vrati
Leto 2008 je za (Novo) Slovenijo še 
posebej pomembno, saj bodo v jeseni 
potekale parlamentarne volitve. V 
občinskih odborih N.Si Litija in Šmartno 
pri Litiji se skupaj z našim kandidatom 

pripravljamo na jesenske državnozborske volitve. V obeh odborih 
smo se že v  mesecu maju dogovorili o skupnem sodelovanju in na 
našem zboru soglasno potrdili Borisa Bevca za skupnega kandidata. 
Tu je prišla do izraza naša sposobnost po konstruktivnem delovanju 
in medsebojnem sodelovanju. V  odborih se ne ukvarjamo sami s 
seboj, temveč se skupno pripravljamo na izzive, kateri nas čakajo 
v prihodnosti. 
Na terenu se pogovarjamo z občani o  težavah s katerimi se 
srečujejo in za njih poskušamo najti rešitve. Zavedamo se, da lahko 
težave rešujemo z rešitvami ne pa samo z izpostavljanjem težav. 
Občini Litija in Šmartno pri Litiji je potrebno približati razvitejšim 
krajem v Sloveniji in v pokrajino v kateri bosta napredovali.  Ne 
bomo obljubljali nemogočih stvari, se pa zavedamo, da je potrebno 
veliko postoriti na lokalnem nivoju, v kar smo prepričani, da nam bi 
z izvolitvijo našega kandidata tudi uspelo. 
V NSi smo ponosni na delo naših poslancev in ministrov v tem man-
datu, saj se lahko ta vlada predvsem v okviru resorjev, ki jih vodijo 
>naši< ministrici in ministra, pohvali z velikimi uspehi. Kljub temu 
pa so štiri leta pravzaprav kratka doba, da bi se spremembe, nastale 
v tem mandatu že korenito poznale, predvsem pa smo v tem času 
na marsikaterem področju z delom šele pričeli. Tudi zato smo na 
letošnji programski konferenci že sprejeli volilni program stranke, v 
katerem smo opredelili, na katerih področjih po našem mnenju Slo-
venijo v prihodnje čakajo največji izzivi in kakšni so naši odgovori 
nanje. V N.Si želimo prispevati k nadaljnji rasti in razvoju Slovenije 
v sodobno, podjetno, varno in solidarno državo tudi v prihodnjih 
štirih letih.

izvršilni odbor N.Si Litija

voščilo ob DnevU DrŽavnosti
VSEM oBčankaM in oBčanoM žELiMo prijETno 

praZnoVanjE 25. junija, DnEVa DržaVnoSTi.
Letos mineva 17 let od  uspešne osamosvojitvene vojne za Slovenijo 
in od rojstva neodvisne samostojne države Slovenije.
• Želimo, da bi imeli radi svojo državo.
• Želimo, da bi tudi država spoštovala vsakega svojega državljana 

in prispevala k njegovi blaginji.
• Želimo, da bi ohranili našo prelepo deželo zanamcem in naš lep 

slovenski jezik na sončni strani Alp.
OO SLS LiTiJA

oo SDS Litija • NASLOV: podkraj 6, 1270 Litija
URADNE URE: vsak četrtek od 16. do 18. ure

TELEFON: 040/971-000 • E-POŠTA: info@litija.sds.si 
SPLETNA STRAN: www.litija.sds.si 

SDS LiTija orGaniZiraL jaVno 
TriBuno Z naSLoVoM ŠoLa 
koT žiVLjEnjSki proSTor 
oTrok in MLaDoSTnikoV

Slovenska demokratska stranka v Litiji je 5. junija v veliki sejni sobi 
občine Litija organizirala javno tribuno z naslovom Šola kot življenjski 
prostor otrok in mladostnikov. osrednja gostja javne tribune je bila 
Mojca Škrinjar, generalna direktorica direktorata za vrtce in osnov-
no šolstvo, ki je skušala odgovoriti na nekatera ključna vprašanja, 
izpostavila glavne probleme in predstavila Šolo kot življenjski pros-
tor otrok in mladostnikov. 
Za vprašanja in pobude pa so poskrbeli predvsem ravnatelji, njihovi 
pomočniki, učitelji in ostali zaposleni v javnih vzgojno-izobraževalnih za-
vodih v občini Litija in Šmartno pri Litiji. Osrednja gostja je predstavila, da 
se z osnovnošolskim izobraževanjem zagotavlja splošno izobrazbo vsemu 
prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, hkrati pa 
je cilj izobraževanja tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem. 
Predstavila je vlogo ministrstva za šolstvo in šport pri financiranju (plače, 
materialni stroški, prostor) vrtcev in šol. Tu je poudarila, da je pri gradnjah 
pomembna kvalitetna dokumentacija (sredstva pridobljena na razpisih) ter 
da se spodbuja gradnja mobilnih vrtcev (zidati velike vrtce je nesmisel)- 
tak sistem imajo v Skandinaviji, saj lahko vrtce kadarkoli spremeniš v do-
move za starejše ali kakršnekoli druge namene. Povedano je bilo, da se v 
Sloveniji za šolstvo namenja izjemno veliko denarja in da so podružnične 
osnovne šole izjemno draga stvar, zato se jim v drugih državah odrekajo. 
Čeprav imamo v Sloveniji podružnične šole, pa vasi še vedno samevajo in 
so napol prazne. Veliko poudarka je bilo na tem, da otroci v osnovnih šolah 
potrebujejo več praktičnega pouka, zato bo v Sloveniji deset šol postalo 
»modelnih šol«. V devetem razredu osnovne šole pa so še prosti dnevi 
pouka, zato se naj bi uvedli tako imenovani »tehnični dnevi«. Otroci bi v 
času tehničnih dni delali izdelke na stroje in orodja, ki bi jih donirali lokalni 
gospodarstveniki in obrtniki. Ta vlada tudi veliko več sredstev namenja za 
učbenike, saj tisto tretjino denarja, ki so jo prispevali starši, sedaj plača 
ministrstvo. Otroci in mladostniki potrebujejo ekskurzije, saj se veliko več 
naučijo, če gredo na pot, si ogledajo kraje po Sloveniji, kot pa, če so v 
šolskih klopeh in gledajo slike. Udeleženci javne tribune so predlagali tudi, 
da v Sloveniji za kakovost osnovnega šolstva potrebujemo več zasebnih 
šol in vrtcev, da bi v šolah več časa morali nameniti domovinski vzgoji in 
že zgoraj navedenemu praktičnemu pouku, saj se vse manj mladostnikov 
odloča, da šolanje nadaljuje na šolah tehnične smeri. V OO SDS Litija 
menimo, da tovrstne javne tribune služijo vsem občanom, predvsem pa 
učiteljem, staršem in nenazadnje otrokom in mladostnikom.  

Predsednik OO SDS Litija: Gregor ZAVRL

SDM LiTija oBiSkaL DržaVni ZBor
člani izvršilnega odbora SDM Litija smo se dne, 27.5.2008, udeležili 
organiziranega ogleda državnega zbora. Spomladansko vreme nam 
je bilo kot nalašč naklonjeno, saj so se tistega dne temperature pov-
zpele tja do 30°c. 
To je bila edinstvena priložnost, da smo si ogledali delo in prostore naših 
poslancev. Zaradi rednega majskega zasedanja pa smo imeli možnost 
spremljanja seje v živo. Po kratkem poslušanju poslancev in občudovanju 
mogočne dvorane državnega zbora smo se po dolgih in zapletenih hodni-
kih stavbe odpravili v poslansko pisarno SDS-a. Tu naših 29 poslancev ter 
g. predsednik vlade Janez Janša sklepajo odločilne pogovore o aktualnih 
vprašanjih. Tu se rojevajo edinstvene rešitve na aktualne problematike, ki 
jih naši poslanci SDS-a zelo učinkovito rešujejo. Delo poslancev nam je 
na zelo sproščen in zanimiv način predstavil g. Mitja Ljubeljšek, namest-
nik vodje poslanske skupine SDS. Na kratko je spregovorila tudi poslanka 
Alenka Jeraj. Na žalost je morala na hitro zaključiti svoj govor, saj se ji je 
mudilo na odbor za finance. Po prijetnem poslušanju v poslanski pisarni 
SDS-a smo se počasi pomikali proti izhodu mogočne stavbe. Da bi si lahko 
vse pomembne dneve zapisali in jih ne pozabili smo ob izhodu prejeli mini 
beležke. Za zaključek naj povem še to, da sem ob obisku DZ spoznal, da 
se pomembne odločitve strank ne kujejo na samem nastopu poslanca za 
mikrofonom, vendar mesece in mesece pred tem s sodelovanjem številnih 
sodelavk in sodelavcev.  

Gregor SODNiK, član iO SDM Litija

V sredo 11. junija, 2008 je v ljubljanskem ho-
telu Mons potekala predstavitev Osrednjeslov-
enske pokrajine, ki je bila organizirana s strani 
vlade. Ker so ta srečanja po vseh 13 predla-
ganih območjih, se je vedno udeležijo ministri, 
ki živijo v tem območju. Tako so nam pokrajine 
predstavljali predsednik vlade Janez Janša, 

ministri dr. Žiga Turk, Vasko Simoniti, dr. Lovro Šturm, ter nekaj državnih 
sekretarjev; namesto ministra  dr. ivana Žagarja je projekt predstavil 
mag. Marko Starman. Ne vem točno, kdo vse je bil vabljen ali obveščen 
o dogodku, pričakoval pa sem predvsem predstavnike vseh občin s tega 
območja. Glede na razpravljalce lahko ocenim, da so se ga udeležili pred-
vsem predstavniki SLS in SDS, ravno tako tudi iz litijskega območja.

v sls litija poDpiramo 
UveDbo pokrajin in s tem 
pokrajino po naši volji

Razprava je potekala v obliki vprašanj in tudi sam sem sodeloval v razpra-
vi. Predstavil sem mnenje SLS Litija glede posvetovalnega referenduma. 
Naše mnenje je, da v Sloveniji potrebujemo pokrajine, vabimo občanke 
in občane, da v čim večjem številu obiščejo volišča in v našem primeru 
obkrožijo proti. Na ta način bomo izrazili našo podporo pokrajinam, ne pa 
tudi Osrednjeslovenski pokrajini po predlogu vlade, ki zajema območje od 
občine Kamnik na severu do občine Kostel na jugu. Po našem mnenju je 
takšna pokrajina prevelika. V Litiji se še naprej zavzemamo za realizacijo 
predloga občinskega sveta za oblikovanje Kamniško - zasavske pokrajine 
ali Osrednjeslovenske pokrajine, ki bi jo tvorile občine severnega dela se-
danjega vladinega predloga.

Veliko boste lahko prebrali, zakaj je potrebno uvesti pokrajine, zato bom 
ob tej priložnosti predstavil nekaj izjav iz predstavitve, ki govore o nujnosti 
uvedbe pokrajin:

“Ni naš namen, da bi risali zemljevide, ampak da bi končno vpeljali ta 
manjkajoči razvojni instrument.” (Janša)

“Zanimivo je primerjati štipendije in zaposlitve po različnih regijah. 
Število štipendij je primerljivo povsod, zaposlitve štipendistov pa se 
koncentrirajo v Ljubljani.” (Turk)

“Nisem politično opredeljena, sem pa razvojno opredeljena.” (neznana)

“Koncept države, ki vse ve in ki s planskimi načrti ureja celotno državo 
od zgoraj navzdol je primeren za razvoj manj razvitih držav. Mi smo 
že dosegli stopnjo, ko je tako znanje kot usposobljen kader prisoten v 
različnih krajih, na različnih nivojih, v različnih subjektih (podjetja, za-
vodi,...), zato moramo zagotoviti okvir, da bodo ti viri izkoriščeni - to pa 
omogočajo pokrajine.” (Turk)

predsednik OO SLS Litija: Gvido KRES 
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Uspešna izvedba 
zaposlitvenega sejma

center za razvoj Litija je v sodelovanju z Zavo-
dom za zaposlovanje rS, oE Trbovlje v četrtek, 
21. maja 2008, uspešno izvedel zaposlitveni se-
jem v Litiji. 
Na sejmu se je predstavilo preko 20 podjetij iz Litije 
ter sosednjih občin, zlasti iz Zasavja. iskalci zapos-
litve so lahko spoznali potencialne delodajalce ter z 
njimi navezali stik za nadaljnje sodelovanje. 
Preko različnih predstavitev in predavanj so lahko 
obiskovalci pridobili dodatne informacije o zaposlit-
venih možnostih ter o možnostih dodatnih usposa-
bljanj za delo. 

Na sejmu je odigral 
aktivno vlogo tudi RCL 
s predstavitvijo VEM 
točke za podjetnike ter s 
primerom dobre prakse 
razvoja podjetništva na 
podeželju - Mizarstva 
Kos z Velike Preske.   

Kidričeva 1, 1270 Litija
T: 01-896 27 10
F: 01-896 27 12
E: info@razvoj.si
W: www.razvoj.si

Sofinanciranje projektov 
za razvoj podeželja 
iz sredstev LEADER

Lokalna akcijska skupina 
(LAS) za razvoj podeželja na 
območju občin Moravče, 
Litija, Šmartno pri Litiji, 
Dol pri Ljubljani, Kamnik 
in Lukovica. – LAS Srce 

Slovenije – objavlja prvi javni poziv za oddajo pri-
jav za sofinanciranje projektov iz sredstev LEADER, 
ki podpirajo razvojne projekte na podeželju. Poziv 
je odprt za pravne in fizične osebe – posameznike, 
društva, podjetja.  
rok Za oDDajo piSniH prijaV projektov za leto 
2008 je 30. junij 2008 do 12. ure, za leto 2009 pa 
1. september 2008 do 12. ure.  
Poziv in razpisna dokumentacija sta objavljena od 
30. maja 2008 na spletni strani Centra za razvoj Liti-
ja www.razvoj.si in na spletnih straneh občin v LAS. 
Dokumentacija je na voljo tudi na sedežu Centra za 
razvoj Litija na Kidričevi 1 v Litiji. 

Na Centru za razvoj Litija smo v aprilu pripravili na-
gradni natečaj za osnovne šole devetih občin, ki so 
vključene v projekt Trkamo na vrata dediščine. 
Osnovnošolce želimo aktivno vključiti v snovanje 
turističnega razvoja domačega kraja in območja. 
Zbirali smo informacije o naravni in kulturni 
dediščini, tradicionalni kulinariki, običajih, prired-
itvah in domačih obrteh. iz občine Litija sta se 
odzvali osnovni šoli Gabrovka-Dole in Gradec, POŠ 
Vače. izdelki, ki so jih pripravili učenke in učenci 
pod mentorstvom učiteljic, so kakovostno priprav-
ljeni. Pri proučevanju kulturne in naravne dediščine 
so se usmerili tako v snovno kot tudi nesnovno 

RCL na Stanford 
po Stanfordu 2008

V Ljubljani se je 2. in 3.6.2008 odvijala 3. 
regionalna konferenca Stanford po Stanfor-
du 2008, katere glavni namen je izmenjava 
izkušenj in nadgradnja znanja o tem, kako 
prepoznati slovensko inovativnost in jo pre-
oblikovati v izvirne zgodbe. 
Na dogodku je v okviru projekta Litija – mesto 
inovativnosti sodeloval tudi Center za razvoj Li-
tija. V enem izmed interaktivnih vozlišč je direk-
torica Saša Gradišek predstavila razvoj inova-
tivne lokalne skupnosti v Litiji. 
Vrhunec konference je bila razglasitev dobit-
nikov inJo nagrade 2008  in podelitev priznanj 
za najboljše prispevke o inovativnosti v javnih 
in internih medijih ter šolskih glasilih. 
Prav v slednji kategoriji so se zelo dobro odr-
ezali učenci in dijaki litijskih šol, ki so premaga-
li vso konkurenco in prejeli vseh 9 priznanj. 
Nagrade so prejeli: petra Beja, David andrej-
čič, nina nenadović, anže Gospeti, petra 
kavčič, ana Marn, Lavra Zupančič (vsi iz OŠ 
Litija), Maja jug (OŠ Gradec) in Blaž Gutman 
(Gimnazija Litija). Vsem iskreno čestitamo in 
želimo še veliko inovativnih idej!
S projektom bomo na Centru za razvoj Litija na-
daljevali, saj se zavedamo pomena inovativnos-
ti za razvoj in dvig konkurenčne sposobnosti 
občine.

Dobitniki InJo nagrad 2008 z mentorji

Predstavitev
VEM točke

akTuaLni poDjETniŠki raZpiSi
V kratkem bo objavljen javni razpis Slovenskega 
podjetniškega sklada, produkt P4: Subvencije za 
nakup nove tehnološke opreme v MSP – 2009. 
Razpis bo namenjen za subvencioniranje nakupa 
nove tehnološke opreme v podjetjih, subvencije pa 
se bodo izplačevale šele v letu 2009. Maksimalna 
višina subvencije je od 40% do 50% oziroma 210 
000 EUR. Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospo-
darstvo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Osnovni šoli Gabrovka - Dole in Gradec - POŠ Vače 

sodelujeta s Centrom za razvoj Litija
dediščino: od domačij, gradov, arheoloških izkopa-
nin, do predmetov in ljudskega izročila. Za sode-
lovanje se lepo zahvaljujemo vsem sodelujočim 
učenkam in učencem, ki so pod mentorstvom 
Dajane Maurič (OŠ Gradec, POŠ Vače) ter  Anice 
Resnik (OŠ Gabrovka-Dole) zbirali informacije. Vsi 
zbrani podatki nam bodo služili pri oblikovanju 
turističnih programov. Ker želimo spodbuditi de-
lovanje mladih na področju dediščine, smo se 
odločili, da vsaki sodelujoči šoli v okviru projekta 
Trkamo na vrata dediščine podarimo diktafon, ki 
jim bo omogočal nadaljnje kakovostno zbiranje po-
datkov na terenu. 

BrEZpLačnE rEGiSTracijE 
in SprEMEMBE S.p. in D.o.o.

V kolikor se nameravate samozaposliti (registrirati 
s.p.) ali ustanoviti svoje lastno podjetje (družbo z 
omejeno odgovornostjo – d.o.o.) lahko postopek 
registracije s.p. ali d.o.o. brezplačno opravite na 
Centru za razvoj Litija. Za sam postopek registracije 
potrebujete osebni dokument s sliko in vašo davčno 
številko. Pri naših referentih lahko pridobite vse 
informacije v zvezi s postopkom ustanovitve pod-
jetja, o izbiri imena podjetja, pogojih za opravljanje 
določenih dejavnosti in ostalih postopkih v zvezi z 
registracijo ali spremembo podjetja. 

proGraM VaVčErSkEGa 
SVEToVanja 

Tudi v letošnjem letu je potencialnim podjetnikom in 
delujočim podjetjem na voljo Program vavčerskega 
svetovanja, ki ponuja subvencionirano podjetniško 
svetovanje in usposabljanje. V letošnjem letu je 
program razširjen tako, da je poleg subvencion-
iranega podjetniškega svetovanja na voljo tudi us-
posabljanje. Program bomo na Centru za razvoj Li-
tija pričeli izvajati predvidoma konec meseca junija 
oziroma v začetku julija, o čemer vas bomo obvestili 
po e-pošti in preko naše spletne strani. 
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učna LETa
SaMoSTojna raZSTaVa jožE ocEpEk

V Knjižnici Litija smo z veseljem pričakovali odprtje prve samostojne 
likovne razstave Jože Ocepek. Da razstavlja najprej v domači hiši nam 
je nadvse ljubo, svojo razstavo je poimenovala Učna leta, posvetila pa 
jo je občinskemu prazniku. Joža Ocepek je prejemnica številnih nagrad, 
slednjo, Zlata paleta 2008 za monotipijo Maki,  je prejela letos. Zoran 
Poznič, akademski kipar je ob razstavi med drugim zapisal: » Joža nas na-
govarja skozi drobne fragmente večne empatične izkušnje. Govori nam 
o ljubezni, minljivosti, o brezmejni sili, o materinskem principu, skratka o 
vsem tistem, kar nas je še nedolgo tega delalo ljudi. Skratka, naj bo ogled 
slasten užitek.« in ta užitek vam ponujamo v poletnih mesecih.

litijanke Uspešne pri 
priDobivanjU sreDstev eU

O projektih mladih, ki jih podpira MC Litija smo že 
pisali. Prvič pa pišemo o rezultatih, saj so na zad-
njem razpisnem roku Nacionalne agencije Mladi 
v akciji bili podprti kar trije projekti iz občine Li-
tija. V razpisni kategoriji »mladinske pobude« so 
največ točk dobili projekti:

Neformalne skupine Aktiven.si: MSpL - MLaDinSki SpLETni por-
TaL LiTijE - Glavni cilj projekta je mlade obveščati o možnostih, ki 
jih imajo v svojem lokalnem okolju in jih spodbujati k aktivnemu 
vključevanju v delovanje društev in organizacij. Lažje dostopne 
bodo tudi informacije splošnega značaja in možnosti vključevanja 
mladih v EU. Skupino zastopa kaja Mlakar-agrež.
Neformalne skupine Svizci: GoZDna učna poT SViBno - Skupina 
bo postavila gozdno učno pot z informativnimi tablami o delovanju 
gozda, o gozdu samem, o ekologiji in varstvu okolja. Organizirane 
bodo raznovrstne delavnice, športni dnevi, kjer se bo mladostnike 
učilo o strpnosti, sožitju v naravi, medsebojnem komuniciranju. 
Skupino zastopa Branka ojnik.
Neformalne skupine DZP SQUAD: DirEkTiVa Za prEoBraZBo 
- Skupina želi mlade naučiti kako z malo volje in znanja narediti 
nov kos oblačila, preurediti odsluženo obleko itd. Preko predavanj, 
delavnic, modnih revij, razstav kreacij itd. želijo v občini spodbu-
diti razmišljanje o problemih ekologije in nastopa proti globalizaciji 
v oblačenju z uvajanjem elementov kulturne raznolikosti. Skupino 
zastopa katja Sladič. čESTiTaMo VSEM TrEM SkupinaM!

poLLETno DELoVanjE SrEDiŠča Za 
VSEžiVLjEnjSko učEnjE

Da se moramo v knjižnici resno posvetiti vseživljenjskemu učenju, 
nam je že dolgo jasno, zato je bilo lani jeseni ustanovljeno Središče za 
vseživljenjsko učenje, ob katerem želimo aktivirati tudi Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje. Z delovanjem in odzivi smo zelo zadovoljni, utrinke 
središča smo predstavili v priložnostni razstavi na mladinskem oddelku v 
Litiji. V maju smo v središču pripravili še dve predavanji. 
Umetnost kot taka nas v knjižnici vedno zanima, posvetili smo ji specifično 
predavanje o modernih smernicah in prijemih v vizualni umetnosti – pre-
davala sta Dušan Bučar in Zoran Poznič z Likovne akademije. 

