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

popravila in čiščenje
zobnih protez

Volitve so mimo. Bile so razmero-
ma mirne in manj zanimive kot pred 
štirimi leti. Občan se tako vrača na 
ustaljena pota in obseg. Dobro gre 
skupaj s kostanjem in moštom.

Marko Djukić

iz uredništva

Prispevke pošljite do 

08.11.2010 na naslov: 
Tiskarna Aco, c.D.K. 39, 1270 Litija  
ali po e-pošti: tiskarna.aco@siol.net

ali obcan@siol.net.

o b v e S t i l o
Vse občanke in občane obveščamo, da bodo tudi 
letos ob Dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, 
žalne svečanosti pri grobiščih in spomenikih  
padlih po naslednjem časovnem razporedu:
 1.  V Štangi pri spomeniku NOB,  

- v petek 22.10.2010 ob 11. uri
 2.  V Kostrevnici pri spominski plošči NOB 

- v petek 22.10.2010 ob 10. uri
 3.  Na Primskovem pri grobišču NOB  

- v petek 22.10.2010 ob 11. uri 
 4.  Na Savi pri spomeniku NOB 

- v petek 22.10.2010 ob 14. uri
 5.  V Gabrovki pri grobišču NOB 

- v petek 22.10.2010 ob 11.30 uri
 6.  V Jevnici pri spomeniku NOB 

- v soboto 30.10.2010 ob 17. uri
 7.  V Kresnicah pri spomeniku NOB   

- v soboto 30.10.2010 ob 18. uri
 8.  V Šmartnem pri spomeniku NOB   

- v nedeljo 31.10.2010 ob 15. uri
 9.  V Litiji pri spomeniku NOB 

- v nedeljo 31.10.2010 ob 16. uri
10.  Na Sp. Logu pri spomeniku NOB  

- v nedeljo 31.10.2010 ob 18. uri
11.  Na Polšniku pri grobišču NOB 

- v ponedeljek 1.11.2010 ob 11. uri
12.  Na Vačah pri grobišču NOB na  

pokopališču 
- v ponedeljek 1.11.2010 ob 11. uri

Vse občanke in občane vabimo, da se udeležite 
žalnih slovesnosti v čim večjem številu in s svojo 
prisotnostjo počastite spomin na padle v NOB.

ZB NOB Litija

PD Lipa Litija

Moška vokalna skupina  
»lipa«

vabi na koncert

večeR SlovenSKiH  
EVERGREENOV
v petek, 29. oktobra  

ob 19. uri

v dvorani Kulturnega centra Litija.

Gostje večera:  
Eva Sršen in Borovničke

SlOVESNa OtVOritEV začaSNih PrOStOrOV  
GLaSBeNe ŠOLe LitiJa-ŠMartNO

V četrtek, 23. septembra 2010, je potekala uradna, slovesna otvoritev začasnih prostorov Glasbene 
šole litija-Šmartno. Prireditev je bila namenjena predstavitvi posameznih oddelkov glasbene šole ter 
ogledu novih začasnih prostorov. Svoje znanje in talent so skupaj z mentorji v krajšem koncertu pred-
stavili učenci vseh oddelkov, ki trenutno delujejo v Glasbeni šoli litija-Šmartno.
 Ob začetku prireditve se je učen-

cem šole predstavil tudi Pihalni 
orkester Litija, predsednik Rok 
Berdajs pa je s predstavitvijo nji-
hovega dela povabil mlade glas-
benike k sodelovanju in članstvu v 
pihalnem orkestru. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik sveta šole 
g. Robert Potokar, ki je na kratko 
orisal zgodovino prostorske pro-
blematike glasbene šole in pouda-
ril pomembnost pridobitve prosto-
rov v stavbi Predilnice Litija.
Po besedah ravnateljice janje Ga-
ličič so učenci in zaposleni v novih 
začasnih prostorih zadovoljni, saj 

je za uspešno izobraževanje pomembno predvsem to, da šola deluje kot samostojna celota.
Glasbena šola Litija-Šmartno ima pred seboj veliko ciljev, s katerimi si želi še izboljšati svoje delovanje, v le-
tošnjem šolskem letu pa si najbolj prizadeva delovati na medobčinskem nivoju sodelovanja s posameznimi 
društvi, ki se ukvarjajo predvsem z glasbeno dejavnostjo.

 Predsednica sveta staršev
 Karmen VerDONik

nova KultuRa po litijSKo
Poskus kritike koncerta Carmina Burana

Naše življenje je tako polno presežnikov, da se nam redko primeri, da bi o  
kakšnih doživetjih še dolgo razglabljali – enostavno ne utegnemo, saj nas 
lovijo novi dogod-
ki in pripetljaji. a 
vendar se kdaj pri-
meri, da nam mi-
sli nenadzorovano 
hitijo k posebnim 
občutkom, ki smo 
jih bili deležni. 
Prvo oktobrsko so-
boto me je kulturni 
dogodek v litijski 
gimnaziji zelo pre-
vzel; tako zelo, da 
zdaj nizam svoje 
misli v teh vrsti-
cah. Najbrž vas večina bralcev ve, o čem govorim. O multikulturnem projek-
tu Carmina Burana, ki so ga pripravili v litijski Novi kulturi – na čelu z zborom 
sv. Nikolaja.  (nadaljevanje na strani 5)

MeDnaRoDna pRiReDitev
24. popotovanje

po levStiKovi poti
sobota, 13. november 2010

SLOVeNSKa LJUDSKa 
StraNKa - OBčiNSKi ODBOr 

LitiJa

Slovenska Ljudska Stranka - Občinski odbor Litija  
se zahvaljuje vsem občankam in občanom za podporo  

in zaupanje izkazano ob letošnjih volitvah. Zavedamo se  
odgovornosti, ki nam je bila s tem naložena in potrudili se bomo,  

da bomo tudi v tem mandatu delovali povezovalno,  
za čimhitrejšo uresničitev ciljev, ki smo si jih zadali  

v našem programu.
Predsednik OO SLS LiTijA: Gvido kreS

Spoštovane občanke in občani!

Ob uspešno zaključenem volilnem obdobju se iskreno zahva-
ljujem vsem volivkam in volivcem za izkazano zaupanje. Hvala 
vam!

Zdaj je potrebno poprijeti za delo, saj obstaja več kot dovolj 
razlogov, da  »NADALjujeMO SkuPAj«, kar dokazujejo že pri-
četi projekti. Prepričan sem, da programska hotenja, ki so bila 
predstavljena volivkam in volivcem s strani političnih strank 
in neodvisnih list, dajejo kakovostno  podlago za delo v na-
slednjem mandatnem obdobju. Zavedam se, da  gospodarska 
kriza močno vpliva na standard občank in občanov, vendar s 
skupnimi močmi, z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem 
lahko uspemo.

Spoštovane občanke in občani, računam na vas in želim, da bi skupaj v medsebojnem sodelo-
vanju ustvarili pozitivno klimo, da bomo ponosni na našo Občino Litija.
                                                                                                               Franci rOkAVeC, župan
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javno opozoRilo
SEŽiGaNJE KOMUNalNih ODPaDKOV V NaraVi  

JE PrEPOVEDaNO z OBčiNSKiM PrEDPiSOM

Sežiganje komunalnih odpadkov (papir, karton, plastika, 
tekstil, pohištvo,..) na prostem, na mestu nastanka, v do-
mačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlov-
nicah, vključno s sežiganjem vrtnih odpadkov v strnjenih 
naseljih, je prepovedano po določilu 28. člena Odloka o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini litija (Uradni list 
rS, št. 2/02). 
Tovrstne ostanke odpadkov iz vrtov in zelenic (trava, plevel, li-
stje, zeleni odrez, rože,...) je potrebno primerno kompostirati 
v domačem vrtu ob lastnih stanovanjskih hišah. Lahko pa jih 
odpeljete individualno v zbirni center za komunalne odpadke 
Širjava, proti plačilu, od ponedeljka do petka od 08.00-16.00 in 
v soboto od 08.00-13.00 ure.
Prav tako pa je v skladu z uredbo o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju (uradni list rS, št. 4/06) prepovedano sežiga-
nje ostankov s kmetijskih površin in gozdov (seno, podrast,..), 
oziroma je dopustno samo izjemoma pod strogimi natančno do-
ločenimi pogoji, in sicer:
- kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom;
- prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
-  kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomemb-

nih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, 
predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 
100 m;

-  zavarovati in nadzorovati kurišče ves čas kurjenja ali sežiga-
nja;

-  po končanem kurjenju ali sežiganju pogasiti ogenj in žerjavico 
ter pokriti kurišče z negorljivim materialom; 

-  ob povprečni hitrosti vetra večji od 6 m/s ali ob sekundi vetra 
močnejših od 10 m/s prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati 
odprti ogenj;

-  pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem 
okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki 
pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so 
kako drugače škodljivi za okolje.

izvajanje slednjega nadzoruje inšpektorat rS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, če pa medobčinski inšpektor 
ugotovi nespoštovanje zgoraj navedenih določil, je dolžan na-
rediti zapisnik in zadevo odstopiti pristojnemu republiškemu 
inšpektorju.
Z odlokom so za nepravilno ravnanje predpisane tudi globe za 
prekrške. in sicer za fizično osebo in odgovorno osebo pravne 
osebe 104,32 eurov, ter za pravno osebo 417,29 eurov. Nadzor 
nad izvajanjem predpisa na osnovi prijave občanov in uradne 
dolžnosti opravlja medobčinski inšpektorat.
Naprošamo vse občane, da Medobčinski inšpektorat obveščajo 
o primerih sežiganja komunalnih odpadkov, na prostem (našte-
tih v drugem odstavku tega članka). Prijavo lahko sporoči vsak-
do na naslov Medobčinski inšpektorat, Občina Litija, jerebova 
14, 1270 Litija, ali na tel. št. 01 8963 469.
V kolikor želimo našim otrokom in vnukom omogočiti na-
daljnje življenje na zemlji vsaj v enaki ali celo boljši kvalite-
ti od današnjega, moramo spremeniti naš odnos do nara-
ve, predvsem s spremembo miselnosti in posledično temu 
spremeniti način ravnanja in na(ra)zvade.

Medobčinska inšpektorica
Helena kOZLeVčAr

SKRajŠani zapiSniK 
Sejo je vodil župan Franci rokavec, ki je po uvo-
dnem pozdravu ugotovil sklepčnost sveta (od 
23-ih svetnikov jih je bilo prisotnih 21).

Občinski svet je najprej potrdil skrajšani zapisnik 5. in 6. 
korespondenčne seje občinskega sveta, nato pa še zapi-
snik 37. redne seje občinskega sveta iz dne 8.7.2010.

Predlog dnevnega reda je bil sprejet in tako so svetniki 
obravnavali 11. točk dnevnega reda in sprejeli naslednje 
sklepe:
-  Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Obči-

ne Litija za leto 2009 - drugo branje.
-  Sprejme se Poročilo o realizaciji proračuna Občine Liti-

ja za leto 2010 v obdobju od 1.1.2010 do 31.8.2010 na 
znanje.

-  Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010 – 
prvo branje.

-  Občinski svet je sprejel predlog sklepa o uporabi sred-
stev proračunske rezerve za sanacijo škode na lokalnih 
cestah, javnih poteh in javnem zavodu - Vrtec Litija (eno-
ta jurček) po neurju z dne 13. in 14. julija 2009, v letu 
2010 do višine 244.065,68 €.

-  Občinski svet Občine Litija se je seznanil z informacijo 
o izvajanju projekta izgradnje nove osnovne šole Litija in 
Socialno varstvenega centra Litija.

-  Občinski svet Občine Litija je na podlagi izkazanih potreb 
staršev iz kS Polšnik po zagotovitvi dodatnih prostorov 
za izvajanje programov predšolske vzgoje osnovni šoli 
Litija podal soglasje k razširitvi dejavnosti v Vrtcu Polhek 
Polšnik za en oddelek. Novi oddelek, katerega prostori 
se urejajo v  stanovanjskem delu Podružnične osnovne 
šole Polšnik, bo prve otroke sprejel predvidoma že v me-
secu novembru 2010. 

-  Občinski svet Občine Litija podaja soglasje Osnovni šoli 
Litija k zaposlitvi 6,107 delavcev za izvajanje obsega de-
javnosti programov predšolske vzgoje iz prejšnjega skle-
pa. 

-  Zaradi spremembe vrste programov v Vrtcu Polhek Pol-
šnik od novembra 2010 dalje je Občinski svet Občine 
Litija sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Li-
tija in znižanju plačil staršev (uradni list rS, št. 76/08, 
121/08 in 60/10), ki po novem določa, da cena oddel-
ka prvega starostnega obdobja v Vrtcu Polhek Polšnik 
znaša 500,60 eur in cena oddelka drugega starostne-
ga obdobja 402,25 eur. Osnova za plačilo staršev, ki 
imajo otroke vključene v kombiniran oddelek, pa je cena 
programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi vrtec 
oblikoval samo oddelke prvega ali drugega starostnega 
obdobja.

-  Občinski svet Občine Litija sprejme informacijo o pov-
zročeni škodi, zaradi močnega deževja na znanje.

-  Občinski svet se je seznanil s sprejetimi sklepi in odloči-
tvami občinskega sveta v mandatu 2006-2010.

-  Občinski svet Občine Litija je za predstavnika ustanovi-
telja v nadzorni svet centra za razvoj Litija imenoval Ale-
ksandra Gombača, stanujočega Loška ulica 4, Litija in 
Gregorja Zavrla, stanujočega Nova Gora 5a; Gabrovka.

-  Občinski svet Občine Litija daje soglasje k razrešitvi di-
rektorja ZD Litija zaradi upokojitve.

obveStilo
Geodetska uprava republike Slovenije v skladu z določbami Za-
kona o množičnem vrednotenju (uradni list rS, št. 50/2006), 
izvaja poskusni izračun vrednosti nepremičnin. Pred dokončnim 
izračunom vrednosti nepremičnin je GurS vse lastnike nepremič-
nin seznanil s poskusno izračunano vrednostjo nepremičnin, ter s 
podatki o nepremičninah, ki se vodijo v javnih evidencah in z mo-
deli vrednotenja nepremičnin, na podlagi katerega so izračunane 
vrednosti nepremičnin. Vsi lastniki nepremičnin so prejeli splošno 
publikacijo Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izra-
čunu vrednosti nepremičnin in Obvestilo o poskusnem izračunu 
vrednosti nepremičnin za svoje nepremičnine.
Vsi lastniki nepremičnin so prejeli obvestilo o svojih nepremični-
nah, s strani Geodetske uprave rS. Obvestilo zajema podatke o 
vseh nepremičninah od kmetijskih, stavbnih in gozdnih zemljišč 
do podatkov o stanovanjskih objektih, stanovanjih in drugih 
objektih. Nepremičninam je poleg karakterističnih lastnosti ne-
premičnine pripisana tudi vrednost.
Podatki o nepremičninah se nanašajo na stanje dne 
15.06.2010, kar je v litijski občini bistvenega pomena. Ob-
čina litija je konec meseca julija 2010 sprejela nov prostor-
ski dokument Občinski prostorski načrt (Uradni list rS. Št. 
58 z dne 20.07.2010), ki je uradno pričel veljati 28.07.2010. 
Podatki, ki ste jih lastniki nepremičnin prejeli z Obvestilom 
geodetske uprave republike Slovenije, dejansko vsebujejo 
podatke iz prej veljavnega prostorskega dokumenta, ki pa 
od 28.07.2010 ne velja več. tako lahko pri podatkih o na-
menski rabi zemljišča prihaja do neskladja z namensko rabo 
iz sedaj veljavnega Občinskega prostorskega načrta. 
Občina Litija, Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo zato 
poziva vse lastnike nepremičnin na območju litijske občine, da 
preverijo namensko rabo zemljišč po sedaj veljavnem Občinskem 
prostorskem načrtu na Občini Litija, Oddelku za urejanje prosto-
ra (soba 57, 56 in 55). Podatki o namenski rabi zemljišča so na 
vpogled tudi na svetovnem spletu – PiSO POrTAL http://www.
geoprostor.net/PisoPortal/.

Župan Občine Litija:
Franci RoKAVec

Občina litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona 
(Uradni list rS, št. 69/03, 18/04-zVKSES, 47/06- zEN, 
45/08- zVEtl, 57/08), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list rS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09), v zadevi javnega razpisa 
št. 2463/2010-6, z dne 04.05.2010, za oddajo neprofitnega 
stanovanja v najem, objavlja

Prednostno listo upravičencev za najem 
neprofitnih stanovanj sproščenih v letu 2010

Zap.št upravičenec Št. točk
1 aDeM kaBaSHi 380
2 Laura kaBaSHi 340
3 neXHat BeGaJ 340
4 nerMin keSeroviĆ 320
5 BenJaMina raJH 300
6 vinko Gorenc 275
7 SaBina iBričič 265
8 JaSMina ŠuŠnJar 265
9 urŠka BoriŠek 260

10 MaJa Gantar 255
11 nataŠa koLeŠa 235
12 DraGinJa ZaGorc 230
13 Mito koS 225
14 BoŠtJan Sukič 225
15 SonJa Jarc 225
16 SLaviŠa Mavrič 220
17 ivan DernovŠek 215
18 BreDa BLaSner 200
19 JaneZ GoLBa 190
20 MiLoJka kotar 170
21 MaJDa StoLnik 165
22 iGor ivanovič 165
23 LiLiJana SaraJLiĆ 160

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma v letu 2010 po vr-
stnem redu glede na mesto uvrstitve, odvisno od števila članov 
gospodinjstva in velikosti sproščenih stanovanj.