Psihoanalitično predavanje mag. Romana Vodeba konec maja  nam je na 
pragu evropskega nogometnega prvenstva odkrivalo tančice s področja 
športa. Drugačno in zelo izzivalno predavanje z naslovom Nogomet – 
užitek brez viagre se je razvilo v zanimivo debato s številnimi vprašanji. 

FoTo uTrinki S SrEčanja 
Z Manco juVan HESSaBi

Teden vseživljenjskega učenja smo kronali s srečanjem z Manco Juvan 
Hessabi ob zaprtju razstave Afganistanske ženske. Nekaj foto utrinkov, 
ko je za spremembo Manca stala pred objektivom. 

Poletje, čas počitnic in čas za večno prijateljico, knjigo. Knjige, ki jih 
zaradi pomanjkanja časa niste utegnili prebrati, čakajo na vas. Z dobro 
zgodbo poletju naproti!

Pripravili: A. ŠTUHEC in A. MAVRETiČ

poLETni DELoVni čaS
V knjižnici 

V juliju in avgustu so knjižnice odprte po poletnem urniku, 
to velja tudi za naši knjižnici v Litiji in Šmartnem. 

Odprti bosta 5 dni v tednu. 

knjižnica LiTija
 ponedeljek in četrtek od 12.00 do 19.00
torek, sreda in petek od  8.00 do 14.30

sobota zaprto

knjižnica ŠMarTno
ponedeljek in četrtek od 12.00 do 19.00 
torek, sreda in petek od 10.00 do 14.30 

sobota zaprto

V Javnem zavodu za kulturo in izobraževanje 
v mesecu juniju zaključujemo aktivno pri-
reditveno sezono. Poletna meseca bosta 
namenjena pripravi na novo sezono, lo-
tili pa se bomo tudi obnove sanitarij za 
nastopajoče in zaposlene.

Za obisk muzeja se je v juliju in avgustu 
potrebno predhodno najaviti po telefonu 
031/689-160.

V Ljudski univerzi se prav tako zaključuje 
šolsko leto. Ker za jesen pripravljamo več 
novosti, Vas vabimo, da obiščete našo 
spletno stran www.univerzalitija.si

j e z i k o v n i  t e č a j i
anGLEŠčina, nEMŠčina in iTaLijanŠčina

Želite izpopolniti, ponoviti ali obnoviti vaše znanje tujega jezika? 
Morda pa vaše delo zahteva, da se s tujim jezikom srečate od 
osnov dalje? Evropa je tu, zato nam bo sporazumevanje v tujem 
jeziku nedvomno dobrodošlo. Vpisujemo v osnovne in nadaljevalne 
tečaje tujih jezikov. Trajanje posameznega tečaja je 60 pedagoških ur, 
izvajali pa jih bomo dvakrat tedensko v popoldanskem času. Skupine 
bodo oblikovane glede na predznanje posameznika. Če boste želeli, 
vas bomo naučili tudi poslovnega sporazumevanja v tujem jeziku. Z 
vami bodo predavatelji z bogatimi pedagoškimi izkušnjami ter pozna-
vanjem značilnosti izobraževanja odraslih, zato je vaš morebitni strah 
odveč. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavo. Začetek 
tečajev: oktober 2008

TEčaj SLoVEnŠčinE Za TujcE (100 ur)
Podrobnejše informacije in prijave: 01/8980-570 ali osebno na sedežu 
Ljudske univerze, Trg na Stavbah 8a, Litija.

oSnoVna ŠoLa Za oDraSLE
Naj vas nedokončana osnovna šola ne ovira na vaši življenjski poti. 
Za vpis in dokončanje ni nikoli prepozno. Šolanje je brezplačno!

TEčaj računaLniŠTVa (40 ur)
Spoznajte računalnik in se ga naučite uporabljati. Spoznali boste: os-
nove Windows in Word, Excel, internet, E-pošta. Tudi za starejše odrasle.

L j u d s k a  u n i v e r z a  L i t i j a 
V a Š a  p o T  D o  n o V i H  Z n a n j !

2. rojstni Dan mc litija
ŠTaFETa kuLTurE – rojstnodnevna prireditev Mladinskega centra 
Litija - je bila velika predstavitev kulturnega utripa Litije, sodelovanja 
med organizacijami v kraju in občini, dejavnosti mladih in tudi neko-
liko starejših.  Dobra volja je bila na dvorišču MC Litija nalezljiva in 
lepa popotnica v tretje leto druženja in ustvarjanja mladih. Zahvala 
gre vsem sodelujočim: najprej soorganizatorju Društvu Tombas, HUD 
KUD, litijskim konjenikom in motoristom, Likovnemu ateljeju Litija, 
učiteljskemu pevskemu zboru KUD Litus, literatom v skupini Pribor in 
Marku Djukiću,  plesni skupini Bounce, osnovnošolski rock skupini, 
Galami... in vsem prostovoljkam in prostovoljcem MC Litija. 

poslikave manDal
Mandale so del umetnosti Tibeta. Tibetanci so prepričani, da imajo 
blagodejen vpliv na človekovo razpoloženje. Tega so preiskušali tudi 
redni obiskovali MC-ja. iz enodnevne delavnice je barvanje man-
dal preraslo v eno najbolj priljubljenih opravil obiskovalcev MC-ja v 
maju. Poslikav je bilo vedno več in bile so vedno boljše.  Navdušenju 
avtorjev poslikav so se pridružili tudi njihovi starši na otvoritvi raz-
stave, ki si jo boste lahko v prostorih MC Litija ogledali tudi med 
poletnimi počitnicami.

počitniški program
za otroke in mladino

v mladinskem centru litija

Društvo prijateljev mladine Litija in Mladinski center Litija pripravlja-
ta za otroke in mladino počitniške dejavnosti. Tokrat se bodo v pro-
gramu našli: kopalni izleti, sprehodi v okolico Litije, predstavitve in 
ogledi društev, plesne in glasbene delavnice, športni dnevi, ustvarjalne 
delavnice... 
DEJAVNOSTi BODO POTEKALE PO USTALJENEM PROGRAMU:
• ob ponedeljkih ob 11.00 kraTki iZLETi po LiTiji in V okoLico
• ob torkih ob 11.00: ŠporTni Torki na športnih igriščih v mestu
• ob sredah ob 11.00: kuLinaričnE DELaVnicE 
• ob četrtkih ob 09.00 kopaLni aVToBuS v Žusterno, v Podčetrtek 

(Terme Olimia) ali  v Ljubljano (Atlantis)
• ob petkih ob 11.00: krEaTiVnE DELaVnicE
Programe bodo vodili usposobljeni mentorji, udeležba na programih je 
brezplačna, razen za kopalne izlete.
Posamezni počitniški tedni bodo tudi tematsko obarvani. Tedenski 
tematski program bodo mentorji izvajali v popoldanskih urah v MC Li-
tija ali na prostem v treh do petih zaporednih terminih. 
• 30.6. se bo začela DELaVnica prEžiVETja V naraVi; samo 

udeleženci delavnice se bodo lahko udeležili preživetja v naravi 
(Kočevska reka) v avgustu

• 7.7. se bo začela ToLkaLSka DELaVnica (HUD KUD)
• 14.7. se bo začela DELaVnica aFriŠkEGa pLESa (HUD KUD)
• 21.7. se bo začela DELaVnica oriEnTaLSkEGa pLESa
• 28.7. se bo začel VESLaŠki TEčaj (Rafting klub vidra) 
• 15. do 17.8. bo potekalo akTiVno prEžiVETjE V naraVi (Kočevska 

reka) za udeležence julijske delavnice
• 18.8. se bo začela Hip – Hop in jaZZ pLESna DELaVnica 
• 25.8. se bo začela DELaVnica LEpi V noVo ŠoLSko LETo
Navedeni tematski programi bodo plačljivi. Cene bodo simbolične. Za 
tematske programe in kopalne izlete so obvezne predhodne najave 
najmanj 2 dni pred začetkom programa. Zbiramo jih na kontaktnih 
naslovih Mladinskega centra Litija. 
Natančne informacije o programu boste prejeli na informativnih le-
takih, na spletni strani www.litija.si, po telefonu 051 443 410 ali 01 89 
80 119 ali e-pošti: mc.litija@gmail.com. Vsi zainteresirani nam lahko 
posredujete tudi elektronske naslove, na katere vas bomo natančno 
obveščali o počitniških programih.

kUltUrni koleDar
DaTuM uRa DOGODEK LOKACIJA

TOR 24.06. 19.30
oBčinSka proSLaVa 
ob dnevu državnosti

ploščad pred 
cerkvijo

sOb 28.06. 10.00
Voden ogled stalne zbirke 

savskih prodnikov
Gasilski dom 
Breg pri Litiji

pOn 30.06. 20.00 Koncert: Slovenski otroški zbor cerkev sv. 
Nikolaja Litija

peT 04.07. 11.00
oTVoriTEV novega stanovanjske-

ga objekta v Litiji (Pošta)
Cankarjeva cesta 

Litija

sOb 05.07. 18.00
kulturni dan v spomin 
na carlosa kleiberja

Konjšica

podatke zbira: JZ ZA KULTURO LITIJA, Tns 8a, 1270 Litija, TeL:01/8900-200, 
FAX:01/8900-204, e-MAIL: jzk.litija@siol.net
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18. maja je bil za krajane konjšice pomemben dan. praznovali 
smo zaključek izgradnje vodovoda, našega projekta stoletja. 
po desetih letih vloženega dela, truda, je izgradnja vodovoda 
zaključena. 
V KS so vsi razen enega priključeni na javni vodovod. investicija je za 
tako maloštevilčno vas velika in je znašala okrog 500.000 EUR, kar je 
bilo veliko za investitorja: Občino Litija in krajane KS Konjšica. Na ta 
pomembni dan smo gostili predstavnike občine Litija, župana Francija 
Rokavca, dr. Marjana Senjurja, bivšega župana Mirka Kapljo, direktor-
ja komunale Litija Romana Ciglarja in veliko ljudi, ki so pomagali, da 
iz naših pip teče “zlata tekočina” imenovana voda. Podružnična šola 
Konjšica je pripravila všečen program in vsem dokazala, kaj zmore 
volja maloštevilčnih šolarjev in učiteljice Mojce. Program nas je s 
pesmijo popeljal v naša rosna leta, ples pa pokazal, da tudi v Konjšici 
sledimo sodobni glasbi in ritmu. Na ta dan si je bilo v prostorih KS 
Konjšica moč ogledati tudi razstavo fotografij, ki jih je na ogled post-
avil Milan Amon. Med njimi je bilo največ fotografij, ki so prikazovale 
Konjšico z vseh strani, večini pa se v spomin vtisnila fotografija, ki je 
prikazovala slovo dr. Janeza Drnovška. in če nas ne bi motil dež, bi 
se naše rajanje z ansamblom “Črički” potegnilo še dolgo v noč. Ko v 
življenju končamo eno zgodbo..., že gledamo za drugo. in kam nas vodi 
pot naprej? Seveda je v življenju vedno potrebno gledati naprej... novi 
projekti so že usmerjeni v izgradnjo in rekonstrukcijo cest... Za konec 
še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste pripomogli k temu, da ima tudi 
Konjšica javni vodovod.

Slavka BREGANSKi, predsednica KS Konjšica

Dragi prijatelji! Pevci Pavze se zahvaljujemo vsem za vse, s čimer ste 
pripomogli, da je naš večer postal to, kar je.
V petek, 16. 5. 2008 ob 20. uri, je Pavza začela svoj koncert, tokrat že 
tretjič v športni dvorani Gimnazije Litija. Skupaj z gosti Perkakšns in 
instrumentalisti Anžetom Kristanom, Janom Jarnijem, Stančijem Škarjo 
in vokalistom Petrom Kristanom smo predstavili skladbe iz zakladnice 
svetovnih in slovenskih uspešnic. Hvala vsem nastopajočim, ki ste po-
sojali svoje talente in trenutke glasbe delili z nami.

otvoritev novega 
voDovoDa

srečanje izgnancev v 
vasi planina poD golico
9.5.2008 ob 11.uri je bilo srečanje izgnancev zgornje savskih občin v vasi 
Planina pod Golico. Srečanja so se udeležili izgnanci iz teh občin ter tudi 
30 članov »Društva izgnancev Litija«  Srečanja so se udeležili vidni pred-
stavniki državnega zbora, podpredsednik državnega zbora Vasja Klavora,  
poslanec državnega zbora DESUS Franc Žnideršič, predsednica Društva 
izgnancev Slovenije ivica Žnideršič, župan občine Jesenice ter drugi.
Na srečanju je bil slavnostni govornik poslanec državnega zbora Franc 
Žnideršič, ki je prisotnim orisal delo in zavzemanje poslancev DESUS v 
državnem zboru, da so se sprejeli nekateri zakoni, ki so v prid upokojen-
ski generaciji in  izgnancem, ki bi se brez zavzemanja poslancev DESUS-a 
ne bi sprejeli oziroma bi se sprejeli (Zakon o vojnih žrtvah nasilja,  v ka-
terega so hoteli vnesti postavko, da so žrtve vojnega nasilja tudi okupa-
torjevi sodelavci, kar bi jim omogočilo pridobitev pravic kot žrtvi vojnega 
nasilja, kateremu zakonu so poslanci DESUS-a odločno nasprotovali in 
preprečili sprejem.

V nadaljevanju je spregovorila tudi predsednica Društva izgnancev Slo-
venije ivica Žnideršič, ki je opozorila, da slovenske izgnance, ki so se 
vrnili po koncu vojne domov,  ni pričakalo nič. izgubili so vse premično 
premoženje, uničeno in poškodovano je bilo tudi nepremično premoženje. 
Zaradi takratne izgube premoženja čuti posledice še druga generacija 
izgnancev. Ker je od več kot 63.000 izgnancev in 17.000 pobeglih pred 
izgonom živih le 15.440 oseb, bi morali toliko bolj pohiteti s sprejemom 
zakona o povračilu premoženjske.vojne škode. Opozorila je na prezrto in 
zamolčano bedo množičnih civilnih žrtev vojnega nasilja,  škode iz druge 
svetovne vojne. Poudarila je, da pisanje o tem, da se ne ve, kolikšna je 
bila vojna škoda, je navadno sprenevedanje, saj so v DiS  že pred leti 
sami zbrali iz arhivov vse podatke o popisu vojne škode, ki so jo komisije 
priznale fizičnim osebam. Pravično se ji zdi, da vsaj delno povračilo vojne 
škode po 63. letih dobijo fizične osebe in država ne bo propadla, če to 
naredi. To je tudi dolg države, saj je premoženje, ki ga je dobila namesto 
vojne škode, zadržala zase, odškodnin od Nemčije pa tudi ni hotela izter-
jati. Predviden znesek za povračila je 600 milijonov evrov, kar je le 27% 
realne vojne škode, če bi oškodovanci prejeli 2.6 evra za 100 dinarjev 
realne gmotne vojne škode. Po njenih podatkih večina upravičencev ne 
bi dobila več kot 2000 evrov. 
Žal se danes vladajoči strukturi mnogo bolj mudi reševati denacional-
izacijske postopke, predvsem vračanje premoženja rimokatoliški cerkvi, 
ki je postala največji lastnik v državi Sloveniji, postavljanje spomenikov 
in odkrivanje kosti pobitih ustašev in domobrancev, skrb za živeče pa se 
z leta v leto zavlačuje. Srečanje je spremljal bogat kulturni program, v 
katerem je sodelovala godba na pihala z Jesenic in ženski pevski zbor iz 
Hrušice ter recitatorji.

Ciril GOLOUH

noč z oglarjem 
V soboto so se na tradicionalnem pohodu po oglarski poti 
predstavili v okviru raziskovalne naloge, izdelane pod okriljem 
Turistične zveze Slovenije, Zavoda rS za šolstvo in centra rS 
za poklicno izobraževanje, dijaki Srednje kmetijske šole Grm 
iz novega mesta.

koncert pavze

Hvala tudi vsem tistim, ki vas na odru sicer ni bilo videti, ampak ste 
nam  nesebično stali ob strani in nam kakor koli pomagali pri izvedbi 
koncerta. Še posebna zahvala Vidi Poglajen, Metodu Lovšetu, Borutu 
Meketu in Jožetu Hoferju, ki nam nikoli ne odrečejo pomoči.
in nazadnje - brez vas, naših dragih poslušalcev, ki nas spodbujate in 
spremljate v našem poustvarjanju, ne bi bili to, kar smo. Čutili smo vas 
vsako sekundo petkovega koncerta. Vaši dolgi aplavzi in navdušenje 
nam povedo več, kot si mislite.
Srečno do naslednjega letnega koncerta, do takrat pa spremljajte nov-
ice na naši spletni strani http://pavza.get.si/ in nas »ujemite« na 
katerem od naših naslednjih nastopov ali koncertov. Hvala, ker ste!

Pavza 

Bivši naši učenci, sedaj dijaki Mitja Dolinšek, Andraž Medved, Urban 
Povše, Martin Sevšek, ki so združeni v DPM Hribci, so predstavili nalogo z 
naslovom OGLARSKA NOČ ALi NOČ Z OGLARJEM. Njihova mentorica ga. 
Helena Jurše Rogel je zelo pohvalila dijake, ki  so se naloge lotili zavzeto, 
saj so to otroci oglarskih družin. Kot mentorica, ki je njihovo predanost 
oglarstvu spoznala, se je skupaj z njimi javila na 5. mednarodni festival 
Več znanja za več turizma: »Bogastvo gozdov – od legend do naravne 
in kulturne dediščine«. V letih intenzivnega razvoja oglarstva v turistične 
namene, ko so  se krajani prvič srečali s turizmom, ga sprejeli in nanj tudi 
nekaj stavili. Tako je leta 2002 nastala Oglarska pot in nekaj tematskih 
programov, to je turističnih produktov. V zadnjih letih pa so ugotovili, da 
je turistični vidik izgubil svežino. Ta trend so si želeli zajeziti in krivuljo 
ponovno obrniti navzgor. Tako so v okviru naloge analizirali pripravljenost 
domačinov, oglarjev in drugih, k ponovnemu zagonu v turizmu. Zani-
malo jih je tudi mnenje občinskih institucij, razvojne agencije in lokalnih 
društev o njihovi ideji. Po obsežnem raziskovalnem delu so oblikovali 
turistični produkt in ga z metodo anketiranja testirali na večjem vzorcu 
srednješolcev. Gre za gostovanje zaključene skupine na Dolah pri Litiji, to 
je popoldne, noč in dopoldne naslednji dan, s pestrim programom, bivan-
jem na prostem, lokalno kulinariko in še z drugimi aktivnostmi.  V soboto 
so številnim pohodnikom, bilo naj bi jih okoli 500,  na travniku pred lovsko 
kočo na Dolah, predstavili  žaganje polen, pripravo kope, maketo poti, 
spominsko darilo. Želijo si, da bi program oživil turistični potencial naše 
Oglarske dežele. Jožica VRTAČNiK

»šlamparije«, nekaj javniH 
vprašanj in prošnja!

Vprašanja in prošnja za litijskega gospoda župana, Francija rokavca!  
Glede na več mojih člankov in županov odgovor v aprilskem Občanu, da smo 
lahko povsem brez skrbi glede realizacije točk razvojnega partnerstva, pa 
tudi glede na moje vprašanje občinski upravi na kolegiju župana, zdaj še 
javno naprošam vodstvo litijske občine z županom na čelu, da meni in vsem 
občanom povsem jasno in preprosto predstavite koliko državnih in evropskih 
sredstev smo v letih 2007 in 2008 že pridobili v našo občino in v kaj smo 
jih investirali oziroma za katere projekte in koliko smo jih zapravili. Da bom 
čisto jasen, poudarjam, da me zanimajo sredstva, ki jih je pridobila litijska 
občinska uprava za občinske projekte in ne morda Merkur ali kakšen drug 
zasebni investitor. Zanimajo me zgolj konkretne in s številkami podkrepljene 
zadeve, ki so že realizirane in ne bodoči »gradovi v oblakih«, o katerih g. 
župan tako rad govori, ki jih ni in jih (verjetno) tudi ne bo. Že lani sem predla-
gal, da si naj vodstvo občine javno izobesi prvih deset točk tega partnerstva 
v sejni dvorani občinskega sveta in realizirane projekte sproti označuje, zdaj 
pa me zanima koliko kljukic bi bilo na tem spisku, če bi tam visel. Vse to 
gotovo zanima tudi ostale občane. Potem pa imam dve čisto tehnični (ali 
pa morda ne) vprašanji. Zakaj Občina Litija na svojih spletnih straneh (jaz bi 
temu rekel »šlampasto«) objavlja gradiva delno ali pretežno v tif datotekah 
oziroma programu irfanView in delno v pdf formatu. Zakaj niso vsa gradiva 
enostavno v pdf, ki je najbolj razširjen format za branje spletnih strani in 
ki ga uporabljajo celo največje medijske hiše, kot je npr. Delo?! in drugič, 
zakaj je v datoteki tif objavljen zapisnik občinske seje, kjer ste dodali tudi 
zapisnik revizije Ljudske univerze Litija, ta revizijski zapisnik (mimogrede, ko 
ga človek bere, se ti naježijo lasje) tako slabe kvalitete, da se ena izmed 
bistvenih zadev, kot so priporočila revizorke, sploh ne dajo razbrati? Ali je 
morda to namenoma, da javnost ne bi razbrala resnosti zadeve ali gre spet 
zgolj za »šlamparijo«. Če je to drugo, je tega že kar preveč, zato predlagam, 
da zapisnik objavite v Občanu na straneh, ki jih ima Občina zakupljene, da ga 
bo lahko prebrala širša javnost.  istočasno moram še izreči splošno kritiko 
glede spletnih strani Občine, ker so zelo nepregledne. Sam nisem povsem 
nevešč brskanja po spletu, pa vendar sem odgovore na vprašanja svetnikov 
kar težko našel. Zakaj imate rubriko »Pobude in vprašanja svetnikov«, če pa 
so tam zavedena zgolj vprašanja iz ene seje, iz januarja leta 2007? Pa menda 
ni to spet »šlamparija«? Ali pač! Lep pozdrav do prihodnjič!

mag. Marko DOBLEKAR

ODPRTO PISMO ŽUPANU
nočna Mora - Zjutraj, ko se zbudiš se zahvališ za nov 
dan. Za popolno kvaliteto življenja je pomembno, da se 

pogovarjamo! Vendar pa za to potrebujemo sogovornika. Ko pogle-
damo skozi okno pa pogledamo, da nekaj vidimo, in ne iz dolgčasa.
naše misli so pozitivne, saj smo optimisti. in kot optimisti si želimo 
javno prevozno sredstvo! avtobus ki bi vozil na relaciji žp – Dobrava 
– Stavbe -  Litija – rozmanov trg - Zdravstveni dom – Šmartno – Dom 
Tisje in to vsaki dve uri. Ker tega prevoza ni, nas muči nočna mora – 
kako priti na katero od teh destinacij, če ni nikogar, ki bi nas lahko tja 
zapeljal. Otroci in vnuki imajo svoje opravke (službo, šolo, prijatelje) 
zaradi katerih niso vedno na voljo kadar bi potrebovali njihovo pomoč. 
Prijatelji pa so prav tako brez prevoznega sredstva, saj smo prišli v 
obdobje svojega življenja, ko so stvari katere so mladim samoumevne 
za nas težava s katero se vsakodnevno soočamo. Pod težo let je vsak 
meter težje premagljiv, zato si težko zamislimo hojo kilometre daleč. 
Javnega prevoza, ki bi olajšal ta problem pa ni.
Neodvisnost in samostojnost sta želji vsakega. V preteklosti smo/so 
se borili za ti dve vrednoti. Zato je tako težko, ko pridemo v ta leta 
v katerih smo zopet odvisni od drugega. in se vsak dan soočamo z 
vprašanjem koga bomo prosili za pomoč. Če že za en dan nekoga do-
bimo, ki ugodi naši prošnji smo dan ali dva za tem pred novo dilemo. 
Seveda pa nočemo biti nikomur v breme. To pa nam lahko olajšate Vi. 
Z javnim prevozom!
Starejši ljudje s spoštovanjem apeliramo na gospoda župana, da uredi 
problem z javnim prevozom, ki ga tako zelo potrebujemo, vključno 
s svojo neodvisnostjo in samostojnostjo. Verjamemo, da tudi Vi ra-
zumete našo »nočno moro« in da lahko računamo na vas. S tem pa 
spodbudimo potrebo po skrbi za sočloveka. 
Z ugotovitvijo naše želje pa ne boste pripomogli le k odpravi naše 
težave, ampak naredili nekaj dobrega za celotno skupnost! Lep 
pozdrav!

Skupina starih ljudi za samopomoč OPTiMiSTi

Društvo Multipleskleroze ima svoj sedež v Ljubljani. V to društvo pa 
so vključene “Kamniško zasavske podružnice” in sicer občine Kam-
nik, Moravče, Domžale, Komenda, Lukovica, Trzin, Dol pri Ljubljani, 
Mengeš, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Šmartno pri Litiji in Litija. V Litiji 
je v to društvo vključenih 27 članov. Društvo za svoje delo potrebuje 
določena finančna sredstva za izvajanje nujnega programa, ki ga 
potrebujejo bolniki. Sredstva zagotavljajo občine iz tega področja, ra-
zen občine Litija, ki je donacijo zavrnila. Zato danes javno sprašujemo 
vodstvo občine Litija, zakaj ima tako negativen odnos do teh bolnik-
ov, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami svoje bolezni. Mar niso 
del naše lokalne skupnosti, ki za svoje delo potrebujejo določena 
finančna sredstva, ki se vsakodnevno srečujejo z zdravstvenimi 
težavami, mi pa  jim kot družbena skupnost to pomoč odrekamo. 
Sprašujemo vas, ali res ni v proračunu občine Litija za to skupino 
bolnikov minimalnih sredstev, ki bi jim omogočilo delovanje društva. 
Od pristojnih pričakujemo javni odgovor o tem problemu, ki smo vam 
ga izpostavili.

Bolniki MS občine Litija

negativni oDnos lokalne 
skUpnosti občine litija Do 

bolnikov mUltipleskleroze
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oBMočno ZDružEnjE VETEranoV VojnE 
Za Slovenijo Litija – Šmartno je v soboto, 
10. maja 2008, izvedlo redni občni zbor, ki je 
potekal v veliki sejni sobi občine Litija. 
Poleg veteranov so mu prisostvovali  tudi gostje 
veterani iz  Kočevja in Domžal,  Združenje borcev 
za vrednote NOB Litija in Območno združenje 

slovenskih častnikov Litija – Šmartno, zbor pa je pozdravil v imenu litijskega 
župana  podžupan Gvido Kres. Po vseh poročilih za leto 2007 in programu 
ter finančnemu načrtu za tekoče leto 2008 se je razvila razprava, v kateri so 
sodelovali tudi gostje. Le-ta je prinesla nekaj koristnih in dobrih predlogov, ki 
jih bomo veterani vključili v svoj program, okrepili pa bomo tudi sodelovanje 
s sorodnimi organizacijami v obeh občinah,  pokrajinskem odboru Ljubljana 
– okolica in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo. 

planinski koticek

uTrinki Z 19. poHoDa na GEoSS
19. pohoda na Geoss se je 31. 5. 2008 udeležilo 120 
planincev, ki so plačali startnino, vseh udeležencev 
pa je bilo precej več. Največ pohodnikov je bilo iz 
Litije, prišli pa so tudi iz drugih krajev Slovenije in 
tudi iz Hrvaške. Člane planinske sekcije DU sta na 
svojem domu na Vačah gostoljubno sprejela Beti in 
Lojke indof. Tudi sicer je očitno, da domačini po-
hod vedno bolj jemljejo za svojega.

Planinsko društvo Litija se je tokrat drugič preizkusilo v vlogi organiza-
torja pohoda. Prizadevna ekipa litijskih alpinistov pod vodstvom Fran-
cija intiharja (prvi na levi) je poskrbela, da je vse teklo kot namazano.

Plakete z udeležbo na desetih pohodih so prejeli Sead Kisič, Tatjana 
Bizjak in Andrej Cirar (od leve proti desni). Podeljena pa so bila tudi 
priznanja osmim planincem, ki so v času zadnjega pohoda poslali iz-
polnjene dnevnike iz Geoss-a na sto slovenskih vrhov. Med prejemniki 
in priznanji so bili tudi litijski planinci in sicer Lojze Hauptman, Srečko 
Erjavec in Milka Rovšek.

Litijski gasilci smo si letos, že 
drugo leto zapored, poleg vseh vaj 
in intervencij, zopet vzeli čas za or-
ganizacijo kresovanja na ježi. 

Vse se je začelo že 14 dni prej z zbiran-
jem lesa, ki smo ga skrbno ˝skrivali˝ pred 
nezaželjenimi ognjenimi zublji na skrivni 

lokaciji in birokratskimi stvarmi na občini. En teden pred 1. majem smo 
postavili mlaj, ki ga je celo pot od podrtja pa do postavitve spremljal 
glas harmonike. Ob manjših ¨gradbenih¨ spodrsljajih je bilo 30. aprila 
ob hrani in pijači vse pripravljeno da tisto, zaradi česar se je verjetno 
tudi zbralo veliko ljudi, zagori. Ansambel je poskrbel za živo glasbo in 
poskočne ritme, bližina kresa pa za toploto, tako da ob dobri hrani in 
jedači res ni manjkalo prav ničesar. Ko je kres dogorel, se nas je večina 
takoj odpravila na Sitarjevec, kjer smo že pozdravili tiste bolj zgodnje 
obiskovalce pa tudi tiste, ki so bili z nami že ˝včeraj˝. Harmonikar 
je zaigral par poskočnih in spravil na noge tudi tiste najbolj zaspane 
obiskovalce. Ko so se vsi razšli, pa nas je gasilce čakalo pospravljanje 
nato pa zaslužen spanec. Zahvaljujemo se vsem gasilcem PGD Litija, 
za obilo prostovoljnih dni, ki so jih utrgali za pripravo dogodka kot tudi 
vsem sponzorjem, donatorjem in seveda občanom Litije, ki so nam z 
obiskom in pohvalami dokazali, da smo na dobri poti tako v družbenem 
oblikovanju Litije kot seveda naši primarni dejavnosti, to je skrbeti za 
življenja vseh občank in občanov in njihovega imetja. NA POMOČ!!!

litijski gasilci 
organizirali kresovanje

naravna in kulturna dediščina jablaniške do-
line ter ponudba domačij je potencial, ki ga 
DruŠTVo Za raZVoj poDEžELja LaZ razvija 
v podeželsko turistično ponudbo. 

Za člane društva in prebivalce Jablaniške doline 
smo v juniju pripravili brezplačno delavnico za 

lokalne turistične vodnike, s katero bi jih radi aktivno vključili in sez-
nanili z naravno in kulturno dediščino doline, ki jo bodo lahko posre-
dovali turistom in drugim obiskovalcem. Na prvem delu delavnice so se 
udeleženci, pod vodstvom Mojce Hauptman iz lokalne turistične agen-
cije Jarina z.o.o., seznanili z javnim nastopanjem, tipi turistov, pravili 
obnašanja v turizmu, vrstami vodenja in trenutnim stanjem ter ponudbo 
turističnih storitev v območju. Drugi del delavnice je namenjen spoz-
navanju geografskih značilnosti Jablaniške doline, ki jih bo predstavila 
lokalna turistična vodnica. Ne bo pa manjkalo praktičnega dela, saj 
bodo pripravili konkretne turistične programe za različne ciljne skupine 
katere bomo kasneje poskusili tržiti. 

Delavnica za lokalne 
tUristične voDnike

Za konec se bo teorija uporabila še v praksi, zato smo razdelili teme 
seminarskih nalog, ki jih bodo udeleženci predstavili na terenu in se 
poskusili kot pravi turistični vodniki. Upamo, da bomo bodoči lokalni 
turistični vodniki izbrskali čim več neodkritih zanimivosti in posebnosti 
območja (šege, običaji, navade, kulinarika, lokalne zgodbe) in s tem 
pripomogli k večji pestrosti ponudbe in prepoznavnosti območja.

občni zbor in 
srečanje na geossU

Sledile so nadomestne volitve. Namesto, v lanskem avgustu nenadoma um-
rlega predsednika Riharda Urbanca, je združenje vodil Boris Žužek, ki je bil 
do takrat podpredsednik. Na današnjem občnem zboru  pa smo za novega 
predsednika soglasno izvolili ivana Lovšeta iz Save, ki je naš član in  bo to 
dolžnost opravljal do naslednjega volilnega občnega zbora leta 2010, mesto 
podpredsednika pa je znova prevzel Boris Žužek. Drugih kadrovskih spre-
memb v sestavi organov in funkcij ni bilo. Po podelitvi članskih izkaznic se 
je zbor končal, delavni predsednik pa je vse navzoče  povabil na zakusko v 
gostišče Kovač.
Teden dni pozneje, 17. maja, pa je bilo na GEoSS-u v Spodnji Slivni ob 
dnevu veteranov srečanje, s katerim smo počastili 15 – letnico Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo. S svojimi prapori so prišli predstavniki vseh 
območnih združenj v Sloveniji, prisotnih pa je bilo tudi več gostov in tudi 
domačinov. Po pozdravnem  nagovoru novega predsednika slovenskih vet-
eranov Janeza Pajerja, ki je prevzel tudi  častni pas od dosedanjega predsed-
nika Srečka Lisjaka je vse prisotne pozdravil  litijski župan Franci Rokavec, 
slavnostni govornik  pa je bil minister za obrambo Karel Erjavec, ki je med 
drugim dejal, da se ne strinja s tistimi posamezniki, ki omalovažujejo osa-
mosvojitveno vojno, saj je svojcem, ki so izgubili svoje najdražje, podala 
globoke in trajne rane. Povedal je, da bo obrambno ministrstvo prihodnje 
leto vzelo pod svoje okrilje vse veteranske organizacije v državi, kar so pris-
otni pozdravili s ploskanjem. 

V kulturnem sporedu so sodelovali trobilni kvintet Slovenske vojske, pevski 
zbor veterank iz Domžal in recitatorka Jana Kolenc. Prireditev so sklenili s 
podelitvijo  veteranskih odličji in slavnostnim odhodom praporščakov  s 
prireditvenega prostora. Sledilo je družabno srečanje ob klepetu in glasbi 
Ržiških fantov ter ob zakuski, za katero sta poskrbela Slovenska vojska in 
zveza veteranov vojne za Slovenijo.

Boris ŽUŽEK

čUDovita neDelja 
na polšnikU

12. pohod »od cerkvice do cerkvice«, ki je bil na polšniku 1. junija 
2008, je bil res nekaj posebnega, saj so ga zaznamovali zanimivi gos-
tje, razpoloženi pohodniki in čudovito vreme. 
Preko 800 pohodnikov se je sprehodilo po hribčkih in gozdnih poteh od 
prve do zadnje cerkvice.  Odmevalo je prepevanje Moškega pevskega zb-
ora Polšnik na startu, Moškega pevskega zbora Tabor iz Lokve na Ostrežu,  
odločen ritem je mažoretkam iz Trebnjega igrala Občinska pihalna godba 
Trebnje na Stranskem vrhu,  mašo na Glinjeku je polepšal  Komorni zbor 
Limbar iz Moravč.  Po poti so pohodnike zabavali člani Ansambla Zvita 
feltna iz Dutovelj, ki so se z vozom vozili s pohodniki. Zaključna prireditev, 
ki je trajala vse do večernih ur pa je bila polna ubranega prepevanja in 
plesa. Razveselili so nas tudi člani Folklorne skupine KD Kraški šopek, ki 
so se predstavili z ljudskimi pesmimi in čudovitimi ročno izdelanimi naro-
dnimi nošami, igral je ansambel Zimzelen in ogrela nas je Nuša Derenda.  
Vse dogajanje in program na zaključni prireditvi sva povezovala skupaj z 
Jožetom Kosom, ki je tudi navezal stike z našimi gosti. Mislim, da je lahko 
vsakdo našel nekaj, kar mu je polepšalo dan.  

Tako zanimivih gostov ne bi bilo, če prireditev ne bi podprli sponzorji, ka-
terim se Turistično društvo polšnik zahvaljuje za zaupanje: Gener-
alni sponzor:  aLariX d.o.o., Ljubljana; TErra-in d.o.o., Polšnik; SiG-in 
d.o.o., Ljubljana; DEMiurG&co, Ljubljana; Dr-projEkT d.o.o., Litija; 
SkB Banka d.d., Ljubljana; MiZarSTVo oTMar, Otmar Medved s.p., 
Polšnik; DoMiS, Milorad Domanović s.p., Polšnik; kLjučaVničarSTVo 
rEpoVŠ, igor Poznajelšek s.p., Polšnik; Zoja d.o.o., Grosuplje; cEnTEr 
Za Zunanjo urEDiTEV d.o.o., Polšnik; MiZarSTVo koS, Jože Kos s.p., 
Polšnik; aLBErTa GoLoBinEk s.p., Polšnik; SrEčko SEDEVčič s.p., 
Polšnik; GoSTiLna MajcEn, Ana Marija Majcen s.p., Polšnik; koriMŠEk 
anTon, Polšnik; HoFEr TiSk, Litija

Za vse na startu prijavljene pohodnike smo pripravili tudi žrebanje in seveda 
lepe nagrade, ki so jih prispevali: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Mladin-
ska knjiga Založba d.d., Sidarta d.o.o. vsi iz Ljubljane, Laznik Andraž s.p., 
Zagorje; Azimut-Vester d.o.o., Tržič;  Gostilna Juvan, Polšnik; Vinogradniško 
TD, Čatež pod Zaplazom; Vinska klet Colja, Komen.

Turistično društvo se zahvaljuje vsem polšniškim sodelujočim društvom:  
Prostovoljnemu gasilskemu društvu, Lovski družini, Rdečemu križu, Društvu 
podeželskih žena in deklet,  Športnemu društvu in Kulturnemu društvu Pav-
le Voje.  Hvala g. župniku Gregorju Šturmu za opravljeno mašo, vsem last-
nikom zemljišč, družinam: Košir, Renko, Zorč, Sladič, Razpotnik in Repovž. 
Hvala za traktor in dobro voljo Rajku in Alojzu Povše.  Hvala KGZ Litija, g. 
Marjanu Šušteršiču in g. igorju Goštetu  za pomoč pri promociji našega  
kraja oziroma prireditve. 

Za uspešno organizacijo prireditve je zaslužnih preko 60 domačinov, ki so v 
pripravo in izvedbo vložili veliko prostovoljnega dela in se zavedajo, da sku-
paj delamo nekaj dobrega za naš kraj ter se tako »gradimo« kot skupnost in 
posamezniki.  Hvala vsem! 

Mateja SLADiČ-VOZELJ
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kaj storiti z litijo?

Na žalost postaja človek vedno bolj brezobziren in krut do narave ter živali. ima-
mo Zakon o zaščiti živali, toda še vedno smo priče hudih primerov trpinčenja, 
zlorabe, izkoriščanja in mučenja. Prepričana sem, da se bodo na osnovi tega 
članka tisti, ki namerno kršijo zgoraj navedeni Zakon, vsaj malo zamislili in svoje 
početje tako v naravi kot nad vsemi živalmi obrnili v pozitivno smer.
Poletje je tu in vroči dnevi so pred nami oziroma so nas predčasno presenetili. 
Ponovno poudarjamo, da živali v tem času zelo trpijo, prepogosto so izpostav-
ljene vročini, žgočemu soncu in žeji. Zaščitniki živali prosimo lastnike, naj pos-
vetijo rejnim in vsem drugim domačim živalim več pozornosti, kajti počutje teh 
nebogljenih bitij je odvisno samo od vas, ker same si žal ne morejo in ne znajo 
pomagati. S tem, ko smo si žival nabavili, smo prevzeli popolno odgovornost za 
njo. Naj živijo v svojem okolju brez stisk, strahu, bolečin, trpinčenja, naj ne bodo 
žejne in lačne, njihovi bivalni prostori naj bodo zračni in čisti.
Žrtve vročinskega vala so zlasti psi čuvaji, ki svojemu gospodarju zvesto služijo 
in čuvajo njegov dom ter imetje. To pasje bitje, ki je človeku najbolj zvesto, je 
zaradi krutosti in malomarnosti mnogih ljudi najbolj zoperstavljeno. Ponovno 
opozarjamo lastnike, ne puščajte psov v tej vročini in sončni pripeki, naj imajo 
vedno na razpolago svežo, prepotrebno čisto, PiTNO VODO  ter vsakodnevni 
dvakratni obrok neoporečne, zdrave hrane. Mladiče do enega leta hranite 
večkrat na dan. Če že mora biti pes priklenjen, naj bo veriga dovolj dolga (4 do 
5 m), z usnjeno ovratnico, ki ga ne sme stiskati. Skrajno nečloveško oziroma 
nedopustno je ovijanje vratu psa z verigo, vrvjo ali celo žico, saj se mu le ta 
dobesedno zažre v meso. Psa večkrat skrtačite, da mu odstranite odmrlo dlako 
in zajedalce: bolhe, klope in ostale. imeti mora leseno utico s predprostorom in 
ležiščem, kjer bo imel varno zavetje pred vremenskimi spremembami.  Nikar ne 
imejte psa neprestano na verigi, peljite ga vsaj dvakrat na dan na sprehod, da 
se sprosti. Pes je družabno bitje in si želi bližino svojih skrbnikov, čutiti mora, 
da je član družine, zato ga ne pustite osamljenega. Verjemite, takšen pes trpi in 
se počuti zavrženega. Prav tako moramo več pozornosti posvetiti vsem živalim 
(psom, mačkam, hrčkom, pticam, skratka vsem malim živalim) v stanovanjskih 
blokih, ki imajo zelo omejeno gibanje.  Vedno naj imajo na razpolago  dovolj čiste, 
sveže PiTNE VODE in ne pozabite na večkratne vsakdanje sprehode, kar je zelo 
pomembno predvsem za pse. V primeru bolezni živalim pravočasno priskrbite 
veterinarsko pomoč. To naj bi bili najosnovnejši pogoji za normalno življenje 
naših živali. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti, kako so v tem času žejne 
naše ptice. Nastavite jim nizko, plitko, široko in nekoliko težjo posodico s pitno 
vodo, da se lahko tudi one odžejajo, hvaležne vam bodo.
Zaradi neodgovornosti ljudi je tudi vse več zavrženih mačk (psov), ki si iščejo 
zavetje, vse preplašene, žejne in lačne, bolane in preganjane od brezčutnih ljudi. 
Njihovo življenje postane eno samo trpljenje. Zato opozarjamo, predno si na-
bavite kakršnokoli žival, stokrat  premislite ali ste sploh pripravljeni skrbeti zanjo. 
Da ne bo toliko nezaželjenih sirot vam priporočamo sterilizacijo  samičk ali kas-
triranja samcev.
Ljudje se moramo končno zavedati, da imajo živali vso pravico živeti v razmerah, 
ki jih bodo ohranjale zdrave in zadovoljne. Toda žal v naši vsakdanjosti še vse 
prevečkrat doživljamo preveliko človeško krutost in objestnost nad nebogljenimi 
štirinožnimi bitji. S skupnimi močmi lahko taka dejanja, če ne preprečimo pa vsaj 
omilimo. To naj bo poziv na pomoč za vse trpinčene živali, kajti TUDi ŽiVALi SO 
ŽiVA BiTJA iN Si ZASLUŽiJO VSAJ KANČEK NAŠE LJUBEZNi, MAR NE ? 