Občina Litija
Župan Franci rOkAVeC

JP MORAVČE - PODPEČ V DOLŽINI 1593 M

LOKALNA CESTA MIGOLICA - GORNJE RAVNE
V DOLŽINI 1514 M

V jesenskem času so se prebivalci nekaterih 
vasi in zaselkov v KS Gabrovka razveselili no-
ve asfaltne prevleke.

nove aSFaltne pRevleKe
v KS GabRovKa

JP MORAVŠKA GORA V DOLŽINI 1162 M

Podjetje HIP PLUS d.o.o. je pričelo z rekonstrukcijo 
3. faze LC  Beden - Veliki Vrh. Končni rok za zaključek 

vseh pogodbenih obveznosti je 30.09.2011. 
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skupno število volivcev z območja občine: 12187
skupaj glasovalo po imeniku: 6070
skupaj glasovalo s potrdili: 2
skupaj glasovalo: 6072
procent udeležbe v občini: 49.82%

i. 

iZPiS SKUPNeGa reZULtata GLaSOVaNJa  
za ŽUPaNa V OBčiNi

oddanih gl.: 6071
neveljavnih gl.: 101
veljav.gl.: 5970

kandidat št. glasov % glasov
 1. Franc rokavec 3723 62.36
 2. Marko Doblekar 944 15.81
 3. Aleksander Gombač 747 12.51
 4. joško Godec 556 9.31 

 
ii.

PreGLeD reZULtatOV GLaSOVaNJa  
za OBčiNSKi SVEt V OBčiNi

Posamezne liste kandidatov so v Občini litija dobile 
naslednje število glasov:

VOLiLNa eNOta 1
 Št.
 glasov % gl. Št. ime liste

 524 19.79 1  SLS – SLOVeNSkA LjuDSkA  
STrANkA

 161 6.08 2  LDS – LiBerALNA DeMOkrACijA 
SLOVeNije

 113 4.27 3  NSi – NOVA SLOVeNijA - 
krŠčANSkA LjuDSkA STrANkA 

 511 19.30 4  SDS – SLOVeNSkA DeMOkrATičNA 
STrANkA

 464 17.52 5 SD –  SOCiALNi DeMOkrATi
 146 5.51 6 LiSTA DuŠANA HAuPTMANA
 88 3.32 7  SNS – SLOVeNSkA NACiONALNA 

STrANkA
 275 10.39 8 BLOk LiSTA
 169 6.38 9 ZAreS – NOVA POLiTikA
 197 7.44 10  DeSuS - DeMOkrATičNA STrANkA 

uPOkOjeNCeV SLOVeNije

VOLiLNa eNOta 2
 Št.
 glasov % gl. Št. ime liste

 117 6.02 1 LiSTA DuŠANA HAuPTMANA
 233 12.00 2  DeSuS - DeMOkrATičNA STrANkA 

uPOkOjeNCeV SLOVeNije 
 104 5.36 3  LDS - LiBerALNA DeMOkrACijA 

SLOVeNije
 56 2.88 4  NSi - NOVA SLOVeNijA - 

krŠčANSkO LjuDSkA STrANkA
 63 3.24 5  SNS - SLOVeNSkA NACiONALNA 

STrANkA
 188 9.68 6 SD - SOCiALNi DeMOkrATi
 319 16.43 7  SDS - SLOVeNSkA DeMOkrATSkA 

STrANkA
 129 6.64 8 ZAreS - NOVA POLiTikA
 733 37.74 9  SLS – SLOVeNSkA LjuDSkA  

STrANkA 

VOLiLNa eNOta 3
 Št.
 glasov % gl. Št. ime liste

 25 1.93 1  NSi - NOVA SLOVeNijA - 
krŠčANSkA LjuDSkA STrANkA

 222 17.18 2  SDS - SLOVeNSkA DeMOkrATSkA 
STrANkA

 644 49.85 3  SLS – SLOVeNSkA LjuDSkA  
STrANkA

 91 7.04 4 SD - SOCiALNi DeMOkrATi
 117 9.06 5 ZAreS - NOVA POLiTikA
 93 7.20 6  DeSuS - DeMOkrATičNA STrANkA 

uPOkOjeNCeV SLOVeNije
 48 3.72 7  LDS - LiBerALNA DeMOkrACijA 

SLOVeNije
 52 4.02 8  SNS - SLOVeNSkA NACiONALNA 

STrANkA

člani Občinskega sveta Občine litija, izvoljeni na red-
nih volitvah dne 10. oktobra 2010 so:

Volilna enota št. 1
  1. Gvido kres, roj. 20.01.1959, Zg. Log 4, Litija
  2.  Bojan Železnik, roj. 28. 11.1955, Sitarjevška cesta 25, 

Litija
  3. Lijana Lovše, roj. 05.04.1961, Zg. Log 17, Litija
  4.  robert Potokar, roj. 25.05.1969, Graška cesta 60/B, 

Litija
  5.  Marko Doblekar, roj. 22.04.1963, Partizanska pot 16e, 

Litija
  6.  Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Cesta komandanta 

Staneta 11, Litija
  7.  Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, Litija
  8.  Matjaž Mirtič, roj. 14.06.1963, Grbinska cesta 54, Litija
  9.  Dušan Hauptman, roj. 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, 

Litija
10.  Alojz Trdin, roj. 23.05.1962, Cesta komandanta  

Staneta 15, Litija
11. janez Forte, roj. 21.12.1957, Prvomajska 4, Litija
12. Luka Godec, roj. 21.07.1984, ježa 6/a, Litija

Volilna enota št. 2
13.  Leopold Žnidaršič, roj. 01.04.1950, kresnice 138, 

Kresnice
14. Mateja Malis, roj. 12.06.1968, Ponoviče 4k, Litija 
15. Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, ribče 60, kresnice
16.  Franc rokavec, roj. 12.09.1963, Zg. jevnica 12, kresnice
17. Pavel Hiršel, roj. 28.06.1942, Vače 76, Vače
18. Anton Lokar, roj. 07.03.1961, Ponoviče 22b, Litija

Volilna enota št. 3
19.  Gregor Zavrl, roj. 01.09.1986, Nova Gora 5A, 

Gabrovka
20.  Filip Fele, roj. 21.08.1971, Polšnik 2, Polšnik
21.  Helena Perko, roj. 06.11.1957, Vodice pri Gabrovki 1, 

Gabrovka 
22.  Anton jesenšek, roj. 12.03.1965, Spodnje jelenje 2, 

Dole pri Litiji
23.  Anton korimšek, roj. 01.01.1953, Borovak pri Polšniku 3, 

Polšnik.

III. 
VOlitVE V SVEtE KraJEVNih iN MEStNE 

SKUPNNOSti Na OBMOčJU OBčiNE litiJa
V svete krajevnih in mestne skupnosti na območju 
Občine litija so bili izvoljeni naslednji kandidati: 

MS litija: 
1.  Gvido kres, roj. 20.01.1959, Zg. Log 4, Litija
2.  Bojan Železnik, roj. 28.11.1955, Sitarjevška cesta 25, 

Litija
3.  Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, Litija
4.  igor Štrus, 20.08.1959, Topilniška ulica 8, Litija
5.  Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, Cesta komandanta 

Staneta 11, Litija
6.  jožef Hostnik, roj. 09.03.1941, Cesta komandanta 

Staneta 16, Litija
7. joško Godec, roj. 21.03.1950 ježa 6a, Litija

KS Breg – tenetiše: 
1.  Matjaž Andrejčič, roj. 27.08.1967, Breg pri Litiji 27e, Litija
2.  Primož Lambergar, roj. 19.08.1977, Breg pri Litiji 24, Litija
3.  jože kežar, roj. 22.11.1953, Breg pri Litiji 13a, Litija
4.  Nada Šuligoj, roj. 25.01.1948, Breg pri Litiji 41, Litija
5.  Dušan Drnovšek, roj. 15.02.1960, Breg pri Litiji 39a, Litija
6.   Viljemina Lah, roj. 09.12.1966, Breg pri Litiji 28a, Litija
7. jože kastelic, roj. 01.11.1969, Breg pri Litiji 34, Litija

KS Dole pri litiji: 
1.  Miroslav Brinovec, roj. 11.01.1972, Slavina 1, Dole pri Litiji
2. Anton Lavrič, roj. 12.07.1959, Berinjek 3, Dole pri Litiji
3.  Branko javoršek, roj. 04.07.1955, Prevale 5, Dole pri Litiji
4.  Matija Anžič, roj. 04.10.1955, Dobovica 8, Dole pri Litiji
5.  Vladimir Oblak, roj. 27.07.1964, Prelesje 7, Dole pri Litiji
6.  jožko Majcen, roj. 15.03.1965, Gradišče k.o.  

Šentlovrenc 11, Dole pri Litiji
7.  Aleš Bizjak, roj. 03.10.1976, Mala Goba 6, Dole pri Litiji

KS Gabrovka:
1.  Helena Perko, roj. 06.11.1957, Vodice pri Gabrovki 1, 

Gabrovka
2.  roman Ciglar, roj. 16.08.1967, Tlaka 7, Gabrovka
3.  Marjan Hostnik, roj. 18.05.1962, Moravče pri Gabrovki 

23, Gabrovka
4.  Peter kraševec, roj. 13.07.1975, Gabrska Gora 13, 

Gabrovka
5.  Gregor Zavrl, roj. 01.09.1986, Nova Gora 5a, Gabrovka
6.  robert Železnik, roj. 07.08.1973, Moravška gora 66, 

Gabrovka

7.  Marjan Valenčič, roj. 02.09.1946, Moravče pri Gabrovki 91, 
Gabrovka

KS hotič: 
1. Franc Planinšek, roj. 28.03.1944, Zg. Hotič 10f, Litija
2. Leopold Malovrh, roj. 16.03.1966, Zg. Hotič 35, Litija
3. jernej Lenič, roj. 23.04.1947, Sp. Hotič 5, Litija
4.  Marija Osolnik Bajde, roj. 06.08.1958, Sp. Hotič 10, Litija
5. Franc Boncelj,roj. 15.02.1961, Sp. Hotič 2a, Litija
6. Peter koci, roj. 29.06.1954, jesenje 2, kresnice
7. Andrej Cirar, roj. 28.09.1982, konj 9, Litija
 

KS Jevnica: 
1.  jani jerant, roj. 06.09.1957, Zgornja jevnica 18, kresnice
2.  Vesna runtas Potočnik, roj. 26.08.1981,jevnica 60, 

Kresnice
3.  janez kokalj, roj. 12.01.1950, jevnica 91, kresnice
4.  Borut janež, roj. 18.06.1954, jevnica 96, kresnice
5.  rafael kos, roj. 23.07.1968, kresniške Poljane 36, kresnice
6.  Andreja Godec, roj. 19.07.1985, kresniške Poljane 71, 

Kresnice
7.  Teo rozina, roj. 06.12.1986,kresniške Poljane 62, kresnice
8.  jelka Gajšt, roj. 05.03.1962, Golišče 15, kresnice
9. Miha kvartič, roj. 05.03.1969, Golišče 110, kresnice

KS Konjšica: 
1.  Stanislava Breganski, roj. 12.04.1947, konjšica -  

del 22, Polšnik
2. rok Fele, roj. 05.06.1986, konjšica – del 9, Polšnik
3. Gorazd Zagorc, roj. 25.06.1985, ravne 9, Polšnik
4.  Darko Groboljšek, roj. 24.01.1962, konjšica – del 25, 

Polšnik
5.  janez Dolanc, roj. 23.10.1970, ravne 6, Polšnik
6.  Barbara repovž, roj. 12.03.1987,konjšica- del 10, Polšnik
7.  Marjan Pajer, roj. 14.05.1957, konjšica – del 23, Polšnik 

KS Kresnice: 
1.  Daniel Lenart, roj. 19.11.1965, kresniški Vrh 28, kresnice
2.  Peter jančar, roj. 09.01.1958, kresniški Vrh 39a, kresnice
3.  Stanislav Lemut, roj. 23.03.1945, kresnice 112, kresnice
4.  Tatjana Zajc, roj. 23.12.1957, kresniški Vrh 51, kresnice
5.  Leopold Žnidaršič, roj. 01.04.1950, kresnice 138, kresnice
6.  Marija Tomšič, roj. 15.09.1956, kresniški Vrh 45, kresnice
7.  Vida Manfreda kolar, roj. 19.09.1969, kresnice 129d, 

Kresnice

KS Polšnik:
1. uroš ribič, roj. 21.06.1972, Polšnik 28, Polšnik
2. Anton košir, roj. 10.02.1964, Preveg 3, Polšnik
3. janez kotar, roj. 08.07.1956, Stranski vrh 9, Polšnik
4. Darko Povše, roj. 21.10.1970, renke 10, Polšnik
5. janez kotar, roj. 22.01.1973, Velika Preska 5, Polšnik
6. Tomaž Vozelj, roj. 04.12.1973, Tepe 30, Polšnik
7. Anton Bučar, roj. 05.02.1974, Tepe 12, Polšnik
8. Marjan Mušič, roj. 21.06.1976, Mamolj 8a, Polšnik
9. Anton Sirk, roj. 24.06.1975, Mamolj 21a, Polšnik

KS ribče: 
1.  Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, ribče 60, kresnice
2. Ana Pavlin, roj. 27.07.1948, ribče 12, kresnice
3. romana kocjančič, roj. 10.07.1967, ribče 56, kresnice
4. Sandi Peterca, roj. 10.05.1960, ribče 40a, kresnice
5. Slavko Škrinjar, roj. 11.10.1960, Vernek 15, kresnice
6. Darinka kovič, roj. 16.01.1956, ribče 28, kresnice
7. Vojko Voglar, roj. 04.07.1961, ribče 34c, kresnice

KS Sava: 
1. Denis Furman, roj. 17.06.1986, Sava 18a, Sava
2. Vida Lukač, roj. 18.03.1958, Sava 10a, Sava
3. Vili Mandelj, roj. 14.02.1953, Sava 62, Sava
4. Anton Lokar, roj. 07.03.1961, Ponoviče 22b, Sava
5. Mateja Malis, roj. 12.06.1968, Ponoviče 4k, Sava
6. jožefa Borišek, roj. 04.08.1956, Leše 12, Sava

KS Spodnji Log
1. Miha Simončič, roj. 12.06.1982, Spodnji Log 12, Sava
2. Simon Levičar, roj. 26.04.1982, Spodnji Log 15, Sava
3. Simon Berdajs, roj. 18.11.1981, Spodnji Log 49, Sava
4. katja Vozel, roj. 24.03.1979, Spodnji Log 17a, Sava
5. Tamara Povše, roj. 25.11.1970, Spodnji Log 47, Sava
6.  Branko Hauptman, roj. 02.10.1961, Spodnji Log 22a, Sava
7. roman Matoz, roj. 31.01.1965, Spodnji Log 59, Sava

KS Vače: 
1. Pavel Hiršel, roj. 28.06.1942,Vače 76, Vače
2. Vida Pograjc, roj. 27.05.1966, Laze pri Vačah, 9, Vače
3. Anja Vrhovec, roj. 23.10.1986, Vače 27, Vače
4.  Aleš Šinkovec, roj. 21.05.1984,klenik pri Vačah 10, Vače
5. Bojan Vrtačnik, roj. 31.08.1967, Slivna 13, Vače
6. roman Žurga, roj. 16.05.1965, Potok pri Vačah 1, Vače
7. Franc Merela, roj. 10.02.1945, Slivna 25, Vače
       

Predsednik oVK Litija
Marko Godec, l.r. 

POrOčilO OBčiNSKE VOlilNE KOMiSiJE OBčiNE litiJa O iziDU  
lOKalNih VOlitEV 2010, 10. OKtOBEr 2010 
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ODGOVOri Na JaVNa 
VPraŠaNJa!