smrtni šUs
Ker smo sredi poletja, je bolj kot ne, čas za lažje teme. Nogomet, ki je tokrat na 
vrsti, je sicer za večino moških zelo resna tema, vsekakor pa je za poletno branje 
lažja kot obiranje lokalnih problemov. Poleg tega pa se je pri naših severnih sose-
dih začelo evropsko prvenstvo in nogometna mrzlica je segla tudi k nam. 
Bilo je okrog leta 1950, ko smo mulci s Postaje, Stavb, Štale in Dobrave začeli 
s prvimi poskusi osvajanja nogometnih veščin. Najprej smo igrali po raznih 
dvoriščih z žogo iz cunj, ki jo je naredil kar moj oče, ki je bil krojač, ko pa je eden 
od otrok doma dobil usnjeno žogo, je naš nogometni standard zelo zrasel. Začeli 
smo zahajati na nogometno igrišče in opazovati prave nogometaše. Z odprtimi 
usti smo zijali njihove mojstrovine, si izbrali vzornike in ustvarili silne fantazije o 
nogometu. Vse kar smo videli, smo tudi sami poskušali, najprej doma, ko pa smo 
se bolj resno vključili v nogometni klub, pa tudi na treningih in tekmah. 
Zlasti smo občudovali močne strele na gol in parade vratarjev. Za vsakogar od 
nas je bil končni cilj zadeti žogo v zraku na polno in jo z volej udarcem poslati 
v zgornji kot gola. To pa ni bilo enostavno. Pri NK Litija je takrat igral odličen 
nogometaš Boris T., ki je imel zelo močan udarec. Od kje smo otroci ugotovili, 
da ima tako močan udarec, da lahko ubije človeka, ne vem več. Govorilo se je 
celo, da ima na stegnu narisano mrtvaško glavo in da ima skratka smrtni šus. Pa 
tudi to, da mu bodo z operacijo iz noge vzeli neko mišico, da ne bi res koga ubil. 
Takšne govorice so se razširile tudi med starejšimi ljudmi, pri otrocih pa je to 
zbujalo neverjetne fantazije.
Na neki trening tekmi pa je prišlo do situacije, ko je Boris dobil uporabno žogo in 
se odločil za strel na gol. Ta mu je res odlično uspel, z volejem je žogo poslal proti 
golu s tako silo, da je kar počilo. Žoga je zadela vratarja v trebuh, da bi kaj storil 
niti ni imel časa, pa tudi pripravljen ni bil na tak silovit strel. Žoga se je od njega 
odbila, nesrečnež pa je padel na tla kot pokošen. Tudi sicer je bil ta vratar zelo 
suhljat, iz debelih hlač, ki so bile takrat iz kovtra, da se niso opraskali na lešu, so 
mu štrlele kot palčke tanke noge. Vsi so vpili: »Ubil ga je!«, »Si videl!«, »Saj sem 
vedel, da bo nekoga ubil«, »Sem ti rekel, da ima smrtni šus!« Potem so pritekli 
soigralci in ga začeli tresti, obračati in dvigati. in končno se je premaknil. »Živ je! 
Diha« je nekdo vzkliknil. Potem je počasi vstal in si kmalu opomogel. Razprave o 
tem dogodku pa še dolgo niso pojenjale. Vratar je po Litiji še dolgo hodil pokonci 
kot purman in povsod razlagal, da je ubranil smrtni šus in ostal živ. Seveda naj 
bi bili vsi drugi vratarji mrtvi, če bi jih zadel tak šus. Nekaj časa je v Litiji veljal 
za junaka. 
Od takrat je minilo mnogo let, nogomet pa v Litiji še vedno igrajo. Drugo leto bo 
kar 80 let od ustanovitve kluba. Ob ustanovitvi je bilo igrišče v glavnem prekrito 
z lešem (ugaski). Hrib nad igriščem je bila odlična naravna tribuna, slačilnic ob 
igrišču ni bilo, za tuše pa sploh ni bilo nikomur mar. Nogometaši smo se umivali 
v grabnu, ki teče na koncu igrišča. Kmalu po vojni je igrišče dobilo tudi atletsko 
stezo. Zakaj je atletska steza izginila je druga zgodba, tudi naravno tribuno je pre-
rezala cesta. Potem so zgradili slačilnice, s čimer je igrišče dobilo osnovne sani-
tarne pogoje, pa še polovico tribune. Zakaj samo polovico ne ve nihče, vendar 
je to zelo smešno in grdo. Kot, da bi se nogomet igral na en gol ali da bi gledalci 
gledali tekmo le na eni polovici igrišča. So pa marljivi prostovoljci NK Litija uredili 
lepo travnato igrišče, ograjo in še kaj. Vendar je litijsko nogometno igrišče še 
vedno na ravni revščine. Ob 80-letnici nogometa bi Litija morala dobiti spodobno 
igrišče. Vsaj tribuno bi naredili in spodobno ograjo. Ko prihajajo drugi klubi v 
Litijo, si seveda tudi ob pogledu na borno igrišče, ustvarijo vtis o našem mestu. 
V današnjem času ima namreč že vsaka vas boljše igrišče kot Litija, ki je mesto s 
sedem tisoč prebivalci in bogato nogometno zgodovino. Kako se bodo govorniki 
ob 80-letnici izmazali iz tega, bomo šele videli. Menda ja ne zgolj z obljubami. 
Na nogometaših pa je, da litijski nogomet popeljejo na pota stare slave. V Litiji 
so pred vojno in po njej vse do leta 1977 »pustili kosti« tudi klubi, ki danes igrajo 
vodilne vloge v Sloveniji, npr. Gorica, Domžale, Primorje… Ker pa je Litija kraj, 
kjer so se vedno rojevali odlični nogometaši, bi bilo treba to izkoristiti in ji povr-
niti staro slavo. in 80-letnica nogometa je lepa priložnost za ureditev igrišča, za 
nogometaše pa skok v višjo ligo. Litija bi si to vsekakor zaslužila.  

Martin BRiLEJ

čas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato 
vam Društvo za razvoj podeželja LaZ predstavlja 
domačine, sosede, ljudi, ki so zanimivi ali pa pros-
tovoljno delajo nekaj, kar je dobro za vse nas. 
anTon SiMončič z Brega, po domače pr Pleskov’c, 
je kmet v pokoju, z njim smo pogledali v preteklost, ko 

so bile reke čiste in polne rib, kmetijstvo pa donosen posel.  

od kdaj obstaja ta kmetija? Naša družina, Dobravčevi iz Podšentjurja, so 
prišli na to kmetijo leta 1848. Posestvo so kupili od farmacevta Halraufa. Nare-
dili so jez in žago ukvarjali so se z mlinarstvom ter živinorejo. 

kako velika je ta kmetija? Obsega 10ha gozda in 5ha obdelovalne zemlje. 
Včasih se je s tem dalo dobro živeti, danes pa to ni več donosen posel, saj je 
preveč garaško delo tako, da vsak raje hodi v službo in v supermarket po hrano. 
Kot je že Cankar zapisal:  »Kmečki stan najtežji stan, trud in delo dan na dan, od 
zore do mraka trdno delo nas čaka. Je bil v preteklem času, v sedanjiku je bil in 
tudi v prihodnosti bo ostal …« V kmetijstvu danes na žalost ni več jasne vizije.

odnos do kmetijstva in načina kmetovanja se je vse do danes precej 
spremenil. kje vidite prihodnost kmetijstva? Danes je v modi biološka 
prehrana vendar se ljudje ne zavedajo, da je s tem ogromno dela. Ker mora biti 
tudi delavec pošteno plačan za svoj trud je jasno, da je ta način pridelave hrane 
mnogo dražji. Na manjših in srednjih kmetijah je danes že skoraj nujno, da eden 
hodi v službo, medtem ko se je včasih lahko preživela cela družina, ki je štela 
več članov kot danes povprečne družine. Večina kmetov raje uporablja kemijska 
sredstva pri pridelavi hrane, saj je s tem veliko manj dela kot z biološko pridelavo. 
Za prehrano bo še en udarec in sicer pridelava koruze, ječmena, žita in oljne 
repice za biodizel. Vendar, če jo cela Slovenija posadi jo bo potrebno še uvažati. 
Slovenska posebnost je že hektarska parcela. Ni več zemlje, ni ravnine, preveč se 
pozidava rodovitna zemlja. Odnos do zemlje se je danes zelo spremenil, včasih 
so zemljo spoštovali in hranili ter gradili svoje domove na obronkih. Danes pa se 
zemlja kupuje zato, da se jo prodaja in na hitro zasluži. Poleg tega nas pesti še 
onesnaženje. Veste koliko je bilo včasih rib v teh vodah ogromno rib, danes pa…

Nedavno smo v Občanu ob-
javili intervju z Litijanko Dašo 
Gradišek, ki še vedno vneto 
prepeva v triu Piramida vsak 
torek na TV Slovenija. Takrat 
nam je obljubila, da pripravlja 
glasbeno presenečenje in to se 
je zgodilo ravno v teh dneh... 
Nova, sveža, poslušljiva, glasbi 
predana skupina, ki s svojim 
prvencem, skladbo NAD MES-
TOM prihaja v slovenski glas-
beni prostor. Gre za soavtorski 
projekt, ki ga sestavljajo trije 
glasbeniki, združeni z ljubeznijo 
do iste glasbe in enakim letom 
rojstva. Daša Gradišek, Bojan 
Zupančič in igor Matkovič so 
glasbeniki, ki so na slovenskem 
glasbenem prizorišču prisotni že 
kar nekaj časa. Poimenovali so 
se GLAM in ker pridno snemajo 
in ustvarjajo glasbo, upajo, da se 
bodo lahko kmalu predstavili še 
širšemu krogu ljudi. Več o glas-
beni zasedbi GLAM si lahko pre-
berete na spletni strani: www.
myspace.com/musicglam, 
tam pa lahko slišite tudi njihov 
prvenec. 

obljUbila bosta preD simboli slovenstva
Ste bili že kakšno soboto pred ali po pustu na GEOSS-u? Še ne?! Ni 
redkost, da pridejo mladoporočenci po uradnem delu poroke na GEO-
SS, nazdravijo s šampanjcem in se fotografirajo. Kot da ni dovolj, da 
rečeta mladoporočenca svoj DA  pred matičarjem, kot da ni dovolj, da 
sta svojo odločitev potrdila pred duhovnikom v krščanskem svetišču. 
Kot da mnogi mladoporočenci žele še eno iniciacijo (obred sprejemanja 
v drugačnost in zrelost)  – v srcu Slovenije, pred oltarjem slovenstva, 
pred pomnikom GEOSS. 
Novi  predsednik Društva GEOSS, Mirko Kaplja, je zato dal čudovito ide-
jo, naj  bodo na GEOSS-u  možne tudi poroke za vse tiste, ki jim simboli 
slovenstva  pomenijo več. Prva taka poroka bo v soboto, 5. julija 2008. 
Pod lipo slovensko, z rožmarinom, rožekravtom, nageljnom, gavtrožo, 
potonko… S kočijami, v katere so vpreženi lipicanci, s Prešernovo Zdrav-
ljico, pod našimi zastavami, s slovensko pesmijo,  v srcu Slovenije, v 
GEOSSu… ob stičišču vseh Slovencev,  ob zavedanju svojih korenin - 
najbolj pripravljena sprejemati drug drugega, svojo ljubezen in svojo 
drugačnost – srečno, mladoporočenca!

Daša izpolnila obljUbo

nova glasbena skUpina: glam

Vsi, ki si želijo obljubiti svojo večno ljubezen na Slovenski poroki, 
ob simbolih slovenstva na GEoSS-u, naj to željo izrazijo matičarki 
na upravni enoti Litija in povezala Vas bo z Družinskim gledališčem 
kolenc, ki je pooblaščeni organizator takšne poroke.

kolesarke po caminU 
Frances 2008

Sanje, ki smo jih sanjale od lanske jeseni, smo jih uresničile. Vsaka od 
nas jih je premlela tisočkrat v najbolj skritem delu srca. že poprej, še 
predno smo odšle. kajti projekt, ki smo ga želele uresničiti, ni bilo tako 
lahko speljati.

10. maja navsezgodaj zjutraj, ko je Šmartno še spokojno spalo, smo odšle. 
Z veseljem in odkrito radovednostjo odkrivat nov svet, svetovno znano in 
najbolj obiskano romarsko pot. S cmokom v grlu in skritimi solzami smo za-
pustile našo ljubo Slovenijo in preklopile misli na pot, ki nas je čakala. Dva 
dni smo iz kombija opazovale čudovita mesta v italiji, dih nam je zastajal ob 
pogledu na skrivnosten kanjon v Provansi, naša kolesa pa so že nestrpno 
čakala, da jih končno poženemo v pogon. Saint-Jean-Pied-de Port, majhno 
mestece v Španiji, je bil začetek naše poti. Že zjutraj smo spoznavale prve 
romarje, ki so nas prijazno pozdravili kot bi se poznali že dolgo časa. Obvezna 
prijava in podatki, da prihajamo iz Slovenije, nam je v srcih dvigovalo občutek 
narodnega ponosa. in potem se je začelo. Prvi vzpon in prvi znoj, ki nam je 
v vročem soncu tekel v potokih, je umilil hladen potoček na vrhu ob kapelici. 
Od tedaj smo Španijo in našo pot sprejele kot romanje, kajti naša pot ni bila 
obsijana samo s soncem in lepimi izkušnjami, bila je dolga in naporna. De-
vet dni neprekinjenega kolesarjenja, od jutra do večera, je bila res močna 
preizkušnja volje in moči.  Naša vroča čela je hladil veter, ki je prinesel dež 
in hlad. Sprejela nas je prijazna Pamplona, ogromno mesto,  ki ga ne bomo 
nikoli pozabile. Policaj je ustavil promet na glavni cesti, da smo lahko varno 
prekolesarile skozi nevaren in gost promet. Vsi ljudje, ki smo jih srečevale, so 
bili neverjetno prijazni. Tako domačini kot tudi romarji, ki so hodili peš. Deveti 
dan smo prispele na cilj, popolnoma izpraznjene. A ravno zato pripravljene 
sprejeti to, kar smo na tej poti dobile. Od ljudi in v končni fazi tudi od skupine, 
ki smo jo tvorile polnih 14 dni in 886 km. Pot smo zaključile v Saintagu de 
Compostelu z mašo in romarji iz celega sveta. Nemogoče je v en sam članek 
izliti to, kar smo čutile, ko je duhovnik povedal, da romarji prihajamo tudi 
iz Slovenije. Naše misli so po maši že hitele domov, k našim najdražjim in 
najbližjim, ki so ves čas mislili in trepetali za nas. Na vse, ki ste nas v duhu 
spremljali, smo pomislile v Lurdu, v ljubki votlini, kjer se je pred 151 leti prika-
zala Marija. iskrena hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali. 
V danih trenutkih boste spoznali, da je človeku povrnjeno vse, kar iz srca za 
drugega daruje. Ne, me kolesarke pa res nismo kar tako!!!

Mija Loc

oDnos Do Živali je 
zrcalo človekovega 

značaja

zanimivi ljUDje jablaniške 
Doline in obronkov

kako pa je bilo z ribami v Savi včasih? Prvi so prišli lipani, znanilci pomladi, 
za materinski dan so prišle prve drstice, drugi drst je bil sredi aprila, tretji drst 
je bil ob sv. Florjanu, zato so se imenovale florjanke. Bilo jih je toliko, da je bil 
celoten graben popolnoma zabit. Nato so prišli kleni, mrene in postrvi, te so 
se drstile nekje novembra ali decembara. Danes pa ni ene ribe, stanje je prav 
žalostno. Če pa se že kakšna najde jih poberejo sive vodne čaplje. V nekem 
članku sem zasledil, da če bi želeli s tem standardom, ki ga imamo danes 
nadaljevati bi rabili še en planet za izkoriščanje. Za prihodnost je recept le 
zmernost v vsem in veliko domišlije kaj bo in kaj vse nas še čaka. 

Pogovor pripravili v Društvu Laz
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smelost našiH kmetov,  roDi vsako leto 
lepše saDove oziroma boljše rezUltate na 

»ptUjskiH DobrotaH«
Podoba kulinarike, ki se je razvila na ozemlju Sloveni-
je, je pester mozaik najrazličnejših časovnih obdobij. 
Prav vsakoletna razstava »Dobrote slovenskih kmetij« 
je odlična priložnost za spoznavanje, ter doživljanje 
pestre kulinarične dediščine slovenskega podeželja. 
Razstavljene dobrote nas spominjajo na domačnost 
kmečke hiše, gostoljubnost in prijaznost naših ljudi. Ob 
pogledu na razstavljene dobrote moramo odpreti vrata 
do svojih src in tako bo poplačan trud, ki je bil vložen v 
razstavljene dobrote.

Dobrote slovenskih kmetij so v zadnjih letih postale 
ena osrednjih kulinaričnih prireditev v slovenskem 

prostoru. Skoraj da ni posameznika, ki ne bi poznal te lepe prireditve. 
izreden obisk potrjuje, da Slovenci želimo uživati dobro in zdravo hrano, 
pridelano na naših kmetijah. Z veseljem ugotavljam, da tudi mnogo lokalnih 
skupnosti pomaga pri promociji naše domače hrane. Prepričana sem, da  bi 
v občinah Litija, Šmartno pri Litiji in Moravčah našli posluh za pomoč kmeti-
jam, ki so se pripravljene ukvarjati z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah 
in na ta način za dodano vrednost svojih pridelkov in izdelkov tudi primerno 
zaslužiti.

Letos je, od 23. do 26. maja, potekala že 19. razstava »Dobrote sloven-
skih kmetij«, ki so jo odprli v prostorih minoritskega samostana na Ptuju. V 
okviru 19. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij se je posebej pred-
stavila Primorska pokrajina. Na razstavi je sodelovalo preko 700 slovenskih 
kmetij iz območja Slovenije in zamejstva s preko 1000 dobrotami. Sode-
lovali so s krušnimi, mlečnimi, mesnimi izdelki, suhim sadjem, žganjem, 
kisom, oljem, vinom, sadnimi vini, sokovi, marmeladami, kompoti in kon-
zervirano zelenjavo. Pri dolgoročnem oblikovanju promocijske vsebine za 
uspešnejše trženje izdelkov višje kakovosti, aktivno sodelujejo tudi kmetije 
iz našega območja. 

akcije lokalnega 
motorističnega klUba 

gremiUm m/c
Člani društva GREMiUM M/C smo v mesecu apri-
lu zbrali denarna sredstva za Društvo Motorist za 
Motorista (vodi ga pater Niko), ki skrbi za družine 
žrtev prometnih nesreč, hkrati pa za 1.maja zopet 
izvedli tradicionalno paradno vožnjo skozi Litijo, z 
zaključnim postankom v klubskih prostorih, kjer 
smo delili še bolj >tradicionalen< brezplačni golaž. 
Klub slabemu vremenu smo bili z obiskom motoris-
tov in občanov občine Litija zadovoljni.

Trenutno pa smo do vratu v pripravah na našo največjo letno prireditev 
SuMMEr parTY, katero bomo letos izvedli v Kamnolomu Hruševje pri 
Postojni, od petka 6.6 do nedelje 8.6.2008. Prireditev bo potekala v 
vsakem vremenu, saj bomo postavili velik prireditveni šotor, v izmerah 40 
X 17 m tako, da bo tudi v primeru dežja dovolj prostora za vse zabave 
željne. Pripravljamo zanimiv in pester celodnevni program, omenimo naj bi-
kini bike wash, tattoo, airsoft, viteške igre, armwrestling oz. polaganje rok, 
izbor za miss mokre majice, izbor najlepše tetovaže, striptease in obilico 
koncertov priznanih rock bandov kot so Prospect (progressive metal), Out-
siders (jugo rock), Nightstorm (hard rock), Kamnolom (rock), Stone Orange 
(rock) in Črna gradna (hard rock).
Del prireditve bo tudi letos dobrodelne narave. Prav vsak ima doma kakšno 
igračo, ki je ne potrebuje oz. leži zapuščena v omari. Pričeli smo z zbiran-
jem le-teh in jih bomo v začetku novega šolskega leta podarili otrokom 
s posebnimi potrebami. Tako vabimo tudi vas, da odvečne igrače po-
darite tistim, ki jih res potrebujejo! Za dodatne informacije ali oddajo 
lahko pokličete Uroša na GSM 041 306 374

mlaDinsko DrUštvo 
jevnica

Tudi mesec april je bil za člane Mladinskega društva 
Jevnica dejaven. Poleg obveznega druženja, čvekanja na 
forumu, načrtovanja in pisanja člankov, smo tudi delali. V 
soboto 26.aprila smo bili pomoč, oziroma desna roka pri 
izvedbi plesne pravljice, ki jo je pod okriljem KUD Jevnica 
organizirala mentorica, koreografinja in vodja PS Rondo 
Ana Godec. Pomagali smo pri izvedbi celotne predstave, 

pa tudi po predstavi smo pomagali pri strežbi. Drugi dan, v nedeljo 27. aprila, 
smo se poklonili spominu na padle partizane iz naše okolice. Ob Dnevu boja 
proti okupatorju smo že drugo leto zapored pripravili kratko slovesnost, na 
katero smo povabili krajevne borce. Odrecitirali smo nekaj pesmi, ob sprem-
ljavi harmonike zapeli in povedali zgodbo učiteljice Leopoldine Kovič. Da je 
bilo vzdušje še bolj partizansko, smo poskrbeli s partizanskimi uniformami, 
tabornim ognjem in golažem s polento. Ob koncu proslave smo s pomočjo 
Partizanskega pevskega zbora, ki nas je spremljal preko radia zapeli pesem 
»Domovina naša je svobodna«. Sledilo je pospravljanje in poprojektna za-
bava pri predsedniku. No, vsi člani pa smo vseeno najbolj čakali 30.april, ko 
smo imeli obljubljeni kres z zabavo. Fantje Mladinskega društva Jevnica so 
že nekaj dni prej pripravili ogromno grmado, ki je čakala na prižig. Poleg ra-
janja ob ognju smo tudi vzdrževali športni duh. Organizatorica kresa, članica 
MDJ Sarah, je pripravila zanimive igre. Vlekli smo vrv, se šli limbo, plesali in 
hkrati pazili na jabolka, jedli piškote na poskakujočih vrvicah in se imeli iz-
vrstno... Za nami je še en mesec, poln lepih spominov, predvsem pa zavesti, 
da se mladi iz KS Jevnica znamo enako dobro zabavati kot tudi delati. Zdaj 
pa pozdravljamo mesec maj in komaj čakamo s čim vse nam bo postregel. 
Do naslednjič, pokukajte na našo spletno stran, včlanite se v naše društvo 
in bodite mladi! 

Ana GODEC

raztegnjen meH  
Harmonike

V soboto, 7. junija 2008, se je v polni dvorani zadružnega doma v jevni-
ci odvijalo že tradicionalno 8. odprto občinsko prvenstvo v igranju na 
diatonično harmoniko – »jevnica 2008«, ki je bilo hkrati tudi predtekmo-
vanje za »Zlato harmoniko Ljubečne«.
Ker je bila diatonična harmonika vedno vezana na ljudsko igranje narodnih mo-
tivov, se je spretnost igranja predajala iz roda v rod, skoraj vedno po izročilu. 
Ker želimo, da bi se to izročilo ohranjalo in prehajalo tudi na mladi rod, smo 
tudi letos organizirali tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki se ga je 
udeležilo 32 tekmovalcev, od samoukov do tistih, ki se glasbeno izobražujejo 
na tem inštrumentu.  Zanimanje za to tekmovanje se iz leta v leto povečuje, saj 
so tekmovalci prišli  iz vseh koncev Slovenije. Veliko je bilo takih, ki so pri nas 
tekmovali prvič in lahko smo ponosni, da smo že tako prepoznavni. Če skle-
pamo po številni udeležbi na tekmovanju, se nam tudi za prihodnost igranja na 
diatonično harmoniko ni treba bati. Tekmovanje je potekalo v petih starostnih 
kategorijah, od najmlajšega, ki še ni dopolnil 8 let, do najstarejšega, ki šteje 
73 pomladi. Uspehi na tekmovanju ne pridejo kar čez noč, veliko je odvisno od 
vztrajnosti in vaj, zato tričlanska strokovna komisija ni imela lahkega dela, ven-
dar je izbrala enajst najboljših, ki so se uvrstili  v polfinale za Zlato harmoniko 
Ljubečne: iz  i. kategorije Niko Tori, Kristjan Avbar, Blaž Brudar in Uroš Hribar; 
iz ii. kategorije Peter Merela, Klemen Logaj, Nejc Staniša, Manuel Šavron, Rok 
Legan in Marko Zakrajšek; v kategoriji nad 60 let  pa Milan Šuštar.  