V svet MSL so na vsakokratnih volitvah izvoljeni 
člani na podlagi večinskega in ne proporcional-

nega sistema. Zato ti ljudje niso »kar neki isti« in tudi ne »kasta«, ki se 
postavlja sama.
V dobi, v kateri živimo, si komunikacijo ustvarjamo osebno, preko po-
šte, medijev ali ikT tehnologije in so zato zbori krajanov nepotrebni.
Lastnik športne dvorane je MSL in je v zemljiški knjigi vpisana kot 1/1 
lastnik objekta in zemljišč.
Objekt športne dvorane upravlja od leta 2002 SPL Ljubljana za kar le 
ta plačuje 32.000 eur letne koncesnine. Omenjen denar se izključno 
uporablja za investicije objekta. Med letoma 1991-2002 je z objektom 
upravljala kSP Litija in to brez vsake koncesnine.
Vsakega 10. v mesecu je pred dvorano sejem, za kar sejmarji plačujejo 
10 eUR od stojnice.
Sobotna tržnica je brezplačna, ko pa se v hladnih dneh preseli v avlo 
dvorane, prodajalci pokrivajo samo čiščenje.
Finančno poročilo vsako leto dobivajo ustrezne institucije, ne vem pa, 
kaj z njim počno.
revizijsko poročilo za leto 2009 je župan javno objavil v gradivu za sejo 
občinskega sveta, kot še nobenega do sedaj. Obravnava pa je potekala 
brez predstavnikov MSL.
Za skulpturo čolnarja je bila ustanovljena posebna komisija, ki jo je 
vodil g. Gusti Grošelj. Sestavljali so jo kompetentni strokovnjaki ter 
ugledni meščani in meščanke. V njej pa ni bilo tistih oseb, ki jih je 
na fotografiji v Občanu ovekovečil g. Golouh. Gradbeno dovoljenje za 
postavitev kipa ni bilo potrebno, kot tudi ni potrebno za vsak skalnjak 
na vrtu, ki je manjši od 4 m in tudi s strani župana ni bilo potrebno 
pridobiti nobenega soglasja.
članek MSL v Občanu, 2 številki nazaj, je bil namenjen vsem, ki obja-
vljajo nepreverjene informacije.
Ge. Mariji Zajc pa naslednje. Vsak lahko svobodno razpolaga s svojim 
lastnim denarjem, premoženjem in se zadolžuje po svoji volji. Občin-
ska lastnina in proračun pa je skupna last in zato ne more biti »mizica 
pogrni se« župana in njegovih političnih ambicij.
O razvoju podeželja bom uporabil, zgolj v razmislek, besede ministra 
Židana: Subvencije, nepovratna sredstva, občinska in druga vlaganja 
sprožajo tudi pomisleke, če na drugi strani pridelamo vsak dan manj 
domače hrane! 

Nace ŠTeFerL

 Kolumna

kaj storiti z litijo?

MartiN BriLeJ

iMaMO NOVEGa (StarEGa) ŽUPaNa
V državi se je pojavil nov volilni fenomen. Na volitvah so bili pretežno 
izvoljeni župani, ki so to funkcijo opravljali že doslej. Tako je bilo tudi v li-
tijski občini, kjer so se spopadli trije kandidati iz Litije in eden iz jevnice. 
izvoljeni novi (stari) župan Franci rokavec je z njimi pometel kar v prvem 
krogu. Njegova zmaga, dobil je 62 % glasov, je zelo prepričljiva. Pa ne 
le njegova, tudi stranka SLS, ki ji pripada, je dobila veliko glasov, saj 
je v Občinskem svetu zasedla kar 9 sedežev od 23. Vsekakor je treba 
županu čestitati za to zmago. Večina volivcev ja namreč pred volitvami 
pričakovala drugi krog, v finale naj bi se uvrstila rokavec in Doblekar, 
slednji kot kandidat SDS, ki ji v rS vse ankete kažejo največjo podporo. 
ker pa so lokalne volitve bistveno drugačne od državnih, lahko malo 
špekuliram o vzrokih za volilni izid.
Franci rokavec ima dolgo politično kilometrino, saj je v politiki nav-
zoč že od osamosvojitve države. Tudi pomembne funkcije je zasedal, 
bil je poslanec DZ in pred prvo izvolitvijo za župana državni sekretar. 
je spreten politik, prepričljiv, ko se je treba izviti iz kočljivih situacij, s 
katerimi se sooča vsak župan in priden delavec, saj je količina njego-
vega dela obsežna. kot politik je kmalu ugotovil, da je v litijski občini 
najboljši volilni vložek v podeželje. Tam si je ustvaril svojo volilno bazo, 
saj je večino investicij izvajal prav tam. Veliko presenečenje pa je bilo v 
urbanem okolju, torej v Litiji, kjer je dobil nepričakovano veliko glasov, 
kar je dejanski vzrok za njegovo zmago. Za bolj podrobne vzroke pa ne 
bomo nikoli vedeli, volitve so namreč tajne. kvečjemu bi lahko za to 
»okrivili« litijske volivce, ki se z volilno udeležbo res niso izkazali in s tem 
odločanje prepustili drugim. Ampak volitve so najbolj demokratični in 
pravični način postavitve oblasti, zato jih je treba absolutno spoštovati 
in sprejeti.
Marko Doblekar je kandidiral kot kandidat SDS, torej stranke, ki že vse 
od zadnjih državnih volitev uživa največjo podporo. Že zaradi tega je 
imel Doblekar veliko možnosti, vsaj za drugi krog. Poleg tega gre za 
izobraženega človeka z izkušnjami, ki si ih je pridobil tudi na Ministrstvu 
za javno upravo. Njegova izobrazba je za tri stopnje višja od ostalih kan-
didatov, ki premorejo le srednje šole. Vendar pa je bil v tem času malce 
premalo poznan, saj se je pričel v lokalno politično življenje vključevati 
šele pred nekaj leti. čeprav je volilno kampanjo zasnoval široko in na 
predstavitve privabil veliko ljudi, je dobil le 15,8 % glasov, kar je glede 
na njegove kvalitete (pre)malo. Ljudje očitno niso prebrali njegovega vo-
lilnega programa, morda pa je za to kriva tudi velika volilna abstinenca 
(manj kot 50 %), ki je tudi sicer značilna za tokratne volitve. 
Aleksander Gombač je kandidiral s stranko SD, kamor je prestopil iz 
LDS, ko je ta skoraj razpadla. Gombač ima kar dolgo politično prakso, 
med drugim je bil tudi predsednik LDS in podžupan, v občinskem svetu 
pa aktiven član. Vprašanje je koliko mu je pri volitvah pomagala SD, ki 
ima predsednika Vlade in vodi državno politiko. Glede na stanje v katero 
je Vlada pripeljala državo, in ji ankete ne kažejo prav velike podpore, bi 
človek rekel, da mu je k njegovim 12,5 % bolj pomagala domača scena.
joško Godec je zadnja leta stalni kandidat na državnih in občinskih vo-
litvah. Z 9,3 % glasov ni bil konkurenčen ostalim kandidatom, o vzrokih 
za nizek iztržek pa spet lahko le špekuliram. Morda je vzrok v tem, da 
volivci na splošno ne podpirajo hkratne funkcije poslanca in župana? Ali 
pa je volilno kampanjo izvedel bolj skromno kot za pretekle volitve. Za-
nimivo pa je tudi, da je Godec kandidiral tudi za Mestno skupnost, ne pa 
tudi za Občinski svet, kamor je DeSuS na prvo mesto uvrstil njegovega 
sina, kar je povzročilo negodovanje dela članov DeSuSA.
Dve listi, NSi in SNS, nista dobili mandata v Občinskem svetu, kar je 
tudi presenetljivo. Za SNS je bilo značilno, da se njihov prvak ni preti-
rano vključil v kampanjo, NSi pa si ni uspela ustvariti prepoznavnega 
liderja. 
Na volitvah sta sodelovali dve civilni oz. neodvisni listi. Sedež v Ob-
činskem svetu sta dobili obe (Blok lista in Lista Dušana Hauptmana). 
Prva je glasove pridobila z afero ogrevanje, ko je ljudem v blokih na 
rozmanovem trgu uredila cenejše ogrevanje. Logična posledica je bila 
glasovanje ljudi s tega dela Litije zanjo, za sedež v Občinskem svetu je 
bila zadosti že podpora volivcev iz nekaj blokov. Listo Dušana Hauptma-
na so sestavljali znani ljudje, pretežno intelektualci, kandidirala pa je v 
dveh volilnih enotah. Lista je imela skromno kampanjo, plačali so jo kar 
kandidati sami. Lista je imela je tudi zelo realen program, kar pa volivci 
očitno niso upoštevali in še vedno nasedajo obljubam.
Sicer pa je bila tokratna kampanja bolj »normalna«, brez diskvalifikacij 
nasprotnikov in manj sluzasta. Značilnost tokratnih volitev je bila tudi v 
slabi volilni udeležbi, iz česar bi lahko sklepali na nezadovoljstvo ljudi z 
vodenjem občine. Zlasti je bila slaba udeležba v Litiji, kar se je pokazalo 
tudi v volilnem izidu. Ali to pomeni, da se Litija politično spet nagiba v 
desno stran? 
Franciju rokavcu bo v novem mandatu občino težje voditi kot v prete-
klem, saj bo kriza prodrla tudi do krčenja državnih sredstev za občine. 
kaj pa namerava početi v Litiji, ni možno predvidevati. Verjetno pa je, 
da je s slabo volilno udeležbo Litijanov, pridobil še en temelj za presta-
vljanje vsega kar mesto potrebuje v bodočnost. 

zahVala

Spoštovane volivke in volivci, spoštovani etažni lastniki in ostali, spo-
ročam vam, da nam je kljub kratki in skromni volilni kampanji uspelo 
z vašo pomočjo izvoliti svojega predstavnika v Občinski svet občine 
Litija. Za vašo spodbudo, podporo in volilni glas se vam najlepše za-
hvaljujem. upam, da bom upravičil vaše zaupanje in dostojno zastopal 
naše skupne interese. Vedno ste dobrodošli v moji (svetniški) pisarni 
na naslovu C. kom. Staneta 15, (zadaj za blokom), Litija.  

Alojz Stane TrDiN

ODZiV Na »PriPraVLJeNi Na 
OGreVaLNO SeZONO«

Začel bi kar z zaključkom samohvalnega članka 
in bi pojasnil, kaj je za dir. kSP Litija d.o.o. g. 

Ciglar romana pošteno, pravilno in strokovno delo. Sicer je gradiva za 
celo stran vendar bom naštel samo najbolj pomembna dejstva.
POŠTeNO je naročiti v naprej izbranemu izvajalcu, naj pridobi dve 
»kontra« ponudbi in le ta dobi delo za cca 80.000,00 eur, pošteno se 
je »zmotiti« za cca. 50.000,00 eur v škodo solastnikov kotlovnice in 
jim jih s težavo vrniti brez zamudnih obresti, pošteno je zaračunavati 
trimesečni poračun etažnim lastnikom na kotlovnici na jerebovi in jim 
ne vročiti finančnega poročila, da je to res potrebno, pošteno je za-
računati stroške podizvajalca Terce d.o.o. kot dodaten strošek lastni-
kom (12.000,00 eur), pošteno je zaračunati 20 ur bagra za 15 metrov 
odkritja in zasutja kanalete, pošteno je zaračunati ventil po 10 kratni 
nabavni ceni, pošteno je ...
PrAViLNO je razdelitev stroškov ogrevanja med bloki po sistemu 30% 
÷70% in ne v skladu 36. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
energetskega zakona (eZ-C), s tem se je prikrajšalo varčne bloke, pra-
vilno je potrditi prejem dopisa izvajalca teden dni prej, preden ga le 
ta napiše, pravilno je razdeliti strošek v podpostajah na vse lastnike 
kotlovnice in ne na tiste, katerim služi podpostaja, pravilno je zbirati 
ponudbe za elektronske delilnike brez predstavnikov lastnikov in v od-
prtih kuvertah, pravilno je zamenjati cevi pod igriščem brez ponudb in 
predračunov, pravilno je...
STrOkOVNO je izprazniti ogrevalni sistem maja in ga pustiti praznega 
celo poletje, strokovno je navariti navojne ventile namesto montirati 
prirobnične, strokovno je, da se s kotlovnico ukvarja lesni inženir brez 
energetskih kvalifikacij, ki jih tudi ne more nikoli pridobiti, strokovno je 
žaliti predstavnike lastnikov, da se ne zastopijo, strokovno je ignorirati 
voljo in podpis preko 400 etažnih lastnikov, s katerim so določili člane 
ogrevalnega odbora, strokovno je.....
SrAMOTNO in nizkotno pa je res, da tisti, ki so se dejansko okoristili z 
vsem zgoraj naštetim, razglašajo nas, ki smo vlagali ogromno energije, 
da smo to dokazali, da smo se mi lastniki (uporabniki) osebno okoristi-
li. res je, da se je »okoristilo« 600 etažnih lastnikov in to vsi enako in 
se še vedno »okorišča«, ker plačujemo manj za izvajanje, kot lastniki 
na jerebovi, ki sploh ne vedo, koliko plačujejo in čakajo, da se tudi oni 
»okoristijo«.
Spodaj podpisani bom javno izjavil, da je kSP Litija d.o.o. poštena, pra-
vilna in strokovna firma, ko bo za obdobje zadnjih pet ogrevalnih sezon 
v istem času pred predstavnike lastnikov kotlovnic na ulici solidarnosti 
in na jerebovi, na dva kupčka (eden za kotlovnico na ulici solidarnosti, 
drugi za kotlovnico na jerebovi) zložila originalne dobavnice in račune 
za kurilno olje in se bodo le ti ujemali s količino in višino zaračunanega 
olja po posamezni kotlovnici za to isto obdobje in ko bodo lastniki ko-
tlovnice na jerebovi dobili finančna poročila za vsa leta nazaj.
Do takrat pa priporočam staremu in že novemu dir. kSP Litija d.o.o., da 
se pogleda v ogledalo in počisti po našem javnem podjetju s kadri, za 
katere je njegova pravna sodelavka pred pričami izjavila, da si zaslužijo 
kazensko ovadbo, pa jo v dobro javnega podjetja in etažnih lastnikov ni 
sposobna spisati ali pa jo ne sme. jo bo moral kdo drug??

Alojz Stane TrDiN  
(»uporabnik«, »samooklicani« član ogrevalnega odbora  

in bodoči občinski svetnik)

zaHvala
Spoštovane občanke in občani!

Občinski odbor Slovenske demokratske 
stranke Litija, ter kandidat za župana, g. 
Marko Doblekar se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam na volitvah namenili glas 

in izkazali zaupanje! Z vašo pomočjo smo izvolili 5 svetnikov SDS in 
bistevno popravili rezultat izpred 4 let.
S spoštovanjem,  
    Občinski odbor SDS Litija

VOLitVe SO Za NaMi iN SPet Je 
NOV DaN! 

Sedaj je čas, da besede postanejo de-
janja. Socialni demokrati litija že prip-
ravljamo načrte za prihodnje volitve.

Spoštovane občanke in občani!
V imenu Socialnih demokratov Litija se vam prisrčno zahvaljujemo za 
izkazano zaupanje na lokalnih volitvah. Veseli smo bili vašega zaupanja, 
ki ste nam ga izkazali na volitvah. Obvezujemo se, da bomo glede na 
naš vpliv v občini Litija uresničili tisto, kar smo zapisali v našem volil-
nem programu. Delali bomo v dobrobit občine in vaš glas nas zavezuje, 
da bomo gradili socialno povezanost vseh občank in občanov v občini. 
V času krize je socialna povezanost še kako pomembna, saj je potreb-
na pomoč, tako gospodarstvu kot zaposlenim, da bodo prejemali plačo 
za dostojno življenje. Želimo si, da bomo vsi skupaj ustvarjali boljše 
življenje v naši občini. Veseli bomo vaših pripomb in idej, saj bomo le 
tako lahko čez štiri leta ponovno pokazali, da smo vredni zaupanja. 

OO SD LiTijA
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(nadaljevanje iz prve strani)

nova KultuRa po litijSKo
Poskus kritike koncerta Carmina Burana

resda prihajam iz krogov, kjer je kultura gibalo našega ustvarjanja in 
delovanja – a glasba vendarle ni naša »paradna disciplina«, zato tudi ne 
morem pisati recenzijsko v smislu ocene izvedenega dela (a le preberite 
si laskavo kritiko poznavalca črta Sojarja Voglarja, akademskega glas-
benika in skladatelja na http://www.litija.org/?t=projekti&id=37). A 
toliko občutka vendarle imam, da lahko zagotovo trdim, da je bila izved-
ba te glasbene klasike v Litiji nekaj edinstvenega. Takšnega koncerta oz. 
glasbenega dogodka ne pomnim. 
ko sem vsa prevzeta nad odlično organizacijo in logistiko sedela in čakala 
na pričetek dogodka, sem poslušala klepet dveh gospodov v vrsti za me-
noj: oba sta bila gosta – eden od njiju se je pripeljal iz Maribora, eden iz 
Slovenj Gradca. Da se pripelješ v »eno« Litijo od tako daleč (in menim, da 
nista bila edina), mora biti pa že nekaj. 
Bi morda vedeli, je bil razlog medkulturno sodelovanje s priznanimi glas-
beniki iz Collegium musicum iz Potsdama in njihovim odličnim diri-
gentom dr. Knutom andreasom, so bila mamljiva imena treh znanih 
solistov: Urške Žižek, Jožeta Vidica in andreja Debevca? Je bilo samo 
znamenito glasbeno delo Carla Orffa Carmina Burana dovolj zveneče 
za tako navdušenje nad koncertom – oz. nad dvema koncertoma, saj se 
je eden (tudi razprodan) vršil večer pred litijskim v krškem? je bila naveza 
med dvema odličnima slovenskima pevskima zboroma Zborom svetega 
Nikolaja iz litije in Mešanim pevski zborom Viva Brežice s pomočjo 
mladinskih zborov tisti magični recept? je bilo prevzeto nemško občinstvo 
na poletnih koncertih garant za slovenski uspeh? kdo ve?!
Vedno me je po pravilu strah, kako bo z obiskom prireditev v Litiji. Pač 
vem, koliko truda in sredstev je lahko vloženih v pripravo in izvedbo kul-
turnih dogodkov, da me apatičnost občinstva resnično skrbi. Da na tej 
prireditvi ne bo tako, je bilo znano že med tednom, ko so pošle vstopnice. 
resnično sem si oddahnila, saj je Nova kultura Litija s tem požela poseb-
no priznanje za svoje smele načrte. Velikokrat so že skušali našo kulturno 
zavest s petičnimi prireditvami in inovativnimi projekti (se še spomnite 
festivala Litija zaljubljena?); dostikrat so naleteli na našo ozkosrčnost. A 
povezujejo jo vztrajni ljudje polni entuzijazma, ki se zgledujejo tudi po 
»sanjačih«. 
in dokler imajo v vrstah Nove kulture Litija poleg odličnih glasbenih ta-
lentov tudi sanje, se ni bati za nove odlične projekte. Da je bilo potrebno 
odsanjati tri leta, da se je projekt zasnoval in izpeljal, obiskovalcem ni 
posebno mar, dejstvo pa ostaja, da so glasbeniki in pevci pripravili 4 izje-
mne koncerte, dva v Nemčiji in dva v Sloveniji. in da je bila Litija del tega 
dogajanja. 
Litijski koncert z 230 nastopajočimi glasbeniki si je ogledalo okoli 900 
obiskovalcev. Telovadnica Gimnazije Litija, ki je gostila prireditev in se je 
ob asistenci mojstrov luči prelevila v nenavaden ambient, je bila nabito 
polna in brez zadržkov smem zapisati, da bi napolnili tudi dvorane večjih 
kapacitet. in brez zadržkov se mi tudi zapiše, da ima Nova kultura Litija 
izjemen duhovni potencial v vseh članih in simpatizerjih. in da je prva in 
hkrati enaka med njimi gospa helena Fojkar zupančič, vrhunska zbo-
rovodkinja, ki ima s svojimi pevci in pevkami po koncertu »delovno nede-
ljo« v telovadnici, ko se pospravlja prizorišče. Saj niste vedeli, mar ne? 

Andreja ŠTuHeC

TC-MARKET DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.30-20.00

sob: 7.30-19.00, ned: 7.30-11.30
TEL: 01-8963-236

AKCIJA V MESNICI!

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija

AGROMARKET DELOVNI ČAS:
pon-pet: 7.00-19.00

sob: 7.00-13.00
TEL: 01-8963-241

PESTRA IZBIRA 
ČEBULNIC  

ZA JESENSKO  
SADITEV  

+ OZIMNA ŽITA

OB  
PRIHAJAJOČEM 

PRAZNIKU  
1. NOVEMBRU:

BOGATA  
PONUDBA:

- PESEK za grobove
- ZEMLJA za grobove
- OKRASNO CVETJE

MOTORNA OLJA:
RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV 

PO UGODNIH CENAH

ZIMSKE GUME
"ROTAL"

UGODNE  
CENE

SVEČE UGODNO!

- PIRAMIDA VELIKA 0,99 €

- KOCKA VELIKA 1,29 €
- GAMA 0,66 €

- MOJCA SUPER 1,99 €

UGODNO! 
KRAČE, PLEČE,ŠUNKA, VRAT, ...

NAJNIŽJE REDNE CENE
• 

 artiklov 

slovenskih blagovnih znamk 

(Droga, Perutnina Ptuj, Union...)

MERCATORJEVE AKCIJE
• 

LASTNE AKCIJE• 
6•  blagajniških mest

PRAŠEK DASH - 4 KG 
 9,99 €

TEKOČI DASH - 3 L 
 5,99 €

eKoavtoMaG KatalizatoR

Prihranek goriva za bolj čisto okolje

ekoavtomag katalizator deluje na principu magnetnega polja visoko ener-
getskih permanentnih - trajnih magnetov. izdelan je v namen prihranka go-
riva in hkrati izboljšavi motorja do prijaznosti okolju.

Princip delovanja Ekoavtomag katalizatorja
Gorivo v tekočem stanju je sestava kemičnih spojin, ki so sestavljeni iz ato-
mov ogljika in vodika, med seboj pa so povezani z elektroni kot povezujočimi 
nosilci energije. izdelek ima tudi poročilo o principu delovanja s strani ke-
mijskega inštituta v Ljubljani.
S pomočjo magnetne naprave ekoavtomag ka-
talizatorja dosežemo pred izgorevanjem goriva 
zmanjšano povezovalno energijo med atomi. 
Z zmanjšano povezovalno energijo olajšamo 
ogljikovim in vodikovim atomom radikalno for-
macijo, tako da pri izgorevanju skupaj z nezgo-
relimi delci goriva ustvarijo dodatno energijo s pomočjo hitrosti izgorevanja 
v sistemu in s tem povečanje toplotnega učinka.

Doseženi rezultati Ekoavtomag katalizatorja
rezultati enoletnega testiranja ekoavtomag katalizatorja na več osebnih vo-
zilih so pokazali naslednje učinke:
• zmanjšano porabo goriva do 10%,
• popolno izgorevanje goriva s sestavo z negorljivimi delci,
• zmanjšanje gostote dima in onesnaževanja okolja za več kot 40%,
• izgorevanje goriva s pomočjo zmanjšane uporabe zraka,
• zmanjšana emisija koncentracije dušikovega oksida v okolje,
• povečan učinek izkoristka motorja,
• omogoča lažje delovanje diesel motorjev tudi pri nizkih temp.,
• čisti ventile in prekate za izgorevanje.

Montaža Ekoavtomag katalizatorja
Smer pretoka goriva skozi ekoavtomag katalizator ni pomembna, saj učinko-
vitost ni odvisna od namestitve smeri naprave. Namestitev naprave na ben-
cinskih motorjih je potrebna med dobavno črpalko goriva in med sistemom 
za brizganje goriva. iZDeLek je PriMereN ZA VSe MOTOrje Z NOTrANjiM  
iZGOreVANjeM.

amortizacija Ekoavtomag katalizatorja
Pripravili smo dva izračuna - v prvem primeru smo za osnovo vzeli voznika, 
ki prevozi 10.000 kilometrov letno, v drugem primeru pa voznika, ki prevozi 
30.000 kilometrov letno. Zaradi poenostavitve izračuna smo ceni litra gori-
va pripisali ceno 1€, povprečno porabo avtomobila brez vgrajenega katali-
zatorja pa na 10 litrov na 100 prevoženih kilometrov. iz podanih izračunov si 
za svoj primer prevoženih kilometrov in porabe sami izračunate vašo amor-
tizacijsko dobo oz. časovnico povrnitve investicije v ekoavtomag katalizator. 
cena ekoavtomag kataliza-
torja znaša 80,40 €. 

Cena kompleta dveh parov ekoavtomag 
katalizatorja je 80,40 € (DDV je že vštet). 
Komplet vsebuje dva para katalizatorja za 
zmanjšanje porabe goriva in montažni ma-
terial (vezice in vijaki M5).

Do 20. 11. 2010 bRezplačna MontaŽa!
PrODaJa: DAjMOX d.o.o., kresnice. izdeluje: ekom d.o.o., Grosuplje. 
Za naročilo ekoavtomag katalizatorja pokličite 041-344-292 ali pošljite 
elektronsko sporočilo na dajmox@siol.net.
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MLADINSKI CENTER LITIJA
raZStaVa

V okviru evropske prostovoljne službe (eVS) gostimo 
v mladinskem centru Litija prostovoljko iz češke – 
Martino Bilikovo. Z nami bo celo leto vse do konca 
septembra naslednjega leta. Ob njenem prihodu 1. 
oktobra smo otvorili razstavo njenih fotografij, ki si 
jo lahko ogledate v izložbenih oknih kluba litijskih in 

šmarskih študentov ter optike Cestnik na Valvazorjevem trgu. S foto-
grafijami smo hkrati obeležili tudi mednarodni teden otroka, ki Martini 
predstavljajo priljubljen fotografski motiv. 
Avtorica fotografij se poigrava s pogledom na otroka pri raziskovanju 
materialnega sveta, na otroka v odnosu do odraslih, na otroka v od-
nosu do ostalih otrok. jezik njenih fotografij je tako zgovoren, da se 
opazovalec z lahkoto vživi v počutje in občutje osrednjih likov, torej 
otrok. To je perspektiva otroškega očesa, z navdušenjem zročega v 
svet, ki je igrišče neskončnih možnosti za udejanjanje lastne kreativ-
nosti. Martina opozarja na drugačnost otroškega dojemanja sveta. V 
primerjavi z okolico in ostalimi ljudmi otroški liki, odeti v pisana obla-
čila in zazrti v svoje daljave, delujejo kot bitjeca nekega drugega časa, 
sveta, dimenzije. 
Fotografije so posledično dinamične, avtorica v njih lovi tiste posebne 
trenutke zgoščenega dogajanja, ki presegajo sicer statično naravo fo-
tografije kot medija.
Vabljeni na ogled razstave do 10. novembra 2010.

Sara jAkOPič

litiJa EVrOPSKO MEStO MlaDih
je enotedenska sestavljanka različnih programov o možnostih izvajanja 
projektov mladih Litijank in Litijanov. Namenjen je izmenjavi bogatih 
izkušenj, ki jih imamo mladi v Litiji z evropskimi projekti iz programa 
Mladi v akciji (MVA) eu. Program v Sloveniji zastopa Zavod Movit. 

Pon 15.11.

Priložnosti mladinskih pobud primer »jara 
gospoda« in igre socialnih vlog – program za 
vse, ki razmišljate o prijavi svojega projekta 
za sredstva MVA

Tor 16.11.

Prostovoljno delo mladih v tujini (eVS); gost: 
David Smole koordinator eVS in Martina 
Bilikova; program za vse, ki bi radi kot prosto-
voljci odšli v tujino

Sre 17.11.

Možnosti izvajanja mladinskih projektov 
s sredstvi eu; gostja: Maja černe Tomšič, 
programska sodelavka MVA; gostja bo pred-
stavila številne možnosti črpanja evropskih 
sredstev za programe mladih, zlasti tiste, ki 
jih v Litiji še nismo uporabili

čet 18.11.
Dokumentarni film Okus evrope – av-
torja Uroša Lebarja o tem kako priseljenci 
doživljajo evropo

Pet 19.11.
klubska scena – večer poezije ob glasbi - 
projekt s podporo eU

Vsi programi se bodo začeli ob 19. uri v Mladinskem centru Litija.

objektu nekaj posebnega 
zaradi svoje barve. Zaradi 
apna je njena zunanjost 
- še bolj pa notranjost 
popolnoma bela, zaradi 
česar poslopje izgleda 
popolnoma nasprotujoče 
si. Razstavljene fotogra-
fije tako odkrivajo dru-
gačen pogled na tovarno 
apna v kresnicah, saj vas 

popeljejo v notranjost svoje bele sivine.« avtorici fotografij.
Toplo vabljeni na otvoritev 12.11. ob 19. uri v Mladinskem centru  
Litija.

JESENSKE POčitNiCE V MlaDiNSKEM CENtrU
bodo letos čarobne ali bolje čarovniške. Počitniški teden bo namreč 
potekal v stilu simpatičnega čarovnika Harryja Potterja in se zaključil 
z nočjo čarovnic. Od ponedeljka, 25. do petka 29. oktobra, bomo na 
popoldanskih delavnicah ob 16.00 izdelovali čarovniške rekvizite in si 
pripravljali napitke in prigrizke v stilu filmov Kamen modrosti, Dvorana 
skrivnosti, Feniksov red… Pripravili bomo tudi prostorsko postavitev 
krik za »Noč čarovnic« na Bogenšperku, ki bo v soboto, 30. oktobra. 
Vabimo vas na kričanje in druženje s čarovniki v grajski kleti od 16.00 
do 20.00. 
Poleg tega bomo v četrtek organizirali tudi tradicionalni jesenski ko-
palni izlet v Atlantis.
Več informacij o počitniškem programu na spletni strani www.mc-litija.
si, na letakih in plakatih.

DeLO Za MLaDe
V torek 28.9.2010 smo v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa (mrežo 
mladinskih centrov Slovenije) v Bob Bowlingu organizirali lokalni do-
godek: okroglo mizo z naslovom Delo za Mlade. kot pove že naslov, je 
debata tekla o vedno bolj pereči problematiki zaposlovanja mladih, ki 
vse težje dobijo (kvalitetno) zaposlitev. eden pomembnejših namenov 
dogodka je bilo združiti za isto mizo in soočiti mnenja mladih in ljudi 
z različnih področij, ki se tako ali drugače ukvarjajo z zaposlovanjem. 
Tako se je dogodka udeležilo veliko število mladih: dijakov, študentov, 
brezposelnih in iskalcev zaposlitve. Pridružili so se nam predstavniki 
Zavoda za zaposlovanje, obrtne zbornice Litija, centra za razvoj Litija, 
Občine Litija in Gimnazije Litija, s katerimi smo se aktivno pogovarjali 
o možnih rešitvah zaposlovanja mladih. 
osnovni izzivi okrogle mize so bili: kako dvigniti izobrazbeno raven, saj 
ima kar 41 % mladih Litijanov, starih od 15. do 26. leta, le 2. stopnjo 
izobrazbe (jih motivirati za izobraževanje), kako omogočiti kvalitetno 
povezovanje mladih in podjetij (dijaške in študentske prakse), kako za-
gotoviti večje število delovnih mest…
Podobne okrogle mize se bodo vrstile po celi Sloveniji, v januarju pa bo 

informativno svetovalna pisarna ponuja tudi možnost brezplačnih te-
rapevtskih razgovorov. Te vodi strokovna sodelavka Društva uP, San-
dra Vitas univ.dipl. psihologinja. Za terapevtske pogovore je potrebna 
predhodna najava.
Dodatne informacije lahko dobite na www.drustvo-up.si, up.litija@
gmail.com, ali na 01 434 25 70 ali 01 89 80 119.
V četrtek, 11. novembra na svetovni dan boja proti odvisnosti pripra-
vljamo ob 18.00 tudi predavanje in pogovor »Zasvojenost – osnovna 
dejstva«. Svoje bogate izkušnje dela v Društvu uP – društvu zasvojen-
cev in njihovih svojcev Slovenije bo z nami delila Sandra Vitas.

➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
➤ KREDIT, LEASING
➤  POOBLAŠČENI SERVIS (na vgrajene  

originalne dele GARANCIJA 1 LETO na  
delo in material)

➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
➤ NOVO - SUHO POPRAVILO TOČE
➤ SERVIS RENAULT in DACIA
➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤  POLNJENJE KLIM IN POPRAVILA  

KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤  VULKANIZERSTVO (menjava in centriranje 

gum že za 30 €)
➤ PREPISI
➤ NADOMESTNA IN TESTNA VOZILA

GOSPETI d.o.o.,
BRODARSKA 7, LITIJA  

TEL.: 01/ 8980 820

ODPRTO
OD PON–PET OD 8.00 DO 17.00,

SOBOTA OD 8.30 DO 12.00

Spletni naslov:  
http://www.gospeti.si NA ZALOGI TUDI: BMW serija 3: 320d Touring, let nik 2006, cena 13.600,00 EUR; 

Opel Astra Karavan 1.9 CDTI Enjoy, letnik: 2007, cena 8.950,00 EUR; Renault  
Megane Grandtour 1.5 dCi Dynamique Plus, letnik: 2007, cena 7.300,00 EUR.

Opel Astra 1.6 I GL
Letnik: 1993, veljavnost nalepke: 03/2011, 
prev. 153252 km, temno siva barva (ko-
vinska), bencinski motor, 1598 ccm, 55 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.)

540,00 EUR

Renault Megane RT 1.6e 
Letnik: 1996, prev. 112795 km, srebrna  
barva (kovinska), bencinski motor, 1598 
ccm, 66 kW, ročni menjalnik (5 pr.) 

1.140,00 EUR

Renault Scenic 1.5 dCi Family
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 01/2013, 
prev. 104728 km, srebrna barva (kovinska), 
diesel motor, 1461 ccm, 63 kW, ročni men-
jalnik (5 pr.), KLIMA

10.900,00 EUR

Opel Corsa City 1.0 i 12V 
Letnik: 2000, veljavnost nalepke: 03/2011, 
prev. 94200 km, bordo rdeča barva (kovin-
ska), bencinski motor, 973 ccm, 40 kW, 
ročni menjalnik (5 pr.) 