Tudi letos smo na Kmetijski svetovalni službi, izpostavi Litija, ki pokriva 
območje občin Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji, bili zelo aktivni in 
zbrali veliko število prijav kmetov, ki so za različne izdelke, prejeli kar nekaj 
priznanj. Priznanja v različnih kategorijah izdelkov so prejeli:

VrEčar Stanislav, Topilniška ulica 5A, Litija (ViLJAMOVKA; zlato priznan-
je, SLiVOVKA; bronasto priznanje) • kirM Stanislav, Laze pri Gobniku 2, 
Gabrovka (ŽGANJE iZ DiŠEČK; bronasto priznanje) • kocijančič ivanka, 
Katarija 7, Moravče (DOMAČA SLiVOVKA; srebrno priznanje, KROMPiRJEV 
KRUH, srebrno priznanje) • urBanija alojz, Vače 80, Vače (HRUŠEVO 
ŽGANJE; srebrno priznanje) • HaupTMan pavle, Moravče pri Gabrovki 
35, Moravče; (ŽGANJE iZ TEPK; bronasto priznanje) • juHanT antonija, 
Štangarske Poljane 3A, Šmartno; (DOMAČA MEŠANA MARMELADA; bro-
nasto priznanje) • knEZ Mirko, Lupinica 4, Šmartno; (JABOLČNi SOK; zlato 
priznanje) • paTErnoSTEr ignac, Tenetiše 1, Litija; (DOMAČE SUROVO 
MASLO; srebrno priznanje, DOMAČA TOPLJENA SMETANA; zlato priznanje, 
DOMAČA KiSLA SMETANA; zlato priznanje) • rEpoVž romana, Polšnik 
26A, Polšnik; (KRHKi OREHOVi ROGLJiČKi; bronasto priznanje, METiNA 
POTiCA; srebrno priznanje) • priMc iVanka, Dolgo Brdo 4,  Polšnik; 
(OREHOVA POTiCA; bronasto priznanje, PEHTRANOVA POTiCA; srebrno 
priznanje) • ZaMan Breda, Gradišče pri Litiji 2, Šmartno; (DOMAČ KRUH 
iZ KRUŠNE PEČi; bronasto priznanje) • SELan andreja, Mišji Dol 8, 
Šmartno; (KROMPiRJEV KRUH; srebrno priznanje) • pErko karmen, Vod-
ice 1, Gabrovka; (AJDOVA POTiCA; bronasto priznanje, MEDENJAKi; bro-
nasto priznanje) • BEVc Marinka, Mamolj 30, Polšnik; (KRHKi OREHOVi 
ROGLJiČKi; zlato priznanje)

Ker je ga. Marinka že tretje leto zapored dobila zlato priznanje za orehove 
rogljičke, je tokrat prejela – »kipEc kakoVoSTi«.  Prejmejo ga izdelovalci, 
ki tri leta zapored dosežejo najvišje priznanje za določen izdelek. Kipcu ka-
kovosti je zelo blizu tudi gospod Knez Mirko, ki je letos drugo leto zapored 
dobil zlato priznanje za jabolčni sok.

Vsem letošnjim nagrajencem iskreno čestitam v svojem imenu in v im-
enu Kmetijske svetovalne službe Litija z željo, da se boste v prihodnje še v 
večjem številu odločali preizkušati svojo kvaliteto in popolnost izdelkov na 
državnem nivoju.

Sonja ZiDAR URBANiJA, svetovalka za KDD 

Po razglasitvi polfinalistov je  predsednik ZKD Litija in KUD Jevnica g. Jože 
Gorenc podelil še lepe praktične nagrade prvim trem občinskim zmagoval-
cem - Marku Zakrajšku, Manuelu Šavronu in Roku Leganu. Da pa ni bil večer 
samo tekmovalnega značaja, je bilo poskrbljeno tudi za oči in dušo. V narodnih 
nošah so se ob spremljavi harmonike vrteli plesalci folklorne skupine KUD Svo-
boda center iz Trbovelj, med čakanjem na razglasitev zmagovalcev pa nam je 
zaigral Orkester harmonikarjev Pustotnik. Po formalnem delu tekmovanja se je 
nadaljevalo prijetno druženje tekmovalcev in poslušalcev ob zvokih harmonike. 
in še zahvala Jožetu Ostrežu, katerega naloga je bila povezovanje in vezni tekst 
same prireditve, donatorjem in vsem ostalim, ki ste po svojih močeh pripomo-
gli k uspešnosti prireditve, saj brez vaše nesebične pomoči ne bi mogli izpeljati 
prireditve v takšnem obsegu.  

Zveza kulturnih društev Litija
Kulturno umetniško društvo Jevnica
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os Gradec os litija

os Gabrovka

ZakLjučEk V VrTcu čEBELica - Ob zaključku leta 
smo za starše in otroke organizirali družinski pohod in 
piknik ter zaključno prireditev. Družinski izlet smo izvedli 
skupaj z obema oddelkoma. Pripravili smo si vse potreb-
no za na pot in se zaščitili pred soncem. izpred vrtca smo 
se peš odpravili do turistične kmetije Obolnar. Pot je bila 
prijetna, niti ne preveč dolga. Del poti je vodil po prijetni 
senci. Med potjo smo se posladkali z gozdnimi jagodami, 

opazovali jelene ter si nalomili palice, na katerih smo kasneje vrteli hrenovke. Na cilj 
smo prišli malo utrujeni, tako, da smo si najprej malo oddahnili. Nato pa smo sku-
paj z otroki pripravili ogenj, nekaj staršev in otrok pa se je med tem časom igralo 
na igrišču, uživalo na klopcah v senci in pripravljalo palice za peko hrenovk. Ko se je 
ogenj razgorel je bilo seveda najbolj zanimivo, ko smo na palice nataknili hrenovke 
in jih vrteli nad ognjem. Prijetna senca, pečene hrenovke, igra na igralih, košarka in 
nogomet z očeti, odbojka z mamicami, prijetna družba in klepet, je naredilo naše 
popoldne čudovito ter nepozabno zlasti za otroke. Tudi zaključno prireditev smo 
pripravili skupaj z obema oddelkoma in sicer v dvorani OŠ Gabrovka. Poleg staršev 
smo povabili še ravnatelja in druge krajane.  Po programu za starše je sledilo slovo 
od otrok, ki se bodo podali na novo »šolsko pot- pot znanja« in slovo od našega 
ravnatelja, ki nas po dolgih letih službovanja zapušča. Sledila je še slastna torta, 
sok in prijeten klepet. Prijetnih, a hkrati tesnobnih občutkov, da vse lepo tako hitro 
mine,  smo se razšli.

konEc DoBEr, VSE DoBro! - Vrata osnovnih šole 
so se zaprla za šolarje, medtem pa učitelji pripravljamo 
končna poročila in že načrtujemo delo za novo šolsko leto. 
Tudi letos smo ponosni na naše uspehe, saj imamo med 
dvetošolci kar 16 »zlatih« učencev: 14 učencev z matične 
šole: Tina Breskavr, Maja Jug, Tajda Keše, Tina Balant, 
Nejc Jakoš, Petra Ulčar, Tjaša Vehovec, Eva Zore, Tomaž 

Kajtna, Nik Razboršek, Anja Knežević, Domen Malis, Martin Planinšek, Kristjan 
Učakar Trentelj; dve učenki s Podružnične šole Vače: Maša Mesarič in Klavdija 
Obreza. Vsi učenci bodo vpisani v občinsko Zlato knjigo za odličen uspeh v vseh 
razredih osnovne šole. Za Knjigo najboljših dosežkov Občine Litija imamo kar 18 
vpisov: posamezniki: Zala Zagoričnik – zlato Vegovo priznanje, Tina Breskvar – 
zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, Maja Jug - zlato priznanje iz znanja 
o sladkorni bolezni, Pia Čuk – posamezniki in ekipno tenis državni pokal, Nik 
Razboršek – posamezniki in dvojice tenis državni pokal, Lara Kralj - ekipno tenis 
državni pokal, Mark Čuk - ekipno tenis državni pokal, Tim Šteferl - ekipno tenis 
državni pokal, Blaž Bizjak – tenis državni pokal, dvojice, Sara Gombač – western 
jahanje: državni pokal SiQHA Trail Youth in Horsemanship Youth, Manca Šepetavc 
– državni pokal atletika: tek 60 m, skok v daljino, Aljaž Primožič – državni pokal 
v tekwondoju, Maša Mesarič – državni pokal šolski plesni festival hip-hop, latino, 
pop, Rok Juvančič – državni pokal v smučarskih skokih, Patricija Vehovec –evrop-
ski pokal v karateju - kumite, Katjuša Premk – evropski pokal hip-hop posamezno, 
skupinsko državni pokal moderni tekmovalni plesi, - skupinski vpis:  Domen Hro-
vat, David Barukčič, Gregor Premk, Jon Čopar, Simon Bokal, Jure Čebin državno 
tekmovanje v raftingu. imenovani so učenci, ki so dosegli zlato priznanje, naslov 
državnega prvaka,  ekipno ali skupinsko 1. mesto na državnem tekmovanju oz. 
prva tri mesta s področja znanja ali športa. Vsem skupaj iskreno čestitamo!
oŠ GraDEc – inoVaTiVna ŠoLa - Učenci hodijo v šolo, se učijo, pridobivajo 
ocene na različne načine. Možnosti je veliko: ocenjevanje znanja, seminarske na-
loge, igre vlog, plakati, poročila o ekskurzijah. Pri urah geografije in zgodovine 
pa je ena izmed ocen tudi ocena makete. Učenci pri izdelovanju pokažejo vse 
svoje spretnosti: izbirajo različne materiale za izdelek, oblikujejo in predstavljajo 
v razredu pred svojimi sošolci in učitelji. Delajo, kot pravijo sami, z navdušenjem. 
Za predstavitev v razredu poiščejo s pomočjo različne literature, zlasti interneta, 
veliko zanimivih opisov in podatkov. Mnogim je to velik izziv ali pa motivacija za 
boljše delo. Predvsem pa se drug od drugega s takšnimi predstavitvami veliko 
naučijo. Veliko zanimanje so makete vzbudile tudi med obiskovalci Festivala ino-
vativnosti in ustvarjalnosti pri učenju, ki je potekal od 21. do 23. maja na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani. Naš razstavni prostor je bil lepo urejen, makete in 
drugi izdelki s področja zgodovine in geografije pa prav poučni in zanimivi. Seveda 
so svojo nalogo na festivalu zelo dobro opravili vsi sodelujoči učenci, ki so obisk-
ovalcem z veseljem razlagali, kar jih je zanimalo. Sodelovanje na festivalu je bilo 
za vse nas še ena izkušnja več; pohvale s strani obiskovalcev in organizatorjev pa 
nam dajejo še večjo voljo za delo in veselje do ustvarjalnosti. Učenci imajo v tem 
trenutku že veliko novih idej, ki jih bodo čez počitnice še malo premleli in se v 
naslednjem šolskem letu spet podali inovativnosti in ustvarjalnosti na pot.

VELiki uSpEHi učEncEV oŠ LiTija na DržaVniH 
TEkMoVanjiH V ŠoL. LETu 2007/08
7 ZLaTiH priZnanj: Vegovo priznanje iz MA – 1, Računalništvo 
- Digitalna fotografija – 1, Logika – 1, Stefanovo priznanje iz Fi 
– 2, Cankarjevo priznanje iz SL – 1, Proteusovo priznanje iz Bi 
– 1 • 42 SrEBrniH priZnanj - Preglovo priznanje iz KE – 
2, Geografija – 3, Zgodovina – 5, Vegovo priznanje iz MA – 11, 

Stefanovo priznanje iz Fi – 6, Cankarjevo priznanje iz SL – 3, Angleščina – 3, Vesela 
šola – 3, Proteusovo priznanje iz Bi – 3, Poznavanje sladkorne bolezni - 3 • 121 
BronaSTiH priZnanj - KOŠARKA - starejši fantje -  2. mestu v finalu državnega 
tekmovanja, KOŠARKA - mlajši fantje -  2. mestu v finalu državnega tekmovanja. 
učEncEM in MEnTorjEM iSkrEno čESTiTaMo!
oBiSk prEDSTaVnicE roTarY kLuBa iZ ZDa na oŠ LiTija - V torek 13.5.2008 
je OŠ Litija  in Podružnico s prilagojenim programom obiskala predstavnica Rotary 
kluba iz Združenih držav Amerike. Obiska se je udeležila skupaj s predavateljico dr. 
Majdo Končar s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ogledali sta si več šol v Sloveniji, 
ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Med obiskom na OŠ Litija sta si 
ogledali integracijo  in povezovanje učencev osnovne šole Litija in učencev s poseb-
nimi potrebami. Angleški jezik danes povezuje prav vse generacije, zato so gostje 
po angleško nagovorili kar učenci prvih razredov, nato pa še učenci podružnice s 
prilagojenim programom. Obisk je bila zanimiva izkušnja za vse in izmenjava slov-
ensko ameriških izkušenj.
Brain GYM - Na Osnovni šoli Litija so gostili dr. Majdo Končar, ki izvaja seminarje 
in delavnice Brain Gym-a. Gre za metodo dela, ki na podlagi gibalnih aktivnosti 
vzpodbuja delovanje obeh možganskih hemisfer. Metoda je uspešna pri učencih 
z bralno-napisovalnimi težavami. Dr. Končarjeva je individualno pomoč nudila 
učencem 4. razreda, ki imajo bralno- napisovalne težave. izvedena je bila delavnica, 
v katero so se lahko vključili tudi učitelji, ki poučujejo dodatno strokovno pomoč. 
Delavnica je obsegala pogovor, spoznavanje z učencem, sledile so vaje, ki naj bi 
omilile težave, ki jih imajo posamezni učenci z branjem in pisanjem. Dr. Končarjevi 
iskrena zahvala, da si je vzela čas in pomagala učencem pri odpravljanju težav.
inoVacijSko noVinarSTVo - Učenci Osnovne šole Litija so letos že drugič 
sodelovali s Centrom za razvoj Litija in bili pri tem zelo uspešni. Na delavnicah, ki 
so bile izvedene meseca aprila na osnovni šoli Litija, so sodelovali učenci 7., 8. in 
9. razreda. Ugotavljali so, kaj pomeni biti inovativen in kako to postati. Napisali so 
prispevke o napredku in razvoju domačega kraja in kar sedem učencev je dobilo 
priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v okviru osnovnih šol. To so bili: 
Petra Beja, David Andrejčič, Nina Nenadovič, Anže Gospeti, Petra Kavčič, Lavra 
Zupančič in Ana Marn. Njihova mentorica je irena Vrhovec. Podelitev priznanj je 
potekala v Ljubljani, 3. 6. 2008, v času mednarodne konference Stanford po Stan-
fordu, kjer je bilo prisotnih mnogo mednarodnih strokovnjakov na tem področju. 
Mladim ustvarjalcem pa je segel v roke minister, dr. Žiga Turk. 

poMLaDni Dan Za EVropo, LETo MED-
kuLTurnEGa DiaLoGa - Šolsko leto se je pre-
lomilo in konec junija bomo na OŠ Litija zaključili 
tudi mednarodni projekt Pomladni dan za Ev-
ropo. 9. maj, Dan Evrope smo na šoli proslavili z 
otvoritvijo razstave izdelkov in aktivnosti na temo 
medkulturnega dialoga, ki so se odvile do takrat, 
na različnih področjih šolskega dela. Mentorice 
in učenci prve triade so razstavljali na panoju v 
pritličju šole, mentorice in učenci druge in tretje 
triade na panoju v nadstropju zraven zbornice. 
Pri projektu je sodelovalo osemnajst učiteljev 
in petindevetdeset učencev na nacionalni in in-
ternacionalni ravni. Šolsko leto in projekt bomo 

zaključili s Slovesnostjo ob zaključku šolskega leta, v ponedeljek 23.06. 2008, v 
Športni dvorani Litija. Vabljeni! Koordinatorica projekta je Andreja Žbogar-Perakis
MLajŠi DEčki oŠ LiTija So poDročni prVaki V koŠarki - V četrtek, 
22.5.2008  je na OŠ Gradec potekalo področno tekmovanje v košarki za dečke 
rojene v letu 1997 in mlajše. Ekipe, ki so se udeležile tekmovanja so bile: OŠ 
GABROVKA, OŠ GRADEC, OŠ NHR HRASTNiK, OŠ LiTiJA. Po dveh zaporednih 
zmagah, se je naslova področnih prvakov ponovno veselila OŠ LiTiJA. Zmagovalno 
ekipo so sestavljali naslednji igralci: ŠRAJ TOM, PiRC DOMEN, ZUPANČiČ LOVRO, 
MANDELJ MATiC, GOSPETi URBAN, BARUKČiČ MARiO, KALTAK ERViN, SKENDER 
MiHA, STRLE GAŠPER, ZAVRL BOR, ANŽUR GREGA, GUSKiČ TONi. Trener in vodja 
ekipe: HAUPTMAN URBAN

oŠ GraDEc pojE - V četrtek, 15. maja 2008, se je na OŠ Gradec pelo in igralo. 
Že tradicionalni koncert »OŠ GRADEC POJE« smo pripravili učenci in učiteljice 
vseh zborov naše šole: matične šole in podružnic.V jedilnici so se zbrali starši 
otrok iz Litije, Vač, Jevnice, Kresnic in Hotiča ter pozorno poslušali petje najmlajših 
pevcev otroških zborov in malo večjih,  tistih, ki pojejo v mladinskih zborih. Slišali 
so narodne pesmi in tudi zabavno glasbo. Skupaj smo se odločili, da se naslednje 
leto v takšni zasedbi zopet dobimo in zapojemo, saj nas pesem in petje zares 
družita.
projEkT SkrB Za žiVaLi - Učenci prve triade matične šole ter podružnic Jevni-
ca, Kresnice, Hotič in Vače smo v šolskem letu 2007/08 sodelovali pri  projektu 
Skrb za živali. V okviru tega projekta smo se pogovarjali o različnih živalih, njihovi 
prehrani, negi in potrebah. Pripravili pa smo tudi slike, plakate,  pesmi, govorne 
vaje in mnogo drugega.Obiskali so nas tudi kinologi, s svojimi psi, ki so nam pov-
edali in pokazali, kako skrbimo za pse.  Zaključek tega projekta je potekal v avli 
Občine Litija, 26.5.2008 ob18.00. Tam smo učenci pripravili kratek kulturni pro-
gram in razstavo likovnih  ter drugih izdelkov, ki so nastali v tem času.

krajani krESnic VEDno pripraVLjEni poMaGaTi - Že 15 let poučujem na 
OŠ Kresnice. Kadar se šola obrne po pomoč h krajanom, nam vedno  pomagajo. 
Ob zadnjem tehniškem dnevu smo za pomoč prosili mizarja Romana Jakoša. Za 
nalogo smo si postavili ureditev naših garderob oziroma obešalnikov za oblačila. 
Z mizarjem Romanom smo se dogovorili, kaj potrebujemo: nažagal je deske, prip-
ravil barve in brusni papir. Učenci so najprej opazovali žaganje desk, nato je vsak 
svojo desko pobrusil in pobarval. Mizar Roman bo učencem pomagal, da bodo 
deske z vijaki pritrdili v svoje garderobe. Učenci se veselijo novega videza garder-
ob in bodo še raje skrbeli  za svoja oblačila, ki jih bodo obešali na nove obešalnike. 
Romanu Jakošu se zahvaljujemo za pomoč.

prispevke pripravile: Tatjana GOMBAČ, ravnateljica OŠ Gradec;  
učiteljice Amalija KADUNC, Ana TORi in Judita NEMEČEK; Sara MUR, učenka 3.r.  

PŠ  Jevnica ter  Vodja PŠ Kresnice Angelca KOPRiVNiKAR

koŠarkarji oŠ LiTija oSVojiLi 2. MESTo V DržaVi - V sredo, 28.05.2008, je 
potekal v Rogaški Slatini finalni turnir, štirih najboljših mlajših osnovnošolskih ekip 
v Sloveniji. Nastopili so OŠ Rogaška Slatina i, OŠ Mirana Jarca (Ljubljana), OŠ Grm 
(Novo Mesto) in OŠ Litija. Mlajši pionirji OŠ Litija  so v prvi tekmi povsem nadigrali 
svoje vrstnike iz OŠ Grm in se uvrstili v veliki FiNALE. Tam so jih pričakali igralci OŠ 
Mirana Jarca, ki so prav tako z visoko razliko porazili domačine. Finalna tekma je 
bila izenačena samo v drugi tretjini, medtem, ko so bili v ostalih delih tekme boljši 
učenci OŠ Mirana Jarca, ki so na koncu zanesljivo osvojili prvo mesto. Učenci OŠ 
Litija pa so osvojili drugo mesto in tako dosegli že drugo uvrstitev na drugo mesto 
v tem letu. Nekateri košarkarji, ki so igrali tudi za starejše pionirje so si  priigrali že 
drugo srebrno medaljo v dveh mesecih. 
aTLETika - PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETiKi. Udeležilo se ga je 27 učencev 
OŠ LiTiJA. Prvo mesto so osvojili: HANA ŠRENK, TJAŠA HAUPTMAN, ALEKSAND-
ER ŠPENDE, ŽAN PATERNOSTER. Drugo mesto so osvojili: MATiC PETRiČEViČ, 
MARKO ŠPENDE, MATEJ FELE. Tretje mesto so osvojili: MiHA ŠTRUS, DOMEN 
GREGORiN, NEVENA DOMANOVić, LEPiČNiK PETRA. Četrto mesto so osvojili: 
MARKO ROŽANEC, NiNA KOŠiR, KEViN ĐUKić. Mentorji: KARMEN ŠPAN, PETER 
STRLE, URBAN HAUPTMAN.
rokoMET – MLajŠi FanTjE - OŠ LiTiJA je osvojila 1. mesto na področnem tek-
movanju. Trener in vodja ekipe: URBAN HAUPTMAN. Ekipo so sestavljali: Špan 
Jure, Guskič Marko, Kajtna Ambrož, Petrič Simon, Okorn Timotej, Štrus Miha, Bevc 
Timotej, Cvetežar Dome, Seferovič Kamel,  Rožanec Marko.                     
MaLi noGoMET – MLajŠi FanTjE - OŠ Litija je osvojila drugo mesto na 
področnem tekmovanju v nogometu. Trener: MiTO KOS. Vodja ekipe: URBAN 
HAUPTMAN. Ekipo so sestavljali: Špan Jure, Ponebšek Kristjan, Bregar Jaka, 
Seferovič Kamel, Žlogar Nik, Štrus Miha, Bevc Timotej, Grah Marcel, Tomc Bor, 
Rožanec Marko.     