1.580,00 EUR

Opel Corsa Enjoy 1.0 12V 
Letnik: 2005, veljavnost nalepke: 02/2011, 
prev. 55900 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 998 ccm, 44 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.)

4.300,00 EUR

Opel Astra 1.6 16V N-Joy
Letnik: 2003, veljavnost nalepke: 08/2011, 
prev. 93136 km, srebrna barva (kovinska), 
bencinski motor, 1598 ccm, 74 kW, ročni 
menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.750,00 EUR

GOStiLNa iN PiZZeriJa

T RIO CVET
lokacija: pri borišku v centru litije

Valvazorjev trg 16 • telefon: 031/536-568

T RIO CVET

Delovni čaS
loKala:

pon. – čet.: 8h–23h

petek in sobota: 
8h–24h

nedelja in prazniki: 
8h–21h VLJUDNO VABLJENI !!!

KOSila OB NEDElJah!

nuDiMo vaM: 
malice, domača hrana, pizze,  

kalamari ...

BeLa SiViNa iNDUStriJe aPNa KreSNiCe
Bela sivina je naslov fotografske razstave avtoric Mirte Zajc in Klare 
kržišnik, ki je nastala v okviru kulturnega društva enkraten teater. To-
krat si jo boste lahko ogledali od 12. novembra do sredine decembra v 
Mladinskem centru Litija. 
»Vsak kraj ima svojo zgodbo - objekte, stvari ali dejavnosti, ki ga ozna-
čujejo. kresnice označuje industrija apna, ki jo je leta 1929 ustanovil 
Gvido Birolla. V njej si še vedno služi kruh veliko krajanov kresnic in 
ostalih krajev v okolici. Apnenica, kot je tovarna imenovana med do-
mačini, je kljub robatem, strogo funkcionalnem in velikem tovarniškem 

sledil sklepni dogodek na nacio-
nalni ravni, kjer bodo imeli mladi 
priložnost predstaviti svoja mne-
nja in ugotovitve tudi najvišjim 
predstavnikom oblasti in ostalim 
odločevalcem. 

David SMOLe

iNFOrMatiVNO 
SVetOVaLNa PiSarNa  
DrUŠtVa UP V LitiJi

Svetovalnica je namenjena ose-
bam, ki se zatekajo v omamo in 
želijo spremeniti svoj življenjski 
slog v smeri abstinence in njiho-
vim svojcem, v obliki pogovorov. 
Pogovore bo vodila prostovoljka 
Društva UP Irena Mandelj in sicer 
VSAk PrVi PONeDeLjek V MeSe-
cU oD 17.00 Do 19.00. V novem-
bru bo to v ponedeljek osmega. 
Mladim in staršem bo pomagala 
pridobiti informacije o problema-
tiki zasvojenosti, načinih urejanja 
problematike, razpoložljivih pro-
gramih…

POlNi zaNOSa iN NOVih PričaKOVaNJ
Verjamem, da ste se vsi šolarji že počasi naveličali 
dolgočasnih počitnic in ste že nestrpno pričakovali 
začetek novega šolskega leta, s tem pa tudi ponovno 
odprtje vrat litijskega in šmarskega kluba za dijake in 
študente – kLiŠe-ja. Pred počitniškim oddihom smo 

se klišejevi aktivisti v mesecu juniju od vas poslovili z utripom glasnih 
kitar. upam, da še niste pozabili koncerta Nietov, Zablujene generacije, 
Perota Lovšina in Španskih borcev, ter drugih 
predskupin. Število obiska je sicer malce raz-
očaralo, saj je bilo prodanih le 512 vstopnic. 
To pa je bil tudi eden in edini faktor pri orga-
nizaciji, ki ni dosegel pričakovanja aktivistov. 
Sam nastop skupin je, sodeč po ponorelemu 
občinstvu pred odrom, izpolnil svoj namen – ki 
pa je bil priti, odigrati in zmagati. S svežim pri-
četkom novega šolskega leta je kliše odločen, 
da tudi v tem letu za svoje člane poskrbi za 
ustrezno količino kulture in športa. kot temu 
primerna otvoritev je vabilo k vpisu v gledališki abonma Slovenskega 
mladinskega gledališča v Ljubljani. Abonma obsega šest predstav po 
lastni izbiri. Predstave izmed katerih bodo zainteresirani lahko izbirali, 
so objavljene na spletni strani kliše-ja. Željene predstave zainteresirani 

izbere ob prijavi. Prevoz na pred-
stave bo potekal v lastni režiji, 
saj se gledališče nahaja v nepo-
sredni bližni železniške postaje 
v Ljubljani. Cena za člane je 35 
eur, za nečlane pa 45 eur. Plačilo 
ob prijavi na kliše-ju na uradnih 
urah od ponedeljka do petka od 
17. in 20. ure do 15.10.2010. 
Več informacij dobite na tel. št. 
040 -220–554. ugodno tiskanje, 
fotokopiranje, možnost spiral-
ne vezave, inštrukcije in ostale 
ugodnosti ostajajo stalne sto-
ritve kluba. Vsak študent, ki bo 
v oktobru podaljšal članstvo, oz. 
se včlanil na novo, brezplačno 
prejme kupon za pijačo za Hal-
loween party v gostilni Mustang 
v Šmartnem pri Litiji. čim hitreje 

pohitite v kliše s potrdilom o vpisu za tekoče šolsko leto 2010/2011 in 
se brezplačno včlanite v naš klub.  
     Tjaša CVeTkOVič



raZStaVa iNVaZiVNe 
VrStE V KNJiŽNiCi 

LitiJa
V mednarodnem letu biotske 
raznovrstnosti so biologi, na-
ravoslovci najbrž veliko o tem 

veliko prebrali ali napisali, ljubitelji narave pa z ve-
seljem prisluhnemo predavanjem prof. dr. Nejca  
jogana z Biotehniške fakultete univerze v Ljubljani. 
če ste njegovo predavanje zamudili, vas vabimo 
ogledu razstave, ki nam jo je priskrbel prof. dr. Jogan, 
tudi soavtor raz-
stave. Gre za pa-
noje o invazivnih 
vrstah, ki si jih 
lahko ogledate 
v prostorih knji-
žnice. Več o pro-
jektu Thuja pa si 
lahko preberete 
na spletni strani. 
Panoji nam predstavljajo zelo koristne in pomembne 
informacije o rastlinah in živalih, ki jih zasledimo v 
našem okolju in niso naše gore »list«. Tja so zašli 
zaradi človekovega vpliva ali prenosa iz tujih dežel, 
živali pa v naravi pristanejo, ker jih človek tja prepro-
sto odvrže. Nekaterih invazivnih rastlin se danes ne 

da več zatreti, kot 
na primer vodno 
solato, ki je po-
polnoma uničila 
mokrišče pri Bre-
žicah. Vabljeni k 
ogledu razstave, 
razstavo še pose-
bej priporočamo 

šolarjem in dijakom! V knjižnici Litija bodo panoji 
projekta Thuja na ogled še ves mesec, nato se raz-
stava seli po slovenskih srednjih šolah. 

ŠMarSKe VeZiLJe Se PreDStaViJO
V knjižnici Šmartno se vsak prvi in tretji torek v 
mesecu srečujejo ljubiteljice ročnih del. Mentorica 
Štefka Fašing in njene vezilje že pridno vezejo in pri-
pravljajo izdelke za razstavo ob občinskem prazni-
ku. Doslej so ustvarjale v tehniki rišelje, seznanile 
se bodo še z drugimi tehnikami vezenj: stebelni in 
verižni vbod, angleško vezenje, pričele bodo tudi s 
klekljanjem. če želite ohranjati tradicijo vezenja, se 
kaj novega naučiti, predvsem pa prosti čas preživeti 
v prijetni družbi, se pridružite veziljam, z veseljem 
vas bodo sprejele. 
razstava njihovih ročnih del ob občinskem pra-
zniku bo v petek, 12. 11., ob 17. uri v Knjižnici 
Šmartno. izdelki bodo na ogled tudi v nedeljo, 
14. 11., v dopoldanskem času. 

razStaVa FOtOGraFiJ SMEt Na SMEt
kliše, klub litijskih in šmarskih študentov je junija 
razpisal fotografski natečaj Smet na smet. S projek-
tom so želeli opozoriti na problematiko odlaganja 
smeti v reko ali nabrežje. Natečaj se je zaključil 30. 
septembra, 10 najbolje ocenjenih fotografij bodo 
javnosti predstavili 9. novembra ob 19. uri, v Knji-
žnici Litija. 

litErarNO POtOPiSNi VEčEr za  
lJUBitElJE DUhOVNOSti

rajko jerama se je rodil v idilični gorenjski vasici 
Ljubno. Visokošolski študij in kasnejše poučeva-
nje elektrotehnike na srednji šoli je bilo prehodno 
obdobje. Ko se je spoprijateljil z vadbo meditacije, 
so temu sledili začetki literarnega ustvarjanja kot 
dokaz notranjega zorenja. S tem je sovpadalo zah-
tevno prevajanje Bhagavadgite, ki je temeljni sveti 
spis vzhodnjaške modrosti. Tako se je med pogo-
stimi potovanji v Indijo usposobil za svojo primarno 
vlogo učitelja meditacije. Njegovo pisanje je pravza-
prav vedno v funkciji duhovnega razsvetljevanja. Na 
srečanju bo predstavil roman Lebdenje, srečanje pa 
popestril s posnetki popotovanja v Indijo. Rajko Je-
rama bo gost knjižnice Litija v četrtek, 4. novembra 
ob 19. uri. 

JaPONSKi VEčEr S SEiKO araKi GErl
japonščine v Sloveniji ne slišimo pogosto. japonska, 
ta oddaljena kultura, marsikomu vzbuja radove-
dnost. In prav gotovo so zanimive tudi ljubezenske 
vezi, ki človeka prestavijo z enega konca sveta na 
drugega. Prav ljubezen do Slovenca je bila kriva, da 
je Seiko Araki Gerl svojo domovino zamenjala za 
Slovenijo. Poročila se je v Celje in začela spoznavati 
naš svet, naše navade in ljudi. ob vsem tem pa je 
spontano nastajala pesniška zbirka, ki jo je posvetila 
materi, ki živi na japonskem. V zahvali sodelavcem 
pri knjigi je odstrla tudi nekaj svoje zasebnosti: »Žal 
ne izhajam iz družine, v katero bi oče prinašal vese-
lje ali občutek varnosti. Samo mati je bila tista, na 
katero smo se lahko zanesli in opirali, samo ona nas 
je vzgajala ter varovala pred nevarnostmi, tudi pred 
očetom«. 
Seiko bo prebirala v japonščini, sledile bodo pesmi 
v slovenskem prevodu. Spoznali boste življenje na 
japonskem, posebnosti, ki jih delajo tako različne, a 
v ljubezni in bolečini povsem podobne nam.

JAvNI zAvoD zA KuLTuRo LITIJA

»VŠEč SO Mi lJUDJE …«
je slučajno do vas že prišla elek-
tronska pošta z mislimi Maria Bene-
dettija z naslovom Ljudje, ki so mi 
všeč? Med drugim je zapisano tudi: 
»Všeč so mi ljudje, ki razumejo, da 
je največja človekova napaka to, da 

poskuša iz glave izvleči tisto, kar ne pride iz srca.« 
Zanimiv stavek, ki nam 
da misliti. Uspešno delo 
je tisto, ki je opravljeno 
iskreno in z veseljem. In 
kjer je zadovoljstvo, so 
tudi rezultati. 
Včasih je težko razu-
meti, da se stvari nikoli 
ne zgodijo po naključju. Vedno nekje obstaja morda 
najdrobnejše razmišljanje, misel, ki postavi osnove … 
Težka filozofija, boste rekli. Mogoče pa je čisto pre-
prosta. 
Tudi v našem Kulturnem centru se dogodki ne dogaja-
jo po naključju. Skrbno načrtujemo, se dogovarjamo 
in ugotavljamo, da imamo še veliko neizkoriščenih po-
tencialov. Verjamemo, da bomo našli prave poti za do-
sego naših ciljev in iz meseca v mesec smo jim bliže. 
uspešno smo pričeli sezono otroških matinej in gleda-
liškega abonmaja, v avli občine smo pripravili že dve 
razstavi in odziv je odličen. Do konca leta pa se bodo 
zanimivi dogodki kar vrstili.

Vabimo vas na … 
SLiKarSKi DOGODeK Leta  

V KULtUrNeM CeNtrU LitiJa
29. oktobra bomo v Litiji gostili kar 18 slovenskih sli-
karjev. Polovica od njih se javnosti predstavlja prvič, 
ostali pa so bolj ali manj uveljavljeni umetniki, tudi z 
akademsko izobrazbo. Duša in srce te zanimive dru-
ščine je rajko Ferk. O njem je radivoj Vojko Štuhec, 
akademski kipar, napisal naslednje:

»Navzven umirjen, v 
notranjosti pa poln 
silne energije, ki kot 
vulkan bruha lavo – 
barve na slikarska 
platna. Kakor da je 
vsaka slika erupci-
ja. Gledalca je kar 

strah, da bo ta lava, te barve stekla iz slike, čez okvir. 
Da bi nekoliko umiril to silno eruptivnost, uporabi v ne-
katerih slikah bolj spoznavno motiviko. Tudi izbor tehni-
ke / nanos barve z lopatico, brez čopiča /, ki zahteva 
debelejši nanos barve / pastoznost / omogoča tej silni 
energiji, da pride čustvo do izraza in duša do potešitve. 
Tak vtis dobi gledalec ob slikah manjšega formata kot 
pri velikih platnih.«
razstava »rajko Ferk in prijatelji« bo na ogled v avli 
Kulturnega centra še ves mesec november. Predla-
gamo vam, da ogled razstave združite z obiskom ka-
kšnega od številnih kulturnih dogodkov, ki se bodo 
zvrstili v dvorani v naslednjem mesecu.
Otvoritev razstave bo 29. oktobra ob 18. uri v avli 
Kulturnega centra, nato pa se bo ob 19. uri pričel 
zanimiv koncert, ki ga pripravlja Moška vokalna 
skupina Lipa.

knjižnica litija  SLaVNOStNa aKaDeMiJa  
OB 125-LetNiCi UStaNOVitVe  

BraLNeGa DrUŠtVa, PD LiPa iN  
litiJSKih GaSilCEV

organizirano branje oz. izposojanje knjig na obmo-
čju naše občine ima korenine v Bralnem društvu, ki 
je vzniknilo v »slovenskem prebujenju« - v obdobju 
čitalništva. O takratnem duhu in družbenem utripu 
pričajo ohranjena društvena pravila. Bogato kultur-
no delovanje ob koncu 19. stoletja pa ni porodilo le 
bralnega društva in kasneje različnih oblik knjižnic, 
pač pa tudi Pevsko društvo Lipa in Gasilsko društvo 
Litija. 
Obe litijski društvi in knjižnica v letošnjem letu bele-
žijo 125 let od prvih začetkov oz. ustanovitve. V spo-
min na to častitljivo »čitalniško« obdobje bo v dvo-
rani javnega zavoda za kulturo Litija 18. novembra 
ob 19. uri slavnostna akademija. obletnico bomo 
počastili s kulturnim recitalom in krajšo monodra-
mo: Andrej Smole – znameniti Slovenec v uprizoritvi 
Anatola Šterna. 

Andreja ŠTuHeC

UNiVErza za trEtJE ŽiVlJENJSKO 
OBDOBJE začEla S PrEDaVaNJi

Na uvodno prireditev so 
člani univerze povabili več-
krat nagrajeno fotografinjo 
Manco Juvan Hessabi, ki je 
predstavila zanimivosti, kot 
jih je zaznalo njeno foto-

grafsko oko v Afganistanu, Iranu, Venezueli in Tajski. 
Manca išče zgodbe ljudi z obrobja, da njihovo usodo 
spozna čim več ljudi. V Afganistanu je vojna povzro-

čila veliko dušev-
nih bolezni, v iranu 
si mladi želijo živeti 
tako kot vrstniki po 
svetu, v Venezueli 
se na ulicah do-
gaja marsikaj, na 
Tajskem so najlep-
še ženske v bistvu 

moški, kathoey jim pravijo ali »tretji spol«. Manca 
s svojim tveganim iskanjem foto zgodb odpira nam 
neznane, zamolčane resnice. O svojem delovanju v 
Afganistanu je izdala knjigo, Afganistan: neobičajno 
življenje. Predstavitev knjige in pogovor z avtorico 
je bil 20. oktobra v Moderni galeriji v Ljubljani, foto-
grafsko razstavo o Afganistanu pa si lahko v Moder-
ni galeriji ogledate do 5. decembra letos. 
Zbrane je pozdravila predsednica univerze, Marijela 
Lebinger, o razpisu za pridobitev lastnih finančnih 
sredstev je poročala Milena Dimec. V kulturnem 
programu na uvodni prireditvi univerze je nastopila 
Mešana vokalna skupina Lipa, ki se je v taki sestavi 
publiki predstavila prvič. Prekaljeni pevci in pevke 

so navdušili s slovenskimi ljudskimi tudi Manco, 
med njeno obvezno prtljago med popotovanji so tudi 
CD – ji s slovensko glasbo, kot vez z domačo deželo 
in ljudmi. 