Zbrala in uredila: Petra PAVLiCA

pLaVaLni TEčaj V VrTcu čEBELica - Nestrpno smo čakali mesec maj, ko smo 
imeli rezerviran termin za plavalni tečaj, ki je potekal v okviru programa »ZLATi 
SONČEK«. Priprave potrebnih rekvizitov, nahrbtnik, vsakodnevna vožnja z avtobu-
som, plavalni učitelj Jani, ki smo ga poznali že od lani ter nenazadnje bazen in igre 
v vodi. Tečaja so se udeležili otroci od tretjega leta starosti naprej. V prvem tednu 
se je udeležilo devet otrok iz dolskega vrtca. Spremljalo jih je tudi nekaj staršev, v 
naslednjem tednu pa se je podalo na plavanje enaindvajset otrok iz Gabrovke. Po 
10-urnem tečaju prilagajanja na vodo so se vsi brez strahu podali v vodo, večina 
jih je postala plovnih ter si s tem prislužila diplomo bronastega morskega konjička. 
Dobili smo tudi tri nove plavalce – srebrni morski konjiček. Otroci so dobro skrbeli 
za svoje stvari, se samostojno oblačili, sušili lase in vse ostalo, kar je bilo potrebno 
pri skrbi zase. Ob koncu vsakodnevnega tečaja so se vidno utrujeni, a zadovoljni, 
vračali v vrtec. Komaj čakamo naslednje leto, ko gremo spet skupaj v bazen.

Marinka LENART
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vrtec litija

os litija - podruznica s 
prilaGojenim proGramom

DržaVno TEkMoVanjE V aTLE-
Tiki oŠpp - V petek, 23. 5. 2008, 
so se učenke in učenci, najboljši 
atleti in atletinje naše šole, udeležili 
Državnega prvenstva osnovnih šol 
s prilagojenim programom, ki je 
potekalo na štadionu v Brežicah. 
Med več kot dvesto udeleženci iz 

vseh koncev Slovenije je pravi podvig, s tretjim mestom v 
metu žogice, dosegel Damir Žunić iz 9. razreda. Nastopili so 
še: Vesna Mlakar 7. r, 7. mesto v teku na 300m, Ana Meke 
5r. 11. mesto v teku na 1000m, Romana Pangeršič 7. r, 12. 
mesto v šprintu na 60m, Katja Verhovec 4. r, 15. mesto v 
šprintu na 60m in Luka Bokal 10. r, 16. mesto pri skoku v 
višino. Vsi tekmovalci so dosegli izjemen uspeh že z uvrstit-
vijo na državno tekmovanje, saj jih je po šolskem tekmovanju 
čakalo še področno. Preživeli so prijetno športno dopoldne in 
se že veselijo srečanja prihodnje leto. 
SoDELoVanjE na FESTiVaLu iGraj SE Z Mano - V 
torek, 27.5.2008, so se učenci Podružnice s prilagojenim 
programom, v sončen dan odpeljali v park Zvezda v Ljubljani, 
kjer so sodelovali na festivalu igraj se z mano. Festival orga-
nizira Zavod za usposabljanje Janez Levec. Zelo uspešno so 
se predstavili s tremi točkami: gledališka skupina iz 7./8. raz-
reda je zaigrala Kameno juho, Marija Pirc je zaplesala Galeba, 
plesna skupina pa se je predstavila s plesno pravljico Zmaji. 
V parku zvezda je bilo poskrbljeno tudi za zabavo in športne 
aktivnosti. Privoščili so si sladoled, uživali v različnih aktivnos-
tih in spremljali nastope drugih udeležencev.

prirEDiTEV oB praZniku 
VrTca - V četrtek, 22. maja, 
je bil za male in velike v Vrtcu 
Litija prav poseben dan. Bil je 
PRAZNiK VRTCA. Praznik, ki 
združuje in povezuje otroke, 
zaposlene in starše iz vseh enot 
litijskega vrtca in iz vrtca pri OŠ 
Šmartno, Vrtca Ciciban. Skupaj 
smo se predstavili na prireditvi 

z naslovom RAD iMAM... Otroci so v glasbi in plesu pon-
azorili razvoj in rojstvo metulja. Predno metulj poleti v svet, 
njegov razvoj poteka skozi različne faze. Tudi z otroki je 
tako. Neizmerno smo veseli, da smo lahko del njihovega 
razvoja v najbolj nežnem, predšolskem obdobju. imeti rad 
ta mala bitja res ni težko, kajti otroška ljubezen nima meja, 
je iskrena in brezpogojna kot nobena na svetu. Otrok ima 
rad mamo, očeta, prijatelje, vse ljudi okrog sebe... rad ima 
živali, rastline, naravo... rad ima življenje...
Naj njihova ljubezen ostane takšna – naj bo to njihova 
popotnica, ko bodo poleteli življenju naproti, poleteli kot 
metulji - brez skrbi..., tako kot so brezskrbno zaplesali v 
dvorani gimnazije Litija in ogreli dlani ter srca obiskovalcev. 
Prireditev je uspela, ob izbrani glasbi se je prepletala barvi-
tost kostumov in scene. Vsebina je povezala nastopajoče 
otroke, ki so s svojo prisrčnostjo dali še dodaten pečat. 
Vse, ki ste zamudili letošnjo prireditev, že zdaj vabimo, da 
se nam pridružite naslednje leto, ko bo praznik vrtca še bolj 
prazničen - okroglo jubilejen.

»ko BoM VELik BoM poLiciST…« - je bilo slišati iz 
mnogih otroških ust pri pogovoru in spoznavanju različnih 
poklicev. ideja je bila na dlani, zato smo se starejše sk-
upine iz vrtca Medvedek odločile, dne 27. 5. 2008, obiskati 
Policijsko postajo Litija. Prijazni možje v modrem so nam 
za dobrodošlico – sladkem bombončku in podarjeni figurici 
Pasovčku, razkazali Policijsko postajo v Litiji ter nas sez-
nanili s poklicem policista in vso opremo, ki jo potrebuje pri 
svojem delu. Mali radovedneži so z zanimanjem prisluhnili 
pripovedovanju policistov ter si pozorno ogledovali polici-
jsko opremo. Že naslednjega dne so policisti vrnili obisk 
ter nas obiskali v našem vrtcu. Policist na motorju, ki je 
prispel iz Trbovelj, policijski kombi ter osebni policijski avto 
so pritegnili pozornost tudi pri mlajših otrocih, saj so le-ti 
lahko posedli v avtomobile, motor, potipali ‘’lisice’’, loparček 
za ustavljanje vozil, si nadeli policijsko kapo in podobno. 
Res imenitno. Morda bo to dopoldne ostalo v spominu 
kakšnemu malčku in se bo lažje odločil za poklic. Takšnega 

zaHvala vrtcU kresnička
Leta 2004 je najina Mija pričela obiskovati vrtec 
Kresnička. Premagovali smo začetniške ovire joka in 
smo zmagali. Mija je rada hodila v vrtec, bili smo vsi 
zadovoljni. Potem se je zgodilo, čez noč. Mija je zbolela 
za sladkorno boleznijo tipa 1, stara komaj 3 leta. Porušil 
se nam je svet. Začeli smo novo življenje, kvalitetnejše, 
ki je malce drugačno od življenja drugih ljudi. Skoraj 
mesec smo potrebovali, da smo se naučili, a vsakod-
nevno nihanje sladkorja nas opozarja na to, da še vedno 
ne znamo vsega. 

En mesec sva bili z Mijo doma, potrebno se je bilo 
vrniti v normalno življenje, a kako? Bilo nas je strah, 
tako vzgojiteljic v vrtcu, kot tudi naju. Vedno smo imeli 
občutek, da se najbolj od nas vseh drži Mija. S skupnimi 
močmi nam je uspelo. Zdaj Mija zapušča zavetje vrtca, 
v katerem se je počutila varno in sprejeto, navkljub njeni 
drugačnosti. Septembra gre v šolo, v 1. razred, kjer se 
bo spopadala z novimi ovirami.

Zato se ob tej priliki zahvaljujeva bivšemu ravnatelju vrt-
ca, gospodu Franciju Končarju, gospe Mirjam Šušteršič, 
zdajšnji ravnateljici gospe Liljani Plaskan, vsem kuhari-
cam in pomočnicam v kuhinji, ki so vsakodnevno tehtale 
in računale hrano. Hvala tudi Marjeti Agrež Mlakar in 
Majdi Bauman Jančar za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči. Predvsem pa se zahvaljujeva vzgojiteljicam in 
pomočnicam v vrtcu Kresnička, ki so sprejele Mijo in 
nama pomagale, da se je vrnila med vrstnike. Hvala 
Maridi, Katarini, Vojki, Janji, Milojki in Bernardi.

Sašo in Mojca JOVANOViČ     

iX. LikoVna koLonija V ŠEnTanELu - V čudoviti vasici 
Šentanel, znani po prijaznih ljudeh, idealni sončni legi in 
resnično čudovitih razgledih, je v času od 20. do 22. maja 
potekala že tradicionalna iX. likovna kolonija za otroke, mla-
dostnike in odrasle z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 
katere organizator je Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna na Koroškem. Sodelovalo je kar 71 udeležencev iz 26-ih 
ustanov. Tudi tokrat so se likovne kolonije udeležili trije učenci 
Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom. 
Skupaj z umetniki, ki so se pridružili slikarski koloniji in men-
torico so ustvarjali Marija Pirc, Mateja Planinšek in Lana Kuč. 
Skupinsko so poslikali šotore, slikali v naravi čudovite detajle 
posebnosti vasice in koroške pokrajine, se družili ob glasbi in 
spoznavali ter obujali stara prijateljstva. Nastala likovna dela 
vseh udeležencev so razstavljena v likovnem salonu na Rav-
nah. Nekaj del posameznikov pa bodo krasila koledar, ki ga 
bo izdala Zveza Sožitje prihodnje leto.
oGLED raZSTaVE DruŠTVa upokojEncEV - Učenci 
posebnega programa vzgoje in izobraževanja skupaj z 
učiteljico Jano Švagan so si v maju 2008 ogledali razstavo 
likovnih in kiparskih izdelkov, ki jo je pripravilo Društvo up-
okojencev Litija v prostorih društva. Učenci so bili navdušeni 
nad razstavljenimi izdelki, saj so tudi sami dobili marsikatero 
idejo za ustvarjanje. Gostitelji razstave so jih toplo sprejeli, jim 
postregli sok in pecivo, jih na željo učencev tudi fotografirali 
in fotografije že čez nekaj dni dostavili na šolo, za kar se jim 
vsi skupaj najlepše zahvaljujemo.

SpEciaLna oLiMpiaDa – atletika, elementi košarke, 
namizni tenis - V petek, 23. 5. 2008,  so se nekateri učenci 
posebnega programa vzgoje in izobraževanja in hkrati člani 
Društva sožitje Litija in Šmartno odpravili na tekmovanje Spe-
cialne olimpiade v atletiki, elementih košarke in namiznem 
tenisu. Tekmovanje se je letos odvijalo na Vrhniki, v športnem 
parku in okoliških dvoranah. Ves dan nam je nagajalo slabo 
vreme, vendar pa le-to ni pokvarilo tekmovalnega duha. Naši 
športniki so kljub dežju namreč osvojili kar tri zlate medalje, 
eno srebrno in tri bronaste, zasedli pa so tudi dve četrti in tri 
peta mesta.
raZSTaVa V Mc LiTija - Učenci Podružnice s prilagojenem 
programom so celi mesec razstavljali svoje likovne izdelke v 
MC Litija. Otvoritev razstave, ki jo je skupaj z učenci in učitelji 
pripravila Sandra Rihter, je bila 7. maja ob 11.uri. Udeležili so 
se je tudi starši likovnikov.
DržaVni prVak žiGa urBaS - Šolsko tekmovanje PRT je 
potekalo na višji stopnji 15.5. Zmagovalci posameznih razre-
dov v znanju družboslovja so se udeležili državnega tekmo-
vanja, ki je bilo 31. maja v Radovljici. Državni prvak je postal 
Žiga Urbas, učenec 5. razreda. Čestitamo!
ZakLjučEk naj SkupinE - Naj(stniška) skupina je skupina 
7 deklet in fantov ter dveh mentoric, ki so se srečevali vsako 
sredo. Pogovarjali smo se o različnih temah: o prijateljstvu, 
ljubezni, starših, drogah, spolnosti, drugačnosti in še o čem. 
Za zaključek naših srečanj smo odšli v Bob bowling. Zabavali 
smo se ob igri bowlinga, pojedli pico in popili pijačo. Najlepša 
hvala Bob bowlingu za gostoljubje in podarjeno igro bowl-
inga!

Pripravili: Vili GUČEK, Tjaša DRAŽUMERiČ, Barbara 
KLANŠEK, Jana ŠVAGAN, Nataša ZUPAN CVETEŽAR in 

Marjeta MLAKAR-AGREŽ

srečanja si v prihodnje še želimo in se ob tem zahvaljujemo 
vsem policistom Policijske postaje Litija, ki so bili priprav-
ljeni deliti svoje znanje in izkušnje z najmlajšimi.

raZGiBaVanjE Z Mojco MaVrič - V vrtcu na Vačah ust-
varjamo možnosti za otrokovo spontano gibanje in druge 
vsakodnevne aktivnosti, v katerih se otrok razvija, uri in 
utrjuje gibalne sposobnosti. V ta namen pripravljamo potre-
ben prostor, igrače in druga sredstva, ki otroke spodbujajo 
h gibanju in drugimi aktivnosti. Z otroki se igramo na igrišču, 
se sprehajamo po bližnji okolici, odpravimo se na izlete...  
Da bi popestrili ure telovadbe v šolski telovadnici, smo pov-
abili Mojco Mavrič, najuspešnejšo slovensko gimnastičarko, 
ki slovi po številnih osvojenih naslovih državne prvakinje od 
najmlajše kategorije dalje. Tekmovala je tudi na olimpijskih 
igrah, leta 2000 v Sydneju. S svojim znanjem in izkušnjami 
je pomagala naučiti otroke nekaterih veščin kot so preval 
nazaj, kolo, most... Otroci  so jo z navdušenjem sprejeli in 
sledili njenim navodilom. Pogoste otroške besede so bile » 
Mojca, Mojca... jaz to znam...  uspelo mi je.... jaz bi še en-
krat poskusil«, ki so izzvale nasmeh na njen obraz. Obišče 
nas enkrat mesečno,  preveri naše znanje in nas nauči 
novih veščin.

TraDicionaLno SpanjE V VrTcu kEkEc - Petek. Prav 
prijeten večer. Zberemo se na vrtčevskem igrišču na Savi. 
Odidemo v telovadnico poslušat pravljico o »miški«, ki nam 
jo prebere očka. Vsi sedimo na tleh in poslušamo. Potem 
se igramo igrico »Trgovina«. Nato  starši odidejo domov, mi 
pa na super pice, ki so nam jih spekli v gostilni »Berdajs«. 
Kdor ni želel pice, smo mu postregle s čokolinom. Po večerji 
smo se odpravili na nočni sprehod. Z baterijami smo odkrili 
puščico, ki nam je kazala pot. Ob vsaki puščici nam je palček 
pustil naloge: telovadba, petje pesmice, ki smo se jo naučili 
pri pevskem zborčku z Darjo in Darinko, iskanje rožice, ki 
smo jo našli s pomočjo svetilke. Potem smo zavriskali in s 
svetilkami risali vijuge na gasilski dom. Z iskanjem zaklada 
smo pred vrtcem končali. Našli nismo nič. Vsi žalostni smo 
se usedli na igrišče in razmišljali, kje je zaklad. Potem pa 
smo ga našli. Bila je pravljica o levčku. Po končani pravljici 
pa v pižame. V telovadnici so nas že čakale velike blazine. 
Še božanje, poljubčki in spanje. Vseh16 otrok je mirno zas-
palo in spalo vse do jutra. Zjutraj nas je Darinka pocrkljala z 
dobrim zajtrkom. Najedli smo se in veseli odšli proti domu, 
seveda v spremstvu staršev. Darja, Tadeja, Tjaša, Mirjam 
in Darinka pa smo se odpeljale kar same. Zahvaljujemo se 
vsem staršem za zaupanje ter gostilni Berdajs za zelo dobro 
večerjo.

prispevke pripravile: ravnateljica Vrtca Litija - Lili 
PLASKAN, vzgojiteljici Mojca SABARi in Jelena ŠLANKOViČ
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Težje besede: AkAnt, trAnšA, iAsi, nikolAjev, lipič

Izžrebanci majske križanke v Tiskarni ACO,
prejmejo majice:

1. luka strGAr - Potok pri Vačah 2, Vače

2. olga rAZpotnik - Kresnice 1a, Kresnice

3. Branka plAninšek - Zgornji Log 41, Litija

Rešeno križanko pošljite do 08.07.08 na naslov uredništva. 
Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli pesniško zbirko 

Milanke Dragar z naslovom Ljubezen dveh src. 
Nagrade prispeva: Tiskarna ACO, Litija.

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

naGradna krizanka      Sestavil: Jože Vizlar, Številka: 92
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novice iz Doma tisje
prVoMajSka BuDnica – Pihalni 
orkester litijske godbe nas je dodo-
bra zbudil v majsko jutro.

oBiSk ŠpanSkE FoLkLorE -  2. 
maja so nas obiskali španski folk-
loristi in nam zapeli ter zaplesali 
španske ljudske pesmi ter plese. Nji-

hov latinski temperament je dodobra ogrel naša srca.

naSTop učEncEV oŠ ŠMarTno pri LiTiji – pevski 
zbor pod vodstvom gospe Selme Gradišek je ponovno zab-
lestel z dovršenim  programom in iskrivim nastopom.

BraLna ura S knjižničarko -  Gospa Aleksandra 
Mavretič je pripravila zanimivo druženje z našimi stanovalci 
na temo Znamenitosti sveta.

oGLED prEDSTaVE GiMnaZijcEV – prijeten majski 
večer smo preživeli v Gimnaziji Litija, kjer smo prisluhnili 
odlomkom iz operet.

oBiSk GLaSBEnikoV Du MariBor – pobrateni društvi 
upokojencev Litija in Maribor sta nas obiskali. Lepo sončno 
dopoldne smo preživeli v skupnem druženju in nastopu 
glasbenikov.

oGLED raZSTaVE – z navdušenjem smo si ogledali raz-
stavo kreativnosti litijskih upokojencev, izmenjali izkušnje 
ter se dogovorili za sodelovanje.

oBiSk čLanoV rk DoLE pri LiTiji – člani RK z Dol pri 
Litiji so prišli obiskat in obdarit svoje člane. Srečanje sta 
popestrila naša zvesta prostovoljca gospa in gospod Vresk.

4. junij 2008
Dan slovenskega krvoDajalstva 

14. junij 2008
svetovni Dan krvoDajalstva

Letos mineva 63 let, odkar so bile v Sloveniji kon-
zervirane prve steklenice krvi. Ta prelomni dogodek 
je postal povod za vsakoletni Dan krvodajalcev. 
Krvodajalstvo ostaja najbolj množična solidarnos-
tna akcija državljanov, saj letno na organiziranih 
krvodajalskih akcij, teh je okoli 1.100,  beležimo več 
kot  97.000 prijavljenih krvodajalcev. To pomeni, 
da letno zberemo približno 42.000 litrov krvi za 
potrebe slovenskega zdravstva. Ne pozabimo, da 
statistično gledano v naši državi vsakih 5 minut nek-
do potrebuje kri. Ob 4. juniju, Dnevu krvodajalcev 
v Sloveniji, se zahvaljujemo vsem številnim anon-
imnim krvodajalkam in krvodajalcem, ki so s svojo 
plemenitostjo pomagali reševati zdravje in življenja 
tisočih bolnikov in poškodovancev. Zahvaljujemo se 
tudi   prostovoljcem, ki prispevate k temu, da vir 
varne krvi nikoli ne presahne. iskrena HVALA tudi 
vsem tistim, ki po svojih najboljših močeh podpirate 
prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji!

kri rEŠujE žiVLjEnja. Moja kri - 
Varna kri ZaME, ZaTE, Za VSakoGar. 

Daj majhen delček sebe za dobro drugega.

 rkS oZ Litija vabi krvodajalke 
in krvodajalce, da se udeležijo 

krvodajalske  akcije, ki  bo  
17. in18. julija 2008, 

od 7. do 12. ure v prostorih 
Zdravstvenega doma v Litiji.

KRi  je nenadomestljivo  zdravilo, pri  zagotavl-
janju  krvi pa si pomagamo lahko le ljudje med 

seboj. Vljudno vabljeni !

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik
vabi 19. 7. 2008 na prireditev

jesen na vasi
s  pričetkom ob 15. uri na Odlazkovo-Plavšičevi 
kmetiji na Sp. Mamolju pri Polšniku, po domače 
pri »Mehtajnarjevih«. Tokrat smo za vas, dragi 
obiskovalci, pripravili prikaz še redkih kmečkih 

opravil kot sta  grabljenje in spravilo listja v mrežo 
in  priprava butaric za zimo, pa žganjekuha in še 
kaj. Za popestritev programa  smo pripravili tudi 
nekaj šaljivih iger. Če si želite sobotno popoldne 
preživeti v veselem vzdušju,  poskusiti domače 

dobrote, uživati v kulinarični razstavi, se nadihati 
čistega hribovskega zraka…potem na Mamolju res 
ne smete manjkati! Se vidimo! Vljudno vabljeni !

tine se ne bo več 
vrnil v litijo

Poklical me je po telefonu: »Tine ali si ti?«
»Ja, tukaj Tine Brilej. Kdo pa me kliče?«
»Tukaj pa tudi Tine, ampak Perme. Tudi iz Litije. Veš 
sedaj sem v Domu ostarelih v Postojni. Odrezali so mi 
obe nogi.«
»Ne mi reči Tine, saj ni dolgo tega, ko sva se videla.«
»Ja, tako se je zgodilo. Meni so odrezali obe nogi in sem 
šel v dom, žena pa je morala v bolnico. Nikoli več me 
ne bo v Litijo.«
»Ja, pa saj imaš stanovanje tu, se boš ja še kaj oglasil.«
»Veš, v Litiji sem živel 50 let in rad sem jo imel. Stano-
vanja nimam več in se ne bom vrnil. Prosim pa te, če v 
Občana napišeš, da me ni več v Litiji. Tukaj sem imel 
veliko znancev in prijateljev.«
Mi je šlo kar na jok. Martin Perme, zadnji računovodja v 
rudniku Sitarjevec, je imel Litijo res rad. Z ženo sta naz-
adnje stanovala v bloku nad Pošto v Ulici Mire Pregelj. 
Pred kratkim sta praznovala biserno poroko. Potem pa 
se jima je življenje čez noč postavilo na glavo in po toliko 
letih sta iz Litije morala vsak v drugi kraj. Željo sem mu 
izpolnil. Lepo bi bilo, če bi ga kdo kdaj obiskal. 