UNiVErza začEla S PrViMi  
PreDaVaNJi

člani univerze so že imeli prva predavanja in teča-
je. O dejavnikih tveganja za zdravje je predaval dr. 
Božidar Voljč, ki je pokramljal s prisotnimi, topel 
in čuteč zdravnik je ostal tudi po upokojitvi. Z ak-
tivnostmi na področju varovanja zdravja v tretjem 
obdobju bo nadaljeval še naprej. Med njegove tre-
nutne naloge sodi ozaveščanje o nevarnosti padcev 
v starejših letih, skušali bodo pridobiti nekaj deset 
tako imenovanih širiteljev, oseb, ki bodo znanje in 
vedenje o zaščiti pred padci širili po Sloveniji. Sta-
tistike kažejo, da se število padcev razlikuje tudi po 
spolu, ženske padajo v zaprtih prostorih, moški pri 
delu v naravi in okolici. Poškodbe so lahko hude in 
usodne za mobilnost in sposobnost za samostojno 
življenje. Zakaj jih torej ne bi preprečevali, pravi dr. 
Voljč. če bo zanimanje med člani univerze, se bo z 
veseljem odzval še na kakšno povabilo, prvo preda-
vanje je bilo žal slabo obiskano, vendar nam ni vzelo 
zagona pri delovanju. 
Prvo predavanje programa Zdrava prehrana bo v če-
trtek, 4. novembra ob 9.30, v knjižnici Litija. Mojca 
koman, soavtorica knjige Zdravje je naša odločitev 
se je odločila za podobno poklicno pot kot njena 
mama, Marija Merljak. Ker pa se je zaradi promovi-
ranja zdrave prehrane, pojavljanja v medijih, raznih 
gostovanj in nastopanj njuno delo precej razširilo, 
bo predavanja v naši univerzi prevzela Mojca Ko-
man. Predavanja bodo enkrat mesečno, prispevek 
za predavateljico je 5 €. Vabljeni!

Aleksandra MAVreTič

KONCErt SlOVENSKih EVErGrEENOV
Moška vokalna skupina Lipa bo tokrat znova prese-
netila s posebnim programom. Predstavili se bodo 
s priredbami slovenskih zimzelenih popevk. Na odru 
se jim bo pridružila znana pevska skupina Borovničke 
s kitaristom, kot gostja večera pa bo nastopila slo-
venska glasbena legenda eva Sršen, ki je leta 1970 
kot predstavnica Jugoslavije nastopila na evroviziji s 
skladbo Pridi dala ti bom cvet.
29. oktober bo dan, ko bo prav vsak izmed vas 
našel nekaj lepega zase in za svojo dušo!

NOVeMBrSKe OtrOŠKe MatiNeJe 
V goste smo povabili Lutkovno skupino Lučka iz Trbo-
velj, ki deluje že preko 30 let. članice skupine so po-
klicno vezane na otroke, zato jim je blizu njihovo do-
življanje in pričakovanje in na tem gradijo predstavo. 
Same izdelujejo lutke in sceno, pišejo glasbo, režirajo 
… Predstavile nam bodo igrico PrijATeLji STrAŠiLA 
cAPKA, ki bo med litijske otroke gotovo prinesla ne-

kaj novega in zanimivega, 
zato ne zamudite sobote, 
6. novembra ob 10. uri! 
V soboto, 20. novembra 
ob 10. uri, bo na našem 
odru zaigralo Gledališče 
ZAPIK in sicer s predstavo 

rDečA kAPiCA. kljub temu, da najbrž že vsi otroci 
poznajo vsebino te zgodbe, bosta priznana ustvarjalca 
jelena Sitar in igor Cvetko ustvarila edinstveno zmes 
poetičnosti in hkrati dobre zabave za otroke. Tudi lut-
ke bodo tokrat nekaj posebnega in neobičajnega. 

KLUB PriJateLJeV MUZeJa
Za prvo srečanje kluba prijateljev muzeja smo izbrali 
zanimivo in mogoče tudi malo kontroverzno temo, ki 
nam jo bodo predstavili člani Zveze DD Harvardi in ki 
že nekaj časa vzbuja različne odzive v slovenski jav-
nosti. Spregovorili bodo (bomo) o knjigi, ki predstavlja 
prvo rusko raziskavo posvečeno zgodovini Slovencev. 
obenem predstavlja tudi prvo obširnejšo zgodovinsko 
delo o Slovencih nasploh. Njen avtor jurij Venelin, 
sodelavec ruske cesarske akademije in član Društva 
zgodovine in starodavnosti rusov, je žal umrl, preden 
je knjigo dokončal. Začeto delo je zato nadaljeval 
njegov bratranec Ivan Molnar. Venelinove raziskave 
in zaključki o Slovencih se osupljivo ujemajo s šte-
vilnimi novejšimi raziskavami različnih zgodovinarjev, 
arheologov in jezikoslovcev, tako na zahodu kot tudi 
na vzhodu, v njegovi domovini rusiji. Vse to daje nje-
govemu delu še mnogo večjo težo in ga uvršča med 
velikane zgodovinske znanosti. 
Zato vas vabimo, 8. novembra 2010 ob 19. uri, v 
prostore Kulturnega centra. Večer smo naslovili kar 
po knjigi StarODaVNi iN DaNaŠNJi SLOVeNCi

2. aBONMaJSKa PreDStaVa
Obveščamo vse abonente, da bo druga abonmajska 
predstava na sporedu v četrtek, 25.11.2010 ob 19.30 
uri. Ogledali si bomo komedijo ŠeF ŠeFiCA (Gustav 
film), igrata odlična Alenka Tetičkovič (zamenjala bo 
Mojco Funkl) in jernej kuntner. Vabila vam pošljemo 
po pošti! 
tako. Kulturne hrane bo dovolj za vse. Vzemite si 
svoj delež. Mogoče je včasih pametno mešati oku-
se in preizkusiti nekaj novega. 29. oktober to go-
tovo ponuja!

KultuRni KoleDaR
DatUM Ura DOGODeK LOKaCiJa

čeT 21.10.
18.00 retrospektiva  Art film fest – projekcija filmov festivala  1. del Mc Litija
19.00 razstava: Mitja Pleško, krajine in tihožitja v pastelih knjižnica Šmartno 

PeT 22.10. 18.00 retrospektiva  Art film fest – projekcija filmov festivala  2. del Mc Litija

SOB 23.10.
10.00 OTrOŠkA MATiNejA: TrNuLjčiCA– Gledališče Fru Fru Kulturni center Litija
18.00 Prireditev ob 10. obletnici OZVVS Litija-Šmartno Kulturni center Litija 

PON 25.10. 16.00 kamen modrosti – čarobna ustvarjalna delavnica Mc Litija

ToR 26.10.

16.00 Dvorana skrivnosti - čarobna ustvarjalna delavnica Mc Litija
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija 
19.00 Otvoritev razstave »Med besedo in podobo« knjižnica Litija 
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno 

Sre 27.10. 16.00 jetnik iz Azkabana - čarobna ustvarjalna delavnica Mc Litija

čeT 28.10.
7.15-15.40 Atlantis – kopalni izlet Mc Litija

16.00 Ognjeni kelih - čarobna ustvarjalna delavnica Mc Litija

PeT 29.10.

16.00 Feniksov red - čarobna ustvarjalna delavnica Mc Litija

18.00 Otvoritev slikarske razstave »rajko Ferk in prijatelji« Avla Kulturnega 
centra

19.00 Večer  slovenskih »eVerGreeNOV«: koncert PD Lipa z gosti Kulturni center Litija

SOB 30.10.
16.00 – 20.00 krik – prostorska postavitev in tekmovanje za najboljši čarovniški krik Grad Bogenšperk

17.00 4. ArT FiLM FeST – območno srečanje ustvarjalcev kratkega filma Kulturni center Litija 

čeT 4.11. 19.00 Točka VŽu: Za ljubitelje duhovnosti literarno potopisni večer. Prevajalec 
Bhagavadgite, rajko jerama bo predstavil svoj roman Lebdenje knjižnica Litija

SOB 6.11. 10.00 OTrOŠkA MATiNejA: Prijatelji Strašila Capka – Lutkovna skupina Lučka Trbovlje Kulturni center Litija

NeD 7.11. 16.00 »jesen v ribčah« – kulturna prireditev Večnamenski objekt 
v ribčah 

PON 8.11. 19.00 klub prijateljev muzeja: Starodavni in današnji Slovenci Kulturni center Litija

ToR 9.11.
18.00 Ura pravljic knjižnica Litija
19.00 razstava fotografij kLiŠe:  Smet na smet knjižnica Litija

čeT 11.11. 18.00
Ura pravljic knjižnica Šmartno

Zasvojenost – osnovna dejstva; predavanje in diskusija  
s Sandro Vitas prof., univ.dipl.psih. Mc Litija

PeT 12.11.

17.00 razstava izdelkov šmarskih vezilj ob občinskem prazniku knjižnica Šmartno

19.00
Bela sivina – otvoritev razstave fotografij klare kržišnik in Mirte Zajc Mc Litija

iZMeNjALNi kONCerT: MoPZ Polšnik, MoPZ Papirničar jagnjenica in komorna 
skupina invalidov Zagorje

Kulturna dvorana na 
Polšniku 

PON 15.11. 19.00 Priložnosti mladinskih pobud primer »jara gospoda« in igre socialnih vlog Mc Litija

ToR 16.11. 19.00
Potopis: Matjaž Pirš-Maroko knjižnica Litija

Prostovoljno delo mladih v tujini; gost: David Smole koordinator eVS in  Martina 
Bilikova

Mladinski center 
Litija

Sre 17.11. 19.00 Možnosti izvajanja mladinskih projektov s sredstvi eu, gostja: Maja černe Tomšič, 
programska sodelavka MVA Mc Litija

čeT 18.11. 19.00
Slavnostna akademija ob 125- letnici čitalništva (knjižnica), litijskih gasilcev  

in pevskega društva Lipa Kulturni center Litija

Dokumentarni film okus evrope Mc Litija

PeT 19.11. 19.00
Koncert DU Litija Kulturni center Litija 

klubska scena – večer poezije ob glasbi - projekt s podporo eu Mc Litija
SOB 20.11. 10.00 OTrOŠkA MATiNejA: rdeča kapica – Gledališče Zapik Kulturni center Litija

ToR 23.11.
18.00

Ura pravljic knjižnica Litija
Dan brez prometnih nesreč – pogovor z gosti s Policijske postaje Litija Mc Litija

19.00 Točka VŽu: japonski večer: Seiko Araki Gerl,   
predstavitev prve pesniške zbirke Šiv življenja knjižnica Litija

čeT 25.11.
18.00 Ura pravljic knjižnica Šmartno
19.30 ABONMA: Šef šefica – Gustav film Kulturni center Litija

SOB 27.11. 19.00 Srečanje družin – Družine imajo talent Kulturna dvorana na 
Polšniku

Podatke zbira: JZ ZA KULTURO, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900-200, FAX:01/8900-204, E-MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si
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osnovna šola litija
LetNa ŠOLa V NaraVi 2010

učenci petih razredov OŠ Litija so septembra preživeli 
pet dni v letni šoli v naravi v Žusterni. Plavalni učitelji so 
poskrbeli, da so izboljšali tehniko plavanja in pridobili 
na hitrosti. Spoznavali so značilnosti primorskega sve-
ta. Z ladjico so se peljali v Izolo. V mestu so si na pano-
jih ogledali, kako so nekoč ročno čistili in konzervirali 

ribe. Na pohodu po 
ulicah so spoznavali 
značilnosti primorskih 
mest. Nočni pohod v 
Koper je bil še pose-
bej zanimiv. Letos so 
imeli priložnost opa-
zovati nebo s pomo-
čjo teleskopa. Šola je 
namreč kupila teleskop, ki je prikazal površje Lune mnogo bližje, kot 
so navajeni. Navdušil jih je planet jupiter s štirimi velikimi lunami. Na 
zaključni prireditvi so prejeli zlate, bronaste in srebrne delfinčke.

»BOlJŠE PrEDStaVE ŠE NiSEM ViDEl!«
učenci gledališke skupine Neuradno zasačeni iz OŠ Litija so v četrtek, 
7. 10. 2010, premierno predstavili igro Pike na obisku. Kot Pike so na-
stopile Pia kos, urška Širok in Pia Lucija Primožič. V vlogi voditeljev sta 

se pomerila Lara krafogel in jan Trdin. Več 
vlog pa so odigrali Zarja Mandelj, Tinkara 
Mrzelj in Tadej cerar. Da pa so vsi plesali 
kot je hotela prava Pika, je z igranjem na 
harmoniko poskrbel Gabrijel Voje. V igro so 
aktivno vključili tudi gledalce, ki so pomaga-
li izbrati pravo Piko Nogavičko. Na premiero 
so povabili  tudi otroke iz vrtca Najdihojca. 
Koreografijo na glasbo, ki jo je za to pred-
stavo napisal Alojz Stradar, je pripravila Va-

nja Arhnaver, za sceno je poskrbela Marija Bregar Hostnik, predstavo 
pa je po predlogi Andreja rozmana priredila in režirala jana Štojs. in 
kako so se odzvali gledalci? Vprašajte tretješolce ali pa prvošolce. 
Predstavo pa so odigrali tudi v Kulturnem centru Litija na redni sobotni 
otroški matineji.
V spominu pa je vsem ostala izjava tretješolca: »Boljše predstave še 
nisem videl..«

ENGliSh tEa OzirOMa razrEDNa Ura MalCE DrUGačE
Na OŠ Litija so lahko razredne ure res 
nekaj posebnega. 
Privoščili smo si čaj, in sicer »po angle-
ško«.
učiteljica angleščine Vesna kosmač nam 
je predstavila vlogo »batlerja« in razloži-
la, kako poteka pravi obred pitja čaja pri 
Angležih. Bili smo izjemno navdušeni nad 
njeno vlogo ter nad piškotki, ki so prav 
teknili poleg čaja. Po želji smo si seveda 
dodali mleko in kocke sladkorja, hkrati 
pa smo prijetno kramljali. Razredna ura 
še nikoli ni bila tako prijetna, saj nas je 
zvonec resnično presenetil. iz »angležev« 
smo se prelevili v učence 7. a in odhiteli 
k pouku. Sklep razredne ure pa je bil jasen: ta obred zagotovo še kdaj 
ponovimo!!!
                                              čenci 7. a in razredničarka irena Vrhovec

5. OKtOBEr – DaN UčitElJEV
Ob dnevu učiteljev so se na pobudo učiteljev OŠ Litija zbrali učitelji in 
učiteljice iz Litije, Šmartnega in Gabrovke, še posebej veseli so bili tudi 
odziva profesorjev iz Gimnazije Litija. V dvorani kulturnega centra Litija 
so si ogledali predstavo učitelj, po njej pa so si pedagoški delavci vzeli 
čas za klepet. Najstarejši kolegi so se spomnili, da je to pozabljena 
oblika druženja, saj so se nazadnje v takem številu srečali pred približno 
dvajsetimi leti. Vsi so bili enotnega mnenja, naj se taka oblika druženja 
obdrži tudi v prihodnje.

OKtOBEr – MEDNarODNi MESEC ŠOlSKih KNJiŽNiC
Šolske knjižnice v mesecu oktobru praznujejo svoj 
mednarodni mesec. Glavni namen praznovanja tega 
meseca je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na po-
men šolskih knjižnic za učenje in raziskovanje. Letošnje 
geslo ODPrTOST rAZNOVrSTNiM iZZiVOM sporoča, 
da so šolske knjižnice lahko središče sprememb, da se 

zmorejo vedno znova odpirati izzivom poučevanja, branja, umetniškega 
ustvarjanja in druženja.
V šolski knjižnici Litija ta mesec 
izvajamo različne dejavnosti, 
v katere vključujemo prav vse 
naše člane. ilustriramo, izde-
lujemo kazalke, pesniško pou-
stvarjamo, anketiramo starše... 
Vse nastalo bomo pokazali na 
razstavi v naši knjižnici, ki pa jo 
bomo prestavili v novembrski čas. ugotovili smo, da je oktober za nas 
čisto prekratek mesec. 

iGriVa KOŠarKa
V torek, 28.9.2010, je na Osnovni šoli Litija potekala igriva košar-
ka, ki so jo s sodelovanjem KK litija izvedli predstavniki Košarkar-
ske zveze Slovenije. 
igriva košarka je v osnovi namenjena vsem otrokom obeh spolov, starih 
med 4 in 9 let. Pravila igre so prirejena tako, da najbolje ustrezajo tej 
starostni skupini. otroci prek ukvarjanja z izbranim športom dosegajo 
zaupanje v same sebe ter v svoje telesne in socialne spretnosti, s čimer 
si gradijo pozitivno samopodobo. Pri igrivi košarki je otrok s svojimi 
čustvi in potrebami vselej na prvem mestu. Skupaj z organizatorji pro-
jekta sta otroke zabavala Žogi in Žogica koško, ki sta v septembru na 
dvajsetih akcijah obiskala že 3000 otrok po vsej Sloveniji. V razigranem 
svetu košarke so učenci od prvega do petega razreda izredno uživali, ko 
so s košarkarsko žogo premagovali ovire na raznolikih poligonih. 
Ob pogledu na nasmejane in zadovoljne otroke po končani prireditvi je 
bilo jasno, da je prireditev uspela in v prihodnje si želimo še kakšen njihov 
obisk. 

vrtec litija
ob teDnu otRoKa v vRtcu najDiHojca
kjer so otroci, je vse sveže in naravno, polno barv, 
topline in življenja. Tako je pri nas od prvega sep-
tembra dalje.
Ob prazniku otrok – TeDNu OTrOkA – smo želeli 
strokovni delavci vrtca program vsebinsko še bolj 
obogatiti. Tudi v prvem tednu oktobra je bilo tako. V 

otrocih smo želeli spodbujati najpomembnejše: njihovo radovednost in 
pridobivanje novih izkušenj, znanj, spretnosti. 

opazovali in raziskovali smo gozd v 
jesenskem času. izvajali smo naravo-
slovne poizkuse, strokovne delavke 
smo pripravile igrano igrico, starejši 
otroci so obiskali prijatelje v šoli, iz-
vedli smo gibalno druženje v športni 
dvorani.
Najbolj nestrpno smo vsi čakali na za-
ključek tedna, ko nas je obiskal Tesin 
dedek, gospod jože Setničar – glas-
benik, velik ljubitelj narave, ki s svojih 
sprehodov nosi lesene veje, korenine, 
iz katerih izdeluje 
lesene rogove. 
Le kako se lahko 
iz palice ustvari 
tako čudovit in-
strument, smo 

se vsi spraševali in radovedno opazovali, kako 
gospod jože izvablja melodije iz lepo poslikanih 
rogov. Vnukinja in dedek sta nam zaigrala tudi 
skupaj in požela velik aplavz. Veliko smo izvedeli 
o njegovi ljubezni – izdelovanju lesenih rogov in 
igranju na njih. kar prehitro je minil čas našega 
druženja. Gospodu jožetu smo strokovni delavci 
vrtca in otroci zaželeli še veliko navdiha in užitka 
pri iskanju novih načinov glasbenega izražanja.
Naj otroci praznujejo vsak dan in ne le v tednu 
otroka!
                Marjana Pušnik, vzgojiteljica – vodja 
                                 enote Najdihojca

poSaDitev DReveSa v vRtcu MeDveDeK
Slovenci smo na svoj gozd lah-
ko ponosni, saj je naša mala 
državica tretja najbolj gozdna-
ta država v evropi. Za ohranja-
nje tega stanja si prizadevamo 
tudi v vrtcu Medvedek. Naše 
igrišče smo popestrili z dve-
ma nenavadnima drevesoma, 
tulipanovec in ginko, ki nam 
ju je podaril vrtnar Miha kos. 
otroci so z zanimanjem opazo-
vali spretnega vrtnarja pri njegovem delu. Ugotavljali so, da drevesa 
potrebujemo za senco, za drva, za papir, da na njih zrastejo sadeži, da 

po njih lahko plezamo, ga božamo. Vrtnarju 
smo obljubili, da bomo pazili na posajena 
drevesa in spremljali rast in njegov razvoj. 
Zavedanje o pomembnosti sajenja in ohra-
njanja gozdov je pri otrocih bistvenega po-
mena, za kasnejšo razumevanje varovanja 
okolja in narave.

         Milena Bratkovič, vzgojiteljica – vodja enote Medvedek

RazGiban pRoGRaM ob teDnu otRoKa v enoti KeKec
Teden otroka 2010. Le zakaj se imenuje teden otroka le enkrat letno, 
ko pa smo v vrtcu vsak dan zaradi otrok? To se sprašujem vsako leto! 
V tednu otroka smo v torek začele izvajati riNGArAjA DNeVe. Z našimi 
najmlajšimi otroki bomo izvajali Bibarije, nadaljujemo tudi z izposojo 
knjig v knjižnici. Letos imamo kar 13 novih članov. Otroci so si najprej 
ogledali knjižnico, se seznanili s pravili, nato pa so prejeli še torbe, 
ki sem jih izdelala prav za izposojo knjig. Ob knjigah otroci doživljajo 
ugodje, veselje, zabavo ter pridobivajo pozitivni odnos do literature. 
Prav tako se otroci navajajo na samostojno pripovedovanje, ko prebra-
no knjigo prinesejo nazaj. 
V našem vrtcu smo v tednu otroka vzgojiteljice pripravile lutkovno igri-
co Hrčkova hruška ter na dan odprtih vrat povabile starše, stare starše, 
krajane. V duhu letošnje teme otroka »Mediji za bogatejše otroštvo«, 
smo pravljico prikazale tudi ob računalniku in tako pokazale primer 
varne uporabe tega medija. Strokovne delavke smo pripravile tudi ba-
lone želja, na katere smo napisale otroške želje in jih nato na igrišču 
spustile. V tednu otroka smo organizirale tudi igralni dan, ko so otroci 
od doma prinesli igrače, s katerimi smo obogatili in popestrili igro na 
našem igrišču. 
Vsako dopoldne, preden nas ponese v »spančkovo« deželo, pa otroke 
razveselimo s priljubljenimi pravljicami Anje Štefan.

   Mirjam Andrejčič, dipl. vzgojiteljica – vodja enote

teDen otRoKa v enoti juRčeK 
V vrtcu jurček smo se zaposleni dogovorili, da ob TeDNu OTrOkA, 
ki se je pričel 4. oktobra 2010, v dopoldanskem času povabimo k de-
javnostim otroke, ki niso vpisani v vrtec. Zadnji teden septembra smo 
izdelali vabila in jih obesili na oglasne deske v kS jevnica. Starši skupaj 
z otroki so pridno prihajali na druženje v vrtec vse dni v tednu v dopol-
danskem času.
Dejavnosti ki so potekale ob tednu otroka so bile:
Ponedeljek: gibalne aktivnosti.
Torek: glasbeno dopoldne.
Sreda: likovne dejavnosti.
četrtek: lutkovna predstava Letni časi.
Petek: igra z igračami po izbiri otrok.
Dovolj časa za igro smo namenili tudi na vrtčevskem igrišču.
Konec tedna pa nam je dve in pol letna ela povedala, da je bilo dobro, 
da so ji bili všeč »otroki«, da je ona telovadila in plesala. ker pa Nejc še 
ne govori, je njegova mamica povedala, da sta se imela v vrtcu super. 

                  Nada Brečko, vzgojiteljica – vodja enote

rODiteLJSKi SeStaNeK Za StarŠe 
UčENCEV 

V sredo, 29. septembra 2010, so se na Podružnici s 
prilagojenim programom na osnovni šoli Litija zbrali 
starši učencev s posebnimi potrebami na prvem ro-
diteljskem sestanku. Srečanje se je pričelo z nasto-

pom vokalne skupine učiteljev. Predstavili so se z dvema čudovitima 
skladbama. Sestanek je vodila pomočnica ravnatelja Marjeta Mlakar 
Agrež. Najprej je predstavila delo šole v preteklem šolskem letu ter le-
tni delovni načrt za to šolsko leto. ker je na šoli nekaj novincev, je pred-
stavila nove učence in pedagoške delavce. Starše je povabila na ogled 
likovnih izdelkov otrok, ki so jih razstavili na hodniku šole, prav tako 
pa tudi na razstavo učenke Marije 
Pirc, ki je ustvarjala tudi med po-
čitnicami. Nato je starše pozvala, 
da pri oblikovanju individualiziranih 
programov njihovih otrok aktivno 
sodelujejo, saj s tem pripomorejo 
k boljšemu uspehu in zadovoljstvu 
učencev. Zelo dobrodošli so tudi njihovi predlogi in pripombe. Socialna 
pedagoginja katarina Lenič, ki je letos pripravnica na OŠ Litija, je nato 
predstavila nov projekt šole z naslovom učim se učiti. k sodelovanju je 
povabila tudi učence s posebnimi potrebami. Po končanem skupnem 
delu sestanka so sledili razgovori in predstavitve dela v oddelkih, ki so 
jih pripravili razredniki. Podružnica s prilagojenim programom je torej 
hrabro zakorakala v novo šolsko leto in še naprej uspešno sodeluje s 
starši učencev. 

Katarina LeNič
teDeN OtrOKa

Teden otroka je potekal od 4.10.2010 do 9.10 2010 s sloganom Mediji 
za bogatejše otroštvo. Za učence so pripravili kar nekaj aktivnosti. Ga. 
Romana Jerele iz Zdravstvenega doma Litija jim je v okviru zdravstve-
ne vzgoje predstavila zgodbe dr. Zobotigra z naslovom Koko in majavi 
zobje. Na uvodnem srečanju so se sestali člani NAj skupine, člani sku-
pine za samopomoč staršev in člani intervizijske skupine učiteljev. V 
torek, 5.10.2010, so učenci obiskali Matično knjižnico Litija, kjer so si 
ogledali prostore knjižnice in poslušali zgodbico. Teden se je nadalje-
val z obiskom prostovoljcev iz Mladinskega centra Litija. S skupnimi 
močmi so prostovoljci in učenci ustvarili čudovite izdelke, tiskali so 
majice, izdelovali indijanske perjanice… V četrtek so imeli učenci vseh 
razredov tehniški dan-ekologija, obiskali so komunalno podjetje Litija. 
Sestala se je Skupnost učencev šole, sprejeli so program dela, podali 
predloge, pobude in se dogovorili, da bodo nadaljevali z akcijo zbiranja 
plastičnih zamaškov. Na razrednih urah so se pogovarjali o temi leto-
šnjega otroškega parlamenta »Vpliv družbe in medijev na oblikovanje 
mladostnika«, se igrali in zabavali na igralnih uricah. Teden otroka se je 
zaključil v soboto, učenci posebnega programa so si v okviru naravo-
slovnega dne ogledali Velenje. 

Manja LOGAr in Nataša ZuPAN CVeTeŽAr

OBiSK KOMUNaLNeGa PODJetJa LitiJa

učenci Osnovne šole Litija, Podružnice s prilagojenim programom, so v 
tednu otroka, v okviru tehniškega dne – ekologija, obiskali komunalno 
podjetje Litija. Tam so si ogledali stroje, ki jih pri delu uporabljajo ter 
bili seznanjeni še z ostalimi zanimivim stvarmi, ki jih podjetje opravlja. 
Nekateri so se po dvorišču zapeljali tudi s tovornjaki. kasneje so si 
učenci ogledali tudi odlagališče. Po prihodu v šolo, pa se je tehnični 
dan zaključil z ogledom zgoščenke o ločevanju odpadkov. Dan je bil pri-
jeten, poln novih vsebin, katere so učenci z navdušenjem sprejemali.

Barbara kLANŠek

podružnica s prilagojenim programom

NOČ ČAROVNIC 2010
GRAD BOGENŠPERK

Sobota, 30.10. 2010, od 15. ure dalje

15:00 -  ustvarjalne delavnice, ogledi gradu, grajska 
tržnica

16:00 - predstava Trnuljčica 
17:00 -  tekmovanje za najlepše izrezljano bučo in naj 

čarovnico
18:00 -  ognjena predstava skupine Firefly z zažigom 

grmade
Vstopnina 5 €

čarovniki in čarovnice v popolni opravi imajo prost vstop!
V primeru slabega vremena prireditev odpade.

www.bogensperk.si
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osnovna šola gradec
OŠ GraDeC in Pika miga-revija najboljših 
otroških plesnih skupin Slovenije
Dom kulture Velenje, 24. 9. 2010.
Naslov plesne točke: ODPri Oči iN začUti, člO-
VeK
Avtorica: Andrejka Setničar

Plesale so: Lea rihter, Špela Setničar, Nika koprivnikar

PLeS je lahko tudi izražanje čustev, pripovedovanje zgodbe, ustvar-
janje vzdušja, stik z gledalci. iščeš nove plesne gibe ter improvizi-
raš na glasbo, včasih sam, včasih pa s soplesalci. Potem pa na odru 
to pokažeš publiki. Včasih je sicer težko razumeti kaj plesalci želijo 
sporočiti publiki. Ampak zato je pa toliko bolj zanimivo, sproža lah-
ko veliko novih zamisli in vprašanj. Sploh 
pa nikoli ampak res nikoli ni dolgočasno.  
Na Pikinem festivalu, v programu PikA 
MiGA so bile predstavljene izbrane plesne 
miniature. Program je izbrala in uredila 
državna selektorica za ples pri javnem 
skladu rS za kulturne dejavnosti Sinja 
Ožbolt. izbrala je ustvarjalno zanimive ko-
reografije v izvedbi plesalk in plesalcev, 
starih od 7 do 15 let, ki  prihajajo iz vse Slovenije in posvečajo ve-
lik del svojega prostega časa plesnim vajam in plesnemu ustvarjanju.   
    učenka Špela Setničar

Predstavitev na festivalu za tretje življenjsko obdobje 
Da gredo stari in mladi odlično skupaj, že nekaj let dokazujemo s sode-
lovanjem z domom starejših občanov Tisje. V okviru našega projekta 
Generacije generacijam namreč redno potekajo srečanja naših učen-

cev in njihovih varovan-
cev. Vsebine in priložnosti 
druženj so zelo različne, 
vedno pa bogate, poučne 
in v zadovoljstvo vseh. 
Torej je bila odločitev za 
sodelovanje na festiva-
lu, ob povabilu s strani 
Doma Tisje, logična. Pa 
smo šli. V četrtek 30. 9. 

smo se s tremi učenkami in enim učencem ter dvema mentoricama 
pridružili veseli druščini treh varovank doma Tisje in njihovim spre-
mljevalkam. Naš namen je bil pokazati del skupnih dejavnosti, ki po-
tekajo skozi šolsko leto. Tako smo v preddverju cankarjevega doma 
postavili svoj razstavni kotiček in v prijetnem vzdušju izdelali kar ne-
kaj zanimivih ogrlic, strli marsikatero šalo, ob poslušanju veselih viž 
iz meha harmonike, ki jo je raztegoval naš učenec, pa smo celo za-
peli. obiskovalci, ki so z zanimanjem, odobravanjem, zadovoljstvom 
in spodbudnimi besedami opazovali naše delo in druženje, so v nas 
še utrdili prepričanje, da smo na pravi poti, da je naše sodelovanje 
dobrodošlo in željeno. čas, ki nam je bil odmerjen je tako zelo hi-
tro minil, občutki zadovoljstva, sreče in veselja pa k sreči ostajajo. 
          šolska pedagoginja Dunja Požaršek

DrŽaVNO tEKMOVaNJE: cestno-gorsko kolesarstvo - 1. mesto
Tudi letos sem se udeležil državnega šolskega prvenstva v gorskem 
kolesarstvu (cross country). Pri tej disciplini je zelo pomembna tehnika 
vožnje, moč v »nogah« in dober start ter 
zbranost. Proga je bila letos makadam-
ska/travnata, s kratkimi vzponi in spusti, 
vendar zame po dolžini še nekoliko pre-
kratka. V kategoriji licenciranih najstarej-
ših osnovnošolcev sem osvojil 1. mesto.  
Zaradi želje po startu na cestnem šol-
skem prvenstvu dober teden kasneje, 
sem se odločil, da se udeležim tudi te. 
Ker sam tudi treniram na cesti, sem mislil, 
da so cestne tekme podobne gorskim, a 
sem se zmotil. Proga na cestni tekmi je 
bila zelo lahka, saj je bila sama ravnina, 
speljana po zelo ozki cesti, kjer se skoraj 
ni dalo prehitevati. ker sem bil na tovrstni tekmi prvič in zaradi bolečin 
v nogah, ki sem jih imel še od prejšnjih tekem, mi je bilo mnogo težje.  
kakšnih 200 m do cilja nas je v skupini prišlo skupaj kar veliko, nato 
je sledil sprint, pri katerem pa sam nisem preveč dober-še posebej 
ne po ravnini, smo dosegli zelo veliko hitrost. Tekmo sem na koncu 
končal z zmagovalno skupino. Za konec moram povedati, da se cestno 
in gorsko kolesarstvo zelo razlikujeta, seveda pa bi mi proga veliko bolj 
ustrezala, če bi bilo še kaj vzpona.
               učenec Peter Zupančič 

osnovna šola gabrovka-dole
KaJ VSE SMO SE NaUčili V DOMU 

raK?
V ponedeljek, 27. 9. 2010, se je skupina otrok 
iz matične in podružnične šole Gabrovka – Dole 
odpeljala v 
CŠOD rakov 

Škocjan. Spremljala jih je učite-
ljica naravoslovja ga. erna Šekli. 
učenci so v petdnevnem bivanju 
spoznavali mnoge naravoslovne 
in druge vsebine. Raziskovali so 
bogastvo gozda, iskali gobe, do-
polnili vedenje o presihajočem Cerkniškem jezeru, si pridobivali kon-
dicijo s kolesar- jenjem, se nekateri 
prvič preizkusili v lokostrelstvu, pleza-
nju, pohodništvu. Največ pa so uživali 
v Uršulinem večeru in nočnem 
sprehodu. Vreme jim ni bilo najbolj 
naklonjeno. Toli- ko dežja že dolgo ni 
padlo kot ravno v tistih dneh. So pa 
marsikaj lepega doživeli, gojili prija-
teljstvo, pomoč drug drugemu. 