(mb)

projEkT punčkE iZ cunj Za unicEF – tudi letos smo 
se pridružili Unicefu pri njihovem projektu s punčkami 
rešujemo življenja. Pod vodstvom iznajdljive sodelavke 
gospe Mojce Justin smo sešili 6 punčk, ki bodo prodane na 
dražbi v Galeriji Kresija v Ljubljani.  izklicna cena za punčko 
znaša 20 EUR, lansko leto je najvišjo ceno dosegla punčka 
Rozika, narejena v Domu Tisje. Za podporo pri izvedbi pro-
jekta se najlepše zahvaljujemo gospe direktorici Vidi Lukač.

oGLED pLESanja čETVorkE – nekaj naših stanovalcev 
si je ogledalo plesanje četvorke. Obujali smo spomine na  
srednješolska in gimnazijska leta in za nekaj trenutkov poz-
abili na prostor in čas. 

naSTop žEnSkEGa pEVSkEGa ZBora iZ krESnic – 
pod vodstvom gospoda Jožeta Eržena nam je polepšal so-
botno dopoldne. Pridružili so se jim tudi člani Marijansko  
vincencijanske mladine iz Šentvida pri Stični v spremstvu 
sestre Andreje Čakš.

piknik Z Du ŠMarTno pri LiTiji – navkljub slabemu 
vremenu, ki nam je preprečil druženje na prostem je piknik 
uspel. Ob dobri hrani in pijači ter zvokih harmonike smo se 
poveselili. V juniju pa gremo na obisk k prijateljem v DU 
Šmartno, kjer bomo piknik ponovili.

Leonida RAZPOTNiK

litija 
zgodbe moje 
mladosti...

... je delovni naslov zbirke kratkih zgodb, ki jo 
bo z vašim sodelovanjem letos izdalo Društvo 

prijateljev mladine Litija
VaBiMo VaS, Da SE SpoMniTE ZaniMiViH 

DoGoDkoV iZ MLaDoSTi, ki STE jo 
prEžiVELi V LiTiji, TEr jiH ZapiŠETE. 

Zgodbe nam pošljite v elektronski obliki na 
e-naslov: dpm.litija@gmail.com ali po pošti na 
naslov: DpM Litija, ponoviška 12, 1270 Litija. 

pripišite vaše kontaktne podatke (naslov, tele-
fon, e-pošta). Za vse informacije smo vam na 

voljo na dpm.litija@gmail.com ali 041-388-661.

kMETijSko GoZDarSka 
ZaDruGa LiTija, z.o.o.

z a p o s l i  
1. proDajaLko prehrambenih artiklov

Prednost imajo prodajalke z izkušnjami 
pri delu v delikatesi.

 2. naTakarico

 3. DELaVca  m/ž 
za delo na kmetijskem posestvu

 PROŠNJE POŠLJiTE NA NASLOV:
 KGZ Litija, z.o.o.,Valvazorjev trg 3,1270 Litija

 Dodatne informacije na tel. 01/ 8963 200

poZiV k prijaVaM - Društvo prijateljev mladine Litija 
bo poleg počitniških aktivnosti, v avgustu predvidoma 
organiziral celodnevno varstvo za šolske otroke od 6 
do 9 let (prva triada) z izvajanjem vodenih aktivnosti 
za otroke, ki pa bo plačljivo. Ocenjujemo, da bo cena 
tedenskega varstva 40 EUR na teden, zajemala pa bo 
v varstvo in vodenje aktivnosti za otroke med 7. in 
17. uro v prostorih Mladinskega centra, dve malici in 
topel obrok – kosilo na dan in  delno kritje stroškov 
materiala za izvajanje dnevnih aktivnosti. Za otroke 
bosta skrbeli diplomirana vzgojiteljica/vzgojitelj in 
pomočnica/pomočnik.

Varstvo bo organizirano v zaključenih tedenskih sk-
lopih (prvi sklop se bo začel z 4. avgusta 2008, zadnji 
sklop pa 25. avgusta 2008), vendar le pod pogojem, 
da bo za določen teden dovolj prijav. Minimalno 
število prijavljenih za izvedbo tedenskega sklopa je 
15 otrok.

počitniško celoDnevno varstvo za 
šolske otroke oD 6 Do 9 let v avgUstU

S tem pozivom vljudno vabimo starše k prelimi-
narni prijavi, ki bodo Društvu prijateljev mladine Li-
tije omogočila ugotoviti obseg potreb po tovrstnem 
varstvu za šolske otroke po posameznih tednih in 
omogočila pravočasno organizacijo celodnevnega 
varstva za šolske otroke v mesecu avgustu. 

prijave zbiramo na elektronskem naslovu 
dpm.litija@gmail.com do ponedeljka, 30. 
junija 2008. o tem ali bo varstvo v avgus-
tu za posameznih tedenski sklop izvajano 
in kakšni bodo nadaljnji postopki, bodo 
prijavljeni izvedeli do petka, 4. julija 2008, 
na elektronski naslov, s katerega bo DpM 
Litija dobil posredovano preliminarno pri-
javo.

DPM Litija

aVTocEnTEr LiTija GoLjuFa SVojE STrankE - TuDi inVaLiDE

Dne 18.12.2007 sem prišel na servis, da mi 
sveti lučka pri menjalniku. Delavec je prinesel 

“tester” in ugotovil, da ni nič narobe. Nato je odšel na prob-
no vožnjo in rekel, da avto dela dobro in da naj se oglasim 
naslednji dan. Ob 7.00 uri sem bil v delavnici ter ga vprašal, 
če se lahko peljem v Sočo v Ljubljano na pregled. Ko sem 
se vračal iz Ljubljane se je avto ustavil v Podlogu, malo pred 
progo. Poklical sem delavnico in so rekli, da pridejo čez uro 
po mene. Mojster in delavec sta ga “šlepala” do delavnice, 
tam sta ugotovila, da se je pokvaril menjalnik, ker nista 
prejšni dan nalila olja. Kaj pa sedaj jaz, invalid brez avta? 
Vsak teden imam zdravnika v Ljubljani in vprašam kdaj bo 
avto popravljen. Povejo mi, da naj pokličem čez dva dni. 
Čez dva dni pokličem in on pove, da nov menjalnik stane 
4500 EUR, obnovljen 3000 EUR, pripeljan iz italije pa 1000 
-1500 EUR, star pa da se ne da popravit. Ker nisem imel 
denarja se odločim za dobavo menjalnika iz italije. Možna 
dobava šele po treh kraljih, ker imajo tam praznike. Čakam 
težko. Po praznikih začnem priganjati, po tednu dni reče da 
so menjalnik našli, da pa rabijo avans. Drugi dan,16.1.08 pri-
nesem avans 500EUR. Vendar avto še kar čaka na popravi-
lo in povejo mi, da so menjalnik pripeljali, da pa ne paše. 
Tudi meni so dali napačne podatke, kaj pa sedaj? Povejo mi, 
da 3 tedne ne bo nič, ker nabavni ne bo šel v italijo, lahko 
pa ga priskrbim sam. Našel sem vezo, da mi ga pripeljejo iz 

Nemčije, tovarniško obnovljenega. Dajo mi star menjalnik, 
ga dobro očistim in vidim, da so na menjalniku drugi po-
datki, kot so jih meni dali pri Avtocentru Koleša. V roku štirih 
dni, 28.1.2008 dostavim menjalnik v delavnico kjer ugotovi-
jo da je pravi. Sedaj ga morajo samo še montirati. Čakam 
en teden, nič, čakam 10 dni, še vedno nič. Nato sem vsak 
dan poklical in bil v delavnici vendar so vedno popravljali 
drug avto, ne mojega. Končno je bil 13.2.2008 popravljen. 
Zahteval sem garancijo, vendar nič, cena za zamenjavo pa 
je bila 500 EUR, toliko kot sem dal avansa. Po štirinajstih 
dneh se avto zopet ustavi. Menjalnik je zanič. Pokličem 
delavnico kaj naj naredim. Povejo mi, da so oni vse dobro 
naredili, da niso nič krivi. Nato avto peljem na drugi servis, 
kjer so ga pregledali strokovnjaki in ugotovili, da je krivec 
Avtoservis Koleša, kjer so menjalnik napačno montirali in 
nalili premalo olja v menjalnik. Kdo bo sedaj nosil stroške 
saj Koleša noče niti slišati za odškodnino. Kdo mi bo povrnil 
stroške, ker sem bil brez avtomobila do 20.5.2008. Take 
servise je treba zapreti, da ne bodo še naprej oškodovali 
svojih strank in jih goljufali, pogovoriti se pa sploh ni hotel.
Namesto, da bi avto popravili, so mi dva menjalnika uničili 
in me oškodovali za 6000 EUR.

PETER ALEŠ
Preska nad Kostrevnico 33

80% invalid
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nadaljevanje s prve strani...
Pri dekletih se je v drugo kolo državnega prvenstva uvrstila 
tudi Eva Kolman, ki se po številnih poškodbah vrača v formo. 
Pri dečkih pa sta največ pokazala Nejc Šter in Grega Kokalj, 
ki sta se oba brez težav uvrstila v 2.kolo. V glavnem turnirju 
so nastopili tudi Nina Jamšek, Žana Lukač, Sara Sirše, Gal 
Novak in Tim Šteferl, ki pa so žal izgubili že v prvem kolu. Še 

en naslov državnega prvaka je Tenis klub AS Litija na državnem prvenstvu do 14 
let priigral Blaž Bizjak. Tudi Blaž je osvojil naslov državnega prvaka v dvojicah, 
skupaj z Rihardom Rožacem iz Ljubljane. Na državnem prvenstvu do 14 let je pri 
deklicah nastopila v glavnem turnirju tudi Pia Čuk, ki je izgubila v drugem kolu.

traDicionalni karate - 
pokal sgonico 

Ob izidu Občana bo že odločeno kam je uvrščena 
članska ekipa  Jevnice. Borba za vrh lestvice je tra-
jala do zadnjega kola. Z neposrednim tekmecem 
NK Kamnik, ki je gostoval v Jevnici je bil rezultat 
neodločen 2:2 in tekma za vrh lestvice se je na-
daljevala. Zato je bila zelo zanimiva  tekma  z  NK 
Brinje, ki so gostovali  v Jevnici kot tretje uvrščeni  

z lestvice.  Jevničani so nastopili zelo oslabljeni, saj kar šest igralcev 
prve postave ni smelo igrati zaradi kartonov. V prvi polovici tekme so 
Jevničani igrali preudarno in si pripravili kar nekaj priložnosti, ki niso 
bile realizirane. Malo pred koncem prvega polčasa pa hladen tuš za 
domačine, saj gostje iz proti napada povedejo. Drugi polčas domači zai-
grajo še bolj ofenzivno gostje pa čakajo na protinapad, ki se jim obre-
stuje in dosežejo še drugi gol. Domači trener poseže po zamenjavah in 
že kmalu je rezultat  znižan na  1:2. V zadnjih dvajseti minutah pa naši 
nogometaši dokažejo zakaj so v vrhu tekmovalne lestvice. Nepopustlji-
vost domačih se obrestuje z dosego še treh golov in zmago 4:2. 
Ostale selekcije tudi zaključujejo tekmovanje in o uvrstitvah vas bom 
seznanil v prihodnji številki, kjer bom opisal dogajanje o 50 letnici klu-
ba, ki bo tudi že za nami.

Marjan MEDVED - Medo

Shinkai klub tradicionalnega karateja je v mes-
tu Zgonik (Sgonico) organiziral 18. tradiciona-
lni turnir v borbah. Tradicionalnega turnira se 
je udeležilo preko 250 tekmovalcev iz italije in 
Slovenije, tekmo pa je sodilo 17  sodnikov ital-
janske zveze FiKTA in slovenske zveze SZTK. iz 
Litije sta se tekme udeležili mladi tekmovalki 
Kaja Praprotnik in Nina Bajrić.  Kaja Praprotnik 
je v disciplini KiHON iPON KUMiTE, kategorija 
starejše deklice, dosegla odlično 3. mesto.

Gorazd PRAPROTNiK

liga olmn
Kljub neobetavnemu začetku (muhasta zima) spomladanskega dela tekmovanja 
v sezoni 2007/2008 lige OLMN, nam je uspelo po zastavljenem načrtu pripel-
jati tekmovanje do konca. Prvič je v tem tekmovanju postala prvak ekipa MK 
Light Sounda iz Hotiča. Ligo zapuščata ekipi TOM-a iz Litije in Slikopleskarstva 
Jereb iz Šmartna. Nova člana prvoligašev pa sta ekipi ŠD Prežganja ter Polšnika 
1. Ligaškemu tekmovanju bo sledil še dvodnevni zaključni turnir ekip na igrišču 
ŠD Dolina. Za naslednje leto že pripravljamo nekaj sprememb v ustaljenem 
redu ligaškega tekmovanja, prav tako bomo poizkusili začeti z veteransko ligo 
(U-35). Več obvestil boste lahko našli v naslednjih številkah Občana oziroma na 
naši spletni strani www.olmn.si, kjer najdete tudi LESTVici i. in ii. LiGE ostale 
informacije o končanem prvenstvu.

vodja tekmovanja OLMN: Matjaž AŠKERC

raFting klUb viDra Uspešno končal 
spomlaDanski Del tekmovanj

kaDetska ekipa kk litija se je 
Uvrstila v 1. skl

Kadeti KK Litija (igralci rojeni 1992 in mlajši) so 
se po štirih sezonah zopet uvrstili v 1. SKL. Na 
kvalifikacijskem turnirju v Ljubljani, so najprej 
v prvi tekmi po dramatičnem zaključku tekme 
(Jan Špan je zadel odločilni met sekundo do 
konca tekme) najprej premagali KK Janče in nato 
zanesljivo še KK Stražišče.

oDličen začetek tekmovalne 
sezone za konjenški klUb litija 

v Western jaHanjU
S prvo tekmo v tekmovalni sezoni je Konjeniški 
klub Litija z mlado tekmovalko Saro Gombač 
odlično začel z osvajanjem najžlahtnejših 
priznanj. Na mednarodnem  western turnirju, 
ki je štel za državno prvenstvo in se je odvi-
jal 31.5 in 1.6. 2008 v Konjeniškem jahal-
nem centru Košir v Gameljnah, so se izkazali 

najboljši western tekmovalci iz Slovenije z gosti iz italije in Avstrije. Sara je 
osvojila dve prvi mesti v Trail Youth-u (do 18 let), v disciplini Horsemanship 
se je pomerila s starejšimi v kategoriji amater in zasedla 4. mesto. Oba 
dneva je jahala na osemletni quarter kobili Pretty maid Sal, s katero sta 
že uigran tim. Poleg dobrega rezultata tekmovalke je klub zabeležili tudi 
dve 3. mesti za državni pokal v kategoriji Trail Amater. Disciplini zahtevata 
od tekmovalca, da konja suvereno in brez napak vodi po postavljeni progi 
oz. odjaha v naprej določen vzorec (pattern) in čimbolj natančno kontro-
lira gibanje konja (hod, kas, galop, obrati) na zahtevo sodnika. Z veseljem 
sporočamo, da je Konjeniški klub Litija eden izmed prepoznavnih klubov, ki 
dela z mladimi in v disciplini western žanje najboljše rezultate, zato vas že 
vnaprej vabimo, da si v soboto 27. septembra letos ogledate western tekmo 
za državno prvenstvo na prostoru Konjeniškega kluba Litija ob Ponoviški 
cesti v Litiji.

Tatjana GOMBAČ

lara kralj in blaŽ bizjak
nova DrŽavna prvaka

kk Litija so zastopali: ŠPAN Jan, KUNC Gregor, PETERCA Žiga, 
DJURDJEVić Darko, MARiJANOVić Žan, VAŠ Luka, DOMANOVić Nem-
anja, POGLAJEN Andraž, ŠPAN Jure, KAJTNA Ambrož, ŠTEH Tim, PREMK 
Grega in BARUKČiČ David. Trener: iBiŠi Džemo

1. tekma: KK LiTiJA : KK JANČE 76:74  (39:38) 
Strelci za kk Litijo:  Špan Jure, Vaš, Marijanovič 2, Peterca 2, Špan 26, 
Djurdjevič 20, Doamnovič 1, Kajtna, Poglajen 2, Kunc 23. 2. tekma : KK 
LiTiJA : KK STRAŽiŠČE 77:44  (41:24) 

Strelci za kk Litijo : Špan Jure 2, Vaš 1, Marijanovič 6, Peterca, Špan 
28, Djurdjevič 15, Doamnovič 13, Kajtna, Poglajen 2, Kunc 10.

Letošnji  sezoni 2008 v raftingu in predvsem 
spomladanskemu delu je dalo poseben pečat 
Evropsko prvenstvo v Avstriji. Prvenstvo je bilo 
organizirano na reki Salzi, v kraju Wildalpen, kat-
erega se je udeležila tudi ekipa Rafting klubaVidra 
iz Litije, kot SLOVENSKA REPREZENTANCA v 
tem športu. V spomladanskem delu rafting se-
zone je bilo izpeljano nekaj tekem za evropski 
pokal, državno prvenstvo, osnovnošolsko in 
srednješolsko državno prvenstvo. Organiziranih 
je bilo nekaj turistično-rekreativnih spustov in 
čistilnih akcij rek in njenih brežin.

Prva tekma za državno prvenstvo in hkrati evropski pokal je potekala v soboto, 
5.aprila na umetni progi reke Save v Tacnu. Tekmovanja se je udeležilo 21 ekip 
iz šestih držav (Slovenije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške in Nemčije). Tek-
movalo je 16 moških in 4 ženske ekipe v disciplini slalom in sprint. Pasti prve 
brzice in drugih, kot je na primer znameniti Moby Dick in Šilček, so spoznavala 
najboljša moštva iz Evrope. Tekma je bila zelo zanimiva za gledalce, saj so tekmov-
alci poskrbeli za spektakularne vožnje po razpenjenih brzicah reke Save. Videli smo 
izredno lepe in usklajene vožnje nekaterih ekip, ki krojijo sam evropski in svetovni 
vrh v raftingu. Ni pa manjkalo atraktivnih prevračanj. 
Drugi tekmovalni vikend v državnem prvenstvu in tretja tekma za evropski pokal je 
bila v okolici mesta Slunj na Hrvaškem. Točneje v kraju Rastoke, ki so nekakšen vs-
top v nacionalni park Plitvice. Tukaj se je narava poigrala in na pritoku reke Sljunčice 
v reko Korano naredila nešteto modrozelenih slapičev in slapov. Med apnenčastimi 
stenami na zelo nizkem vodostaju reke Korane se je od 26. do 27. aprila odvijalo 
tekmovanje v raftingu v treh disciplinah. Udeležilo se ga je 27 ekip iz 8.držav. Tek-
movalo se je v ženski in moški konkurenci. Zaradi nizkega vodostaja reke je na 
koncu organizator končal dvodnevno tekmovanje s petnajstimi predrtimi čolni.  
Tretja tekma za člansko državno prvenstvo je bila organizirana v štajerski prestolni-
ci na reki Dravi v soboto 10. maja. Tekmovalo se je v spustu, ki je trajal za najboljšo 
ekipo 55 minut. Posebnost  tekme je bil skupinski start iz brega od najslabše do 
najboljše ekipe. Svojo prvo zmago v državnem prvenstvu je slavila ekipa Seaea-
gle team Vidra, ki se je z njo močno utrdila na drugem mestu v skupni razvrstitvi 
državnega prvenstva, takoj za ekipo Gimpex. S tem dosežkom sta obe ekipi potrdili 
upravičenost odhoda na evropsko prvenstvo v Avstrijo. Po končanem spomladan-
skem delu je v slalomu in sprintu  ekipa Seaeagle team Vidra na drugem mestu, 
za ekipo Gimpex iz Straže. V spustu pa je vrstni red obrnjen in so v vodstvu člani 
Rafting kluba Vidra pred ekipo Gimpex.

Evropsko prvenstvo v raftingu 2008 na reki Salzi, v Avstriji je potekalo v času od 
12. do 18. maja. Tekmovalo se je v dveh kategorijah čolnov R6 in R4 ter v štirih dis-
ciplinah. V vseh disciplinah sta bila zastopana oba spola. Prvenstva se je udeležilo 
21 držav. V disciplini R6- moški je tekmovalo 31 ekip. Evropski prvaki 2008 so 
postali Rusi, drugi so bili Nemci in tretji Čehi. Ekipa Slovenija i je zasedla 7. mesto 
in Slovenija ii 26.mesto. Pri dekletih so prvakinje postale Slovakinje, druge so bile 
Nizozemke in tretje Čehinje. Slovenska dekleta so zasedla 17. mesto.

Evropsko prvenstvo je bilo organizirano v idiličnem alpskem okolju mesteca Wildal-
pen. Za teden dni se je mesto spremenilo v eno veliko olimpijsko vasico, v kateri so 
vsi delali in živeli za eno stvar. Vse pohvale gredo organizatorju in vsem meščanom 
za izvedbo enkratnega tekmovanja. Tu smo se veliko naučili, tako na področju or-
ganizacije velikih tekmovanj kot tudi na tekmovalnem področju.
Za Rafting klub Vidra je bila to velika izkušnja in dobra popotnica za delo naprej. 
V domačem okolju je klub ustvaril pozitivno klimo za uspešno delo s prihajajočimi 
rodovi. Počasi nastaja v Litiji vse več posluha za veslaški šport, tako s strani Občine 
in župana, kot tudi s strani malih in velikih podjetnikov. Zahvala gre vsem, ki so nam 
kakorkoli pomagali pri uresničitvi naših sanj! Po uradnem delu smo se tekmovalci 
evropskega prvenstva sprostili še v tekmovanju  rodea na divji vodi.
Državno prvenstvo osnovnih šol je tudi letos potekalo na reki Kolpi v Srednjih 
Radencih 18.maja. 5. državno prvenstvo osnovnih šol v raftingu je privabilo kar 25 
ekip iz vse Slovenije. Vesla so prekrižali v borbi za odličja v štirih kategorijah: mlajše 
deklice in dečki ter starejše deklice in dečki. iz litijske občine so se tudi letos tekmo-
vanja udeležili učenci OŠ Gradec, ki so osvojili naslov državnih prvakov pri starejših 
dečkih. Mlajši dečki pa so zasedli 4.mesto. Državno prvenstvo srednjih šol je prvič 
organiziral Rafting klub Vidra, na reki Savi v Litiji. Deževni torek 3.junija ni obetal 
nič kaj prijetno tekmovanje. Tudi rjava barva reke ni srednješolcem vlivala veliko 
pozitivne energije. A, bolj ko se je bližal čas za pričetek tekmovanja, lepše je posta-
jalo vreme. Dijakinje in dijaki so tekmovali v posamični vožnji na čas. Udeležba 
srednješolcev je bila okrnjena, zaradi neprimerne izbire in prestavitve datuma. Obe 
prvi mesti med dekleti in dečki je zasluženo osvojila Gimnazija Litija, katere dijak-
inje in dijaki so že od malih nog člani Rafting kluba Vidra. 

Marko ADAMOViČ

Zaradi poškodbe sta udeležbo na Državnem prvenstvu odpovedala Nik Razboršek 
do 16 let in Pia Čuk do 12 let, sicer bi bilo pokalov najbrž še več. Prav tako letos 
na nobenem državnem prvenstvu ni nastopila Nastja Kolar, saj se bo v celoti pos-
vetila mednarodnim tekmovanjem za mladinsko svetovno iTF teniško lestvico, 
ker ji gre zaenkrat več  kot odlično. Nastopila je na dveh najmočnejših turnirji v 
Umagu 1.kategoriji in v St.Poltnu (Avstrija), 2. kategorije. V Umagu se je uvrstila v 
četrtfinale, v Avstriji pa je že slavila in prepričljivo zmagala turnir. Tako je s samo 
dvema odigranima turnirjema že na 228. mestu mladinske svetovne lestvice.

Anja Poglajen je odlično nastopila v istambulu, na turnirju z nagradnim skladom 
175.000 $. V prvem kolu kvalifikacij je bila boljša od Yurturkan Dilare s 7:6 in 7:6, 
nato pa izgubila od rusinje ivanove, ki je bila četrta nosilka. Anja je z zmago os-
vojila tri nove WTA točke, in je trenutno na 625.mestu WTA lestvice. Žal se je na 
drugi tekmi v istambulu tudi poškodovala in zato odpovedala skoraj vse junijske 
turnirje. Grega Kokalj je znova zmagal turnir do 11 let v Ljubljani in potrdil, da je v 
svoji konkurenci trenutno nepremagljiv.

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.

REKREACiJA NA BOWLiNGU – izkoristite ugodne pak-
ete PLAČAŠ 1 iGRAŠ 2, DRUŽiNSKi BOWLiNG, 3 URE 
BOWLiNGA+PiZZA…. Več na www.bob-bowling.si
Skupni rezultati Bob bowling lige Maj 2008 
(ženske): 1.mesto: DOBRAVEC SAŠA,  skupno št. 

točk 4401; 2.mesto: DOBRAVEC CVETA, skupno št. točk 4286; 3.mesto: DO-
BRAVEC URŠA  skupno št. točk 3846.
Skupni rezultati Bob bowling lige Maj 2008 (moški): 1.mesto: ERJAVEC 
JOŽEF,  skupno št. točk 5397; 2.mesto: ELTRiN BORUT, skupno št. točk 5224; 
3.mesto: ELTRiN BLAŽ, skupno št. točk 5188.
Top rEZuLTaTi Maj 2008: 1. BOŠTJAN KOLENC št.točk 242, 2. BORUT ELTRiN 
št.točk 238, 3. JOŽEF ERJAVEC št.točk 232.

Ekipa Bob bowling

BOB NOVICE www.bob-bowling.si
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mali oGlasi
kupiM v Litiji ali okolici zazidljivo parcelo (700-1000m2) ali starejšo 
hišo z malo zemlje (vseljivo) brez posrednikov. GSM: 051/370-336

proDaM litoželezno peč na trda goriva. 
Cena po dogovoru. TEL: 01/8981-084.

proDaM mizarski skobeljni stroj (debelinka, poravnalka). 
Cena po dogovoru. TEL: 01/8981-084

proDaM mizarski leseni skobeljnik dolžine 2 m. 
Cena po dogovoru. TEL: 01/8981-084

Nudim VarSTVo otrok na svojem domu. GSM: 070/515-291

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
smrt te vzela je prerana,
a v srcih naših boš ostal.

V SPOMIN

Minila so tri žalostna leta, odkar si nas zapustil in za vedno odšel 
od nas, dragi sin, brat in stric

ALOJZ PODLOGAR
iz Velike Gobe

21.4.1975 - 17.6.2005

Bolečina je neizmerna.
Prazen je naš dom.

Ostale so le sledi tvojih pridnih rok.
V srcih naših za vedno boš ostal.

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

Njegovi najdražji

Srce je mlado omagalo
Tvoj dih je zastal,
Spomin na našo malo Živo bo večno ostal.

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi preljube male 
hčerke, sestrice, vnukinje in nečakinje

ŽIVE POVŠE   
2003 - 2008

V teh težkih trenutkih se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem in sosedom, krajanom Ribč za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in denarno pomoč.       

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na poti v raj 
k angelčkom.

Hvala zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Litija za 
požrtvovalno pomoč pri nesreči, pevskemu zboru, šmarskemu 
župniku za lepo opravljen cerkveni obred ter ganljive poslovilne 
besede vzgojiteljice in vrtcu Miška. 
 
Žalujoči vsi njeni – mami, oči, bratec, babi, dedi in strica

Mar prav zares je odšel, tja v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu?
Nositi moramo vsak svojo rano
Molče, da mu ne zmotimo miru. 

 V  SPOMIN

Mineva tretje leto odkar nas je zapustil naš dragi  

MILORAD KRAGULJ
(9.7.2005 – 2008) 

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo, 
Postojite ob njegovem grobu in prižigate sveče.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo.

V domu našem je praznina,
v srcih naših bolečina.

ZAHVALA 

ob boleči izgubi naše drage mame

ŠTEFKE CENTA
(1938 – 2008)

z Gorenjih Jelenj, Dole pri Litiji

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sose-
dom in znancem, KO RK Dole, Društvu upokojencev in Društvu izg-
nancev Dole za izrečena sožalja, za darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Posebno zahvalo izrekamo sosedi Anici Lušina za pomoč v 
času mamine bolezni.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku za opravljen pogrebni obred, 
praporašem, g. M. Hribarju in S. Kmetiču za poslovilne besede, ter 
pevcem in trobentaču iz Polšnika. Hvala tudi pogrebcem in vsem 
ostalim, ki ste kakorkoli pomagali, ter vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Žalujoči:  vsi njeni

biserna poroka
antona in anice smerDel

opraVičujEM se Vrtačnik Veroni 
za izrečene žaljive besede.

rafael cErar

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, dedek in pradedek

IVAN - JANEZ JUVAN
iz Zg. Hotiča.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za poklonjeno cvetje in 
sveče in darovane svete maše. Zahvaljujemo se tudi g. župniku za 
opravljen cerkveni obred, pevcem za lepo zapete pesmi, g. Penčurju 
za izrečene besede slovesa, pogrebcem, trobentaču in vsem, ki ste 
nam pomagali in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, dedka in pradedka

FRANCA GOMBAČA
1928 - 2008

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

Žalujoča žena Marica in hči Danica z družino

cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija

Za več informacij pokličite na tel.: 01/8981-156
ali GSM: 041-733-669, 040-820-980 oziroma se 
oglasite na sedež podjetja od 8.00 - 15.00 ure.

nEprEMičninE V oBčini LiTija

STanoVanja
Garsonjera, 25m2, P/5, izdelana 2002, obnovljena 2008, stano-
vanje je pritlično, brez stopnic, kuhinja je ločena od sobe s steno, 
katero je možno odstraniti, ker ni nosilna, vsi priključki, ck, zk ure-
jeno. Cena: 54.900 EUR
Garsonjera, 32m2, P/5, v stavbi l. 1981, na novo izdelana l.2002, 
znotraj bloka, prostorna pritlična garsonjera, ki se lahko predela 
v enosobno stanovanje, vsi priključki, bližina šole, vrtca, igrišča... 
Cena: 51.500 EUR  
1-sobno, 54 m2, blok l. 1950, adaptirano l. 1995, visoko pritličje od 
3-eh nad., predelano v dvosobno, topla voda in ogrevanje na plin, 
majhni stroški, v kvadraturi klet 6 m2 in drvarnica 12 m2, prodamo. 
Cena: 66.000 EUR
1-sobno, 42 m2, 1/5 nad., zgrajeno leta 1984, južno ležeče, vsi 
priključki, lepo vzdrževano balkonska loža, klet, bližina mestne in-
frastrukture, zk urejeno. Cena: 74.900 EUR
2-sobno, 63 m2, l. 78, 1/4 nad., idealna višina, JZ sončna lega, 
prostorno, ločene sanitarije, balkon na zahodni strani, klet, funkcio-
nalna razporeditev, hitro vseljivo. Cena: 98.900 EUR
2-sobno, 55 m2, prenovljeno, obsega hodnik, kopalnico, kuhinjo, 
sobo, spalnico, dodatno še shramba, klet, zunanja drvarnica, 1/3 
nad., CK na trda goriva, možnost priklopa plina, vpis v ZK. Cena: 
74.900 EUR
2-sobno, 59 m2, l. 1977, 3/5 nad., dva balkona, vseljivo takoj, 
možnost prestavitve kuhinje v dnevno sobo in tako pridobitev sobe. 
Cena: 91.900 EUR
2-sobno, 64 m2, l. 1981, VP/5 nad., prostorno, prenovljeno pritlično 
stanovanje,  z zastekljeno ložo in pogledom na zelenje, prenovljena 
in ločena wc in kopalnica, možnost predelave v 2,5-sobno (otroška 
soba). Cena: 108.900 EUR
2,5-sobno, 59 m2, blok l. 1964, l.  04 komplet obnovljeno (kopal-
nica, kuhinja po meri, okna, odtoki, talne obloge, CK..), 4/5 nad., 
svetlo, SZ, balkon, klet, bližina šole, vrtca. Cena: 95.000 EUR
3-sobno,100 m2, v celoti obnovljeno, M/4. nad., unikatno prestižno 
izdelano, klimatizirano, razen kopalnice brez predelnih sten, bližina šole, 
vrtca, blok l. 1975, hitro vseljivo, opremljeno. Cena: 111.000 EUR
3-sobno, 68 m2,  l. 1970, 2/4 nad., pripada mu klet in balkon, 
pogled na park iz ene strani in na reko iz druge strani, ogrevanje je 
izvedeno na trda goriva, vpisano v zk, v bližini železniške postaje. 
Cena: 95.000 EUR  
3-sobno, 72 m2, prostorno, 3. nad., l. 1975, balkon, delno oprem-
ljeno, v bližini vsa infrastruktura, S/J lega, vsi priključki, vpis v 
zemljiško knjigo, prodamo, vredno ogleda. Cena: 115.000 EUR
MaLa koSTrEVnica 37 m2, 1-sobno, hiša l. 1950, adaptirano l. 
2001, pritlično, v večstan. hiši blizu Šmartna pri Litiji, na hiši je 
bila l. 2006 zamenjana streha in izdelana toplotno izolirana fasada, 
solastništvo skupne kotlovnice, ki ogreva dve stanovanji, stanovan-
ju pripada še klet in lastniški vrt 204 m2. Cena: 53.900 EUR

HiŠE
LiTija, 550 m2, l. 1978, parcela: 902 m2, obsega 4 etaže + klet, 
ločeno stopnišče, zato je možno izdelati več stanovanjskih enot, 
spodnja etaža je poslovne narave z svetlo višino 4 m, ima vse 
priključke, zk urejeno,  locirana je ob glavni prometnici Lj-Litija, v 
neposredni bližini želez. postaje in trg. centra na samem vhodu v 
Litijo. Cena: 325.000 EUR
LiTija, Dvojček, 115 m2, zgrajeno leta 2008, prodamo 4 moderne 
stanovanjske enote po 115 m2 vsaka, na lepi, mirni in sončni jz 
lokaciji na robu naselja s pogledom na center mesta, p+m, parcele 
295-354 m2, klasična gradnja, kvalitetno izdelano do 3. podaljšane 
grad. faze, priključki ob-v hiši, izvedena parcelacija in vris objektov, 
zk urejeno, 128.000 EUR
GaBroVka, 324 m2, trietažna, iV. nedokončana gr. faza, 1998 
začetek gradnje, primerna za obrt ali 2 stanovanjski enoti, sončna 
lega, asfaltni dovoz, peš cona Gabrovke. Cena: 185.000 EUR
GaBroVka, 115 m2, l. 1930, 1.904 m2 zemljišča, prodaja se par-
cela, na kateri je hiša, ki je preimerna za nadomestno gradnjo, par-
cela se nahaja v neposredni bližini osnovne šole v Gabrovki, pri-
dobljeno imamo lokacijsko informacijo iz katere je razvidno, da je 
možna gradnja hiše, Cena: 35.000,00 EUR
riBčE, 120 m2, l. 1950, adaptirana l. 1990, 12.647 m2 zemljišča, 
sončno južno pobočje pod gozdom, del parcel je zazidljiv, dodatno 
gospodarsko poslopje, blizu ceste LJ - Litija. Cena: 195.000 EUR
TEpE, 200 m2, l. 1995, 2.945 m2 zemljišča, tri etaže, še ne vseljena, 
možna sprememba v dvostanovanjsko, z dvema vhodoma, fasada, 
izolirana z kombi ploščami. Cena: 115.000 EUR
Vinji VrH, 140 m2, l. 1983, adaptirana l. 2006, 2.003 m2 zemljišča, 
v neokrnjeni naravi, povsem na samem, makedamski dovoz. Cena: 
98.000 EUR
GaBroVka, 100.348 m2, bivalna, zidanica s hišno številko, bivalni 
del obnovljen, električno omrežje, lastno vodno zajetje, sadovnjak, 
trta, gozd, travniki, 10 ha, lepa narava. Cena: 159.000 EUR

ZEMLjiŠča
Vače, Boltija, 2.227 m2, ob javni cesti, rahlo nagnjeno na jugoza-
hodno stran, električno in telefonsko omrežje na oz. ob parceli, javni 
vodovod zaenkrat še ni možen, prodamo. Cena: 25 EUR za m2

Tihaboj, 2.046 m2, parcela ob lokalni javni cesti, gre za travnik, ki leži 
na ravnini, prodamo. Cena: 4 EUR za m2

oDDaja
1-sobno, 27 m2, P/4 , blok l. 1975, vsi priključki, opremljeno, takoj 
vseljivo, prvomajska. Cena: 220 EUR /mesec

V mesecu maju sta praznovala častitljivi jubilej, 60 let skupnega 
življenja, draga starša ANTON in ANiCA SMERDEL iz Sp. Loga pri 
Litiji. Kljub trdemu delu na kmetiji sta dočakala visoko starost in 
jima želimo še mnogo zdravja in veliko lepih trenutkov v krogu 
domačih.

     
Hči z možem in trije vnuki z družinami



Luč je ugasnila v temi
in z njo življenje,
ki smo ga ljubili,
spoštovali. 

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil 
dragi mož, oče, dedek in pradedek

KAREL LOVŠE
s Save

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste sočustvovali z nami v teh težkih trenutkih slovesa, izrazili 
ustno in pisno sožalje, podarili cvetje, sveče, nudili sosedsko pomoč in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se sosedu g. Janezu Zagorcu za organizacijo in sodelo-
vanje pri pogrebu, Zvezi združenj borcev Litija za poslovilne besede, 
pevcem za občutno zapete pesmi, zdravstvenemu osebju ZD Litija, še 
posebej dr. Sabini Kokot, patronažni službi, še bosebej g. Sandri Ostrež, 
zdravnikom in medicinskemu osebju Kliničnega centra v Ljubljani in g. 
župniku Gregorju Šturmu za poslovilni obred. Vsem in vsakemu še en-
krat iskrena hvala.

Žalujoča družina LOVŠE

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
a čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.    
 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata...

JANEZA BOŽIČA
s Klanca pri Gabrovki

(1926 - 2008)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in sočustvovali 
z nami. Hvala za podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. 
Zahvaljujemo se g. župniku, pevcem, pogrebcem za lepo oprav-
ljen pogrebni obred, hvala tudi ge. Heleni Perko za tople poslovilne 
besede.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: -žena Francka, sin Marko in sestra Lojzka z družino

Skozi vrata stopim,
da ti kaj povem,
toda pogled se izgubi v prostoru,
korak obstane, okameni.
Prazen stol je in tišina, ki kriči,
da odšel si, da te ni.

V SPOMIN

Bratec, sin in stric mineva leto odkar zapustil si nas ti.

BOJAN ŠORN ml.
24.03.1974 - 19.06.2007

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate, postojite ob njegovem 
preranem grobu in prižigate sveče.

Žalujoči: mami, ati in sestra z družino

Odhoda najdražjih ni moč preboleti,
v sebi resnice ne da se verjeti.
Še ko resnica ti v dlani leži,
jo ves čas zanikaš,ker bridko boli.

V SPOMIN

ANICI TORI
07.06.1948 - 23.06.2007

Mineva žalostno leto dni 
odkar si po hudi bolezni tiho odšla od nas.

Hvala vsem, ki se je spominjate, 
obiskujete njen grob in prižigate svečke.

Vsi njeni

V SPOMIN

in

HOČEVAR
Združila sta prezgodnjo pot v večnost sna 
in zapustila neizmerno bolečino in žalost. 

Toda vse kar je ostalo za vama, 
ne bo nikoli izbrisalo cenjene dragocenosti.

Hvala vsem, ki se ju spominjate z lepo mislijo in prižigate sveče.

Vajini najdražji MAJDA in BRANKA ter vsi, ki vaju pogrešamo

ZAHVALA

Po kratki bolezni nas je za vedno zapustila mama, 
tašča, babica in prababica

FRANČIŠKA KRANJEC 
Kranjčeva mama

iz Ribč

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, gospodu 
župniku, pogrebni službi ter vsem, ki ste nam ob izgubi naše mame 
stali ob strani, za izrečena sožalja, cvetje, sveče in maše naša iskrena 

hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njeni

Je čas, ki da
in je čas, ki vzame.

Pravijo, da je tudi čas, 
ki celi rane.

In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

Mineva 10. in teče 5. leto žalosti,
kar sta od nas za vedno odšla

PRELOGAR

in

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni

KAREL
12.10.1923-06.09.1998

DRAGO
06.01.1954-23.03.2004

sinu in bratu

ROBIJU
4. junij 2000

možu in atiju

BRANKU
3. junij 2007

Prazen dom je in dvorišče,
Naše oko zaman te išče
Solze, žalost in bolečina 
Te zbudila ni,
Ostala je praznina, 
Ki hudo boli.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mami, stare mame in tašče

JULIJANE CVETAŠ
05.08.1941 - 21.05.2008

iz Jesenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 
ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter jo pospremili na 
njeni zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Mihaelu Kališniku za lep verski obred, pe-
vcem iz Hotiča, g. Namestniku za nežne zvoke trobente in gospodu 
Logaju za ganljive besede slovesa.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni

Odšel si tja,
Kjer večno spiš,
A v naših srcih še živiš.

V SPOMIN

25.4.2008 je minilo osem let
odkar nas je zapustil 

naš dragi oče, stari oče in tast 

                                     

JANKO CVETAŠ 
Iz Jesenj

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Prehitro se je ustavil čas,
nepričakovano si odšla od nas.
Solze na obrazih so, ko v mislih si naših,
vendar nam tvoje srce, dejanja in tvoj smeh,
vedno ostalo bo v srcih nas vseh.   

ZAHVALA

ob boleči izgubi žene, mame in svakinje

MARIJE TOMAŽIČ
roj. KOKALJ iz Lupinice 21

1942 – 2008

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
vso tolažbo in sočutje, za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjene 
sveče in svete maše. Posebna zahvala dr. Moniki Mlinar - Agrež ter os-
ebju bolnišnice Golnik dr. Katarini Osolnik, dr. Petri Svetina - Šorli in dr. 
Urški Lunder. Iskreno se zahvaljujemo ge. Rozi Kotar, ge. Pavli Skubic ter 
sodelavcem MORS – A za neizmerno pomoč in tolažbo v času njene 
bolezni. Hvala g. župniku Marjanu Lampretu za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Komunale Litija, pevcem in trobentaču za zaigrano 
tišino. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči : mož Lojze, hči Mateja z družino in svak Martin

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice in prababice

POLDKE KONJAR
1926-2008

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem za  izrečene besede 
sožalja, darovano cvetje, sveče in molitve.
Posebna  zahvala g. župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen cerkveni 
obred, pevcem in komunalni službi. Še posebej velja zahvala osebju 
in zdravniški službi Doma Tisje za vso skrb in nego, ki so ji jo nudili 
v vsem času njenega bivanja, najbolj pa v času zadnjih dni njenega 
življenja.

Vsi njeni

V SPOMIN

19. junija mineva 8 let žalosti
odkar nas je zapustil

naš dragi mož, oče, stari ata in brat

                                     

BRANKO BIZJAK 
27.09.1928 - 19.06.2000

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

Vsi njegovi



v sliki in besedi
(Tekst in foto: Ciril GOLOUH)

ZGrajEn noV STanoVanjSki oBjEkT na LjuBLjanSki cESTi
Ob Ljubljanski cesti, na mestu, kjer je še pred dobrim letom stala stara 
»Restavracija Pošta«, danes stoji nov moderen stanovanjski objekt, ki 
ga bodo odprli v petek 4. julija ob 11. uri. Lep pogled iz smeri stare 
»furnirnice«, nič kaj rožnat v nasprotno smer, upamo pa, da se bo tudi 
to v doglednem času spremenilo, toda brez vprašanj »KAJ Z LiTiJO«.

oBiSkaLi GroB koManDirja prEkMurSkE čETE - Člani ZB Li-
tija za ohranjanje vrednot NOB so 31.5.2008 obiskali grob komandirja 
prekmurske čete Mirka Alojza Škerjanca, v Monoštru na Madžarskem, 
ki je 21.3.1945 padel v boju z madžarskimi fašisti. Na grobu je im-
ela žalni govor medvojna in tudi sedanja aktivistka, rojakinja iz Litije 
Hela Petja. Ob tej priliki so ure-
dili grob in ga zasadili s cvetjem, 
mešani pevski zbor iz Jevnice pa 
je v spomin na rojaka iz Ribč za-
pel več domoljubnih partizanskih 
pesmi. Na sliki govornica Hela 
Petja in člani ZB za ohranjanje 
vrednot NOB iz Litije.

čETVorka TuDi LEToS V LiTiji - Dne 16.5.2008 točno ob 12. uri  je 
zopet zaživel Valvazorjev trg, kjer so gimnazijci litijske gimnazije zaple-
sali četvorko, katera se je letos plesala v številnih mestih Slovenije in 
drugih državah in presegla rekordno številko 27. 000 plesalcev, saj jih je 
v Ljubljani plesalo več kot 10.000. Tudi letos so potekale dve četvorke, 
ena v organizaciji plesne šole »URŠKA«, druga pa v organizaciji Plesne 
zveze Slovenije. Za Litijo je ta prireditev popestritev kulturnega utripa, 
pa vendar bi moral biti to poseben praznik za šolarje, kajti na prireditvi 
je bilo videti le nekaj skupin šolarjev, tudi za otroke iz vrtcev ne bi bilo 
odveč, če bi videli takšno prireditev.

FarBarjEV GraD V noVi prEoBLEki - Te dni smo bili lahko priče, 
da je »farbarjev grad« dobil novo podobo. Obnova fasade se je že 
začela meseca maja, sedaj pa so odstranili fasadni oder in zaščitni 
zastor in objekt je dobil res pravo podobo ter popravil svoj izgled in 
popestril Valvazorjev trg.  Ostalo je še nekaj opravil, med temi tudi 
ureditev sončne ure in zavarovanje vhoda v kletne prostore ob stavbi. 
Res lep objekt, ki bo sedaj privabil marsikateri pogled mimoidočega in 
tudi ostal v objektivu mimoidočih ljubiteljskih fotografov.

www.ambient-litija.si
ambient.l@siol.net