Svoje vtise so strnili v 
dnevniških zapisih. 
Ponedeljek, 27.9.2010
V ponedeljek smo se ob 
8. uri odpeljali v CŠOD 
rakov Škocjan. Prispeli 
smo in raztovorili prtlja-
go. Punce smo bile v 
sobi z imenom Miške. Po 

zelo okusnem kosilu in prijaznih kuharicah smo odšli kolesarit. Ogledali 
smo si Muzej cerkniškega jezera z maketo. Bilo je zabavno, narava je 
bila lepa, vreme pa deževno, saj nas je kar trikrat ujel dež. Vsi smo 
domov prišli premočeni, vendar se na srečo nihče ni prehladil in ni 
pretirano tarnal. Po večerji smo odšli na 4 km dolg nočni sprehod. Bilo 
mi je všeč, saj smo bili vsi brez luči, torej v hudi temi. Zvečer, ob pol 
desetih, smo se umili in vsi utrujeni zaspali. 

J. VrTAčNik

tEDEN OtrOKa iN DrUŽiNSKO DrUŽENJE S PiKO 
NOGaVičKO V VrtCU čEBEliCa GaBrOVKa

V tednu otroka so vse misli usmerjene v otroka, v aktivnosti, ki stremijo 
k otrokovemu veselemu in ustvarjalnemu razpoloženju. V tem tednu še 
posebej opozarjamo na uresničevanje otrokovih pravic ter pomenu za 
skrb in vzgojo otrok.
V našem vrtcu čebelica v Gabrovki, smo se poskušali potrudi in naredi-
ti nekaj kar bo na otrocih pustilo pečat, nova spoznanja in vrednote ter 
jih seveda v veliki meri razveselilo. Poskušali smo podkrepiti nekatere 
otrokove pravice s konkretnimi dejavnostmi. Za začetek smo otrokom 
vzgojiteljice odigrale lutkovno igrico, po kateri so lahko ustvarjali, izra-
žali svoja razpoloženja in se igrali. Velik poudarek smo namenili dru-
ženju s prijatelji ter v ta namen pripravili skupna druženja prijateljev iz 
vseh štirih skupin (metuljčkov, medvedkov, pikapolonic in zmajčkov z 
Dol). Organizirali smo plesno dopoldne in »Otroško olimpijado«, kjer 
je bilo prisotno veliko druženja in igre. Med prijatelji smo si podarili 
igrače, ki smo jih prinesli od doma. Seveda pa imajo za pozitiven in 
zdrav razvoj otroka pomembno vlogo tudi otrokove dolžnosti, na katere 
smo poskušale opozoriti otroke. Skrbeli smo, da smo pospravljali svojo 
igralnico, svojo lastnino, bili samostojni pri skrbi zase ter se poskušali v 

veliki meri držati dogovorov in 
pravil, ki jih imamo v vrtcu, pa 
tudi doma ter biti do prijateljev 
oziroma vrstnikov prijazni. 
Za zaključek smo organizirali 
družinsko popoldne s Piko No-
gavičko in kostanjevim pikni-
kom. Pika je motivirala otroke, 
jih spravila v dobro voljo, nas 
odpeljala na krajši sprehod, 
kjer smo si ogledali jelene ter 

jih tudi krmili. ko smo se vračali je že dišalo po sladkem kostanju, 
s katerim smo se posladkali in okrepčali. kdor je imel željo se je s 
Piko lahko pomeril v različnih štafetnih igrah (prenašanju in kotaljenju 
buč, skokih v vreči, igri z žogo). Za konec je imela Pika za otroke še 
presenečenje v čarobnem kovčku. Nismo ga znali odpreti, na pomoč 
smo poklicali starše. Vsakemu otroku je Pika podarila čaroben gumb s 
pesmico in pobarvanko, ki so jo lahko odnesli domov.
Lepo preživeto popoldne v družbi prijateljev, pa seveda svojih staršev 
ter veliko igre, to so tudi otrokove pravice, ki jih ne gre zanemariti.

Marinka LeNArT

tEDEN OtrOKa Na POŠ VačE
V tednu otroka so se na naši prenovljeni šoli odvijale številne za-
nimive in domiselne dejavnosti. Poleg že načrtovanega kulturnega 
in naravoslovnega dne, smo tudi v oPB ta teden vsakodnevno doga-
janje še dodatno popestrili, saj učenci niso imeli domačih nalog. Že 

v ponedeljek so se učenci razgibali 
in veselili s športnimi igrami, zato so 
nestrpno pričakovali vsak naslednji 
dan in spraševali, kaj vse jih še čaka. 
uživali so v filmskem dnevu s pokovko, 
se zabavali s peko palačink v naši 
gospodinjski učilnici in še bolj v slad-
kanju z njimi. Ustvarjali so tudi likovno 

in gledališko. učenci dogajanje lahko še vedno podoživljajo ob foto 
utrinkih, ki so na ogled na hodniku.
V dopoldanskem času pa smo 
teden otroka med drugim 
obeležili tudi z uvodnim ses-
tankom šolske skupnosti, v 
petek pa v svojo družbo pov-
abili prostovoljke in prosto-
voljce Mladinskega centra 
iz Litije. Za nas so pripravili 
različne delavnice. Nekateri 
so se udejstvovali umetniško, 
drugi kulinarično, spet tretji 
so bili ekološko osveščeni. ena izmed skupin je imela možnost med-
kulturnega dialoga s prostovoljko iz češke, zadovoljstvo udeležencev 
delavnic pa so z anketo vestno beležili novinarji iz devetega razreda. 
Svoje izdelke in vtise so ob koncu vsi skupaj predstavili v telovadnici.
Med drugim nam je teden otroka polepšal tudi g. Sašo jovanovič s 
svojim napihljivim igralom Firefly, za kar se mu od srca zahvaljujemo.

kolektiv POŠ Vače

BiVŠi UčENCi iN UčitElJi Na OBiSKU Na POŠ VačE
V začetku oktobra so si obnovljeno šolo na Vačah ogledali bivši učenci 
in učitelji. Z veseljem smo jih sprejeli, saj notranjosti šole niso videli 
že več kot 45 let. Povprašali smo jih, kako je potekal pouk takrat, ko 

so oni hodili v šolo. 
Pogovor je potekal v 
šolski zbornici. eden 
od bivših učencev je 
povedal: »Telovadnice 
še nismo imeli, igrali 
smo se gnila jajca, 
lovili smo se in nabi-
rali jabolka. Nismo 
še imeli radiatorjev, 
zato so kurili v pe-
čeh. V prvem razre-
du je bila ena peč.« 
»kuharica in čistilka 
je bila Tilka. Bila je 

prijazna, nam je bila kot mama. Jedli smo margarino in mar-
melado na domače pečenem kruhu, pili pa smo mleko v pra-
hu. Otroci iz revnih družin so včasih dobili zastonj malico.«  
Bivši učenci so bili zelo veseli, ko so se spet videli. Povedali so, da so 
na podstrešju nekoč našli skrinjo s pečati Marije Terezije. Zaklenjena 
je bila s tremi ključavnicami. ključe so imeli: župan, ravnatelj in župnik. 
Omenili so, da je pri njih ena šolska ura trajala 60 minut. Pouk so imeli 
tudi vsako soboto. V enem razredu je bilo 35 učencev, v 7. in 8. pa kar 60 
učencev. imeli so 4 učiteljice. učitelji so stanovali v učiteljskih blokih. 
Spomnili so se tudi svojih učiteljic. Za Tončko Pirec so povedali:»Učila je 
telovadbo, zgodovino, zemljepis . . . ona je leta 1992 prevzela vodstvo.« 
Za Tinko Lovše so povedali:»Leta 1963 je prišla na šolo. Delala je od jutra 
do večera. Najprej je imela 1.razred potem pa 2. Učila je tudi angleščino. 
Bila je najmlajša učiteljica. Četrtke je imela proste. Takrat je bilo zelo 
lepo in živahno. Imela je tudi gledališče, v katerem so nastopali učenci. 
Nekateri izmed njih so bili: Tončka, Janez in Marija. Leta 1964 je šla z 
nami na Vrata. Hodili smo 12 kilometrov peš. Osvojili smo mali Triglav. 
Na ploščadi na malem Triglavu smo prepevali od veselja. Bila je žalostna, 
ker se je mogla leta 1972 odseliti v dolino. Tam je zaslužila za pokoj.« 
Ogledali smo si vse prostore. Šli smo tudi tja, kjer je kabinet za naravo-
slovje. rekli so, da je bila tam ambulanta za zobozdravnika. Občudovali 
so slike, rože... Povedali so, da je bila prva televizija v jedilnici. učenci 
so si šolo ogledovali z veseljem. Našo šolo so primerjali z njihovo prej-
šnjo. Rekli so, da se ni veliko spremenila, le da takrat ni bilo telovadni-
ce in prizidka. 
Zapisale učenke eva Osolnik, rebeka Vozelj, Tajda Hančič, katja Su-
šnik, Ajda Kristan in Tajda Škrabanja

VrtEC čEBEliCa GaBrOVKa – DOlE
UVaJaNJe Z MUCO COPatariCO V SKUPiNi 

PiKaPOLONiC
Uvajalno obdobje je pomembno obdobje, ker pomeni graditi temelje 
življenja v vrtcu. Trdni temelji pa so opora otrokom in staršem. Tako 
smo tudi mi zaključili z uvajanjem in se posvetili našim nalogam in 
navadam, ki nas spremljajo celo življenje in so najpomembnejši del 
naše osebnosti. Zato nas je v vrtcu obiskala Muca copatarica. Z njo in 
njeno pravljico smo se naučili, kako lepo in pomembno je, če znamo 
skrbeti za svoje stvari in imeti 
red v vrtcu. 
Že prvi dan nas je pravljica 
tako navdušila, da smo se o 
njej pogovorili se naučili pe-
sem, si razdelili vloge in jo dra-
matizirali. Ker radi nastopamo 
smo dramatizacijo v katero 
smo vključile vse otroke staro-
sti od 1. – 4. leta pokazali star-
šem. Pred starši je nastopila trema, vendar vemo, da bo šlo naslednjič 
boljše. Preko dejavnosti smo zajeli vsa področja in uresničili cilje s 
področja matematike (prirejanje, iskanje parov copat).
                           Darja DOLiNAr

JeSeNSKa DeLaVNiCa S StarŠi
Tudi letos nas je tetka Jesen razveselila s svojim obiskom v našem od-
delku. Bila je zelo radodarna, saj nas je obdarila z veliko pestrostjo plo-
dov in zelo raznoliko paleto barv v naravi.
V oktobru smo tako organizirali jesensko delavnico, ki se jo je udeležilo 
zelo veliko staršev in otrok. Tokrat smo ob prihodu pobirali vstopnino - 
kostanj, ki smo ga na koncu uporabili za piknik.

Na delavnici smo naj-
prej iz različnih plodov 
in semen ustvarjali je-
sensko sliko. Da pa bi 
ustvarjalnost združili 
še z večjo družabno-
stjo, smo vse s krat-
kim nastopom povabi-
li pred šolo, kjer smo 
pripravili malo prese-
nečenje – »Olimpijado 

za starše«. Namen le-te je bil predvsem aktivno sodelovanje staršev 
skupaj z otroci. 
Pomeriti so se morali v različnih štafetnih igrah: kotaljenju buč, poska-
kovanju v vrečah, luščenju koruze in prenašanje le-te na loparjih, cilja-
nju na gol… Po končanih igrah je sledila podelitev medalj, ki so jih otroci 
izdelali sami iz naravnih materialov. in komaj smo seveda čakali peko 
kostanja, za katero so pridno skrbeli naši očetje. Bili so zelo okusni. 
Naše druženje se je tako nadaljevalo še dolgo in cilj pozitivnosti, aktiv-
nega skupnega druženja je bil vsekakor dosežen. 

Anica jAZBiNŠek in Anja KoVALJeV



PriKaZ reZi ParKLJeV Pri 
GOVeDU

V soboto 4. septembra je Govedorejsko društvo Li-
tija organiziralo prikaz rezi parkljev pri govedu, ki je 
potekal na kmetiji Firm v Podšentjurju pri Litiji. Pri-
kaz rezi parkljev je vodil dr. Borut Zemljič. Po diplomi 
na Veterinarski Fakulteti se je leta 1978 zaposlil kot 

terenski veterinar na veterinarski postaji v Ormožu. Med opravljanjem 
dela je svoje znanje izpopolnjeval tudi na več univerzah v tujini. Poleg 
njega smo na demonstracijo povabili še Podjetje Kancler sistem d. o. o., 
ki se ukvarja s prodajo hlevske opreme in podjetje jozera d.o.o., ki se 
ukvarja s svetovanjem in prodajo mineralno vitaminskih dodatkov za vse 
vrste domačih živali. V ponudbi imajo tudi hrano za hišne ljubljenčke.
Najprej smo poslušali teoretični uvod o problematiki parkljev pri govedu. 
V slovenskih čredah še vedno namenimo premalo časa in pozornosti negi 
parkljev. Ker krava velikokrat dobro kompenzira šepanje na eno nogo ali 
pa šepa na dve ali več nog šepanje težko opazimo. Tako lastniki velikokrat 
opazijo težave, ko krava že zelo močno šepa. Žal smo ugotovili, da kra-
vam v teh primerih, še posebno pri težjih oblikah šepanja domača oskrba 
ne prinese dobrih rezultatov, saj mora porezovalec dobro poznati pravila 
biomehanike. Vedeti mora katere strukture mora odstraniti in katere ne 
sme. Zaradi pomanjkanja znanja praviloma ne posežemo dovolj globoko, 
zato živalim podaljšujemo šepanje. 
V intenzivnih mlečnih proizvodnjah naj bi pri vsaki goveji plemenici ko-
rekcijo parkljev izvajali vsaj dvakrat letno. S tem preprečimo nastajanje 
hujših obolenj parklja. Zmanjšamo pa tudi izpad pri proizvodnji mleka, 
saj se po nekaterih podatkih zaradi slabe nege parkljev mlečnost krav 
zmanjša za 12 do 15 odstotkov.
Preden se lotimo rutinske korekcije moramo vedeti, da se pri postop-
ku vedno držimo ene in iste sheme, tako da se izognemo nepotrebnim 
napakam. Pri obdelavi parklja se zgledujemo po naravni obliki parklja 
in obremenitvenih razmerij. Poglavitna naloga porezovalca pri rutinski 
korekciji je, da doseže normalna fiziološka razmerja na parkljih. S tem 
dosežemo enakomerno porazdelitev teže živali na parklje in enakomerno 

rast roževine. 
Sam postopek korekcije par-
klja poteka v petih korakih. V 
prvem koraku določimo dolžino 
parklja. Ta mora biti prilagojena 
kravi, njeni pasmi in velikosti. 
Praviloma je med 7 in 8 cm. V 
drugem koraku stanjšamo pod-
plat. Pri tem pazimo, da ostane 
ploskev podplata debela vsaj 5 
mm. V tretjem koraku izrežemo 

roževino na notranji strani podplata, vendar največ do ene tretine plo-
skve podplata, da je na voljo še dovolj podplata za oporno ploskev. Te tri 
postopke mora poznati vsak, ki izvaja rutinsko korekcijo. Bolj globoko po-
rezovanje se izvaja v primeru, ko je roževina spremenjena. Te posege naj 
izvaja strokovnjak oziroma tisti, ki ima dovolj izkušenj na tem področju. 
Po končanem predavanju je sledil še praktični prikaz rutinske korekcije 
parkljev pri kravah molznicah. Navzoči so delo strokovnjaka z zanima-
njem spremljali. Tako so svoje znanje na področju nege parkljev obnovili 
in nadgradili, ter ga bodo koristno uporabili na svojih kmetijah.

Pripravil Franci FIRM

KONCeSiONar
zgodovinski proces:
1. faza: Po zmagi resnice in pravice se izoblikuje nov 
državni aparat. Takrat nastopi razvoj, zatišje, upanje in 
ljubezen. 

2. faza: Po resnem delu nastajajo novi zakoni; v državnem aparatu se 
zaradi teh zaposluje vse več ljudi, ki se učijo in poskušajo uresničevati 
zakone. V državi je napredek in vlada zaupanje.
3. faza: Vse več ljudi v vodstvenih sferah države je prepričanih, da bi 
oni znali bolje vladati kot pa njihovi kolegi. Pojavljajo se nepravilnosti 
(podtikanja, goljufije …) v boju za oblast. Dokler ne pride do razvrata 
in propada ter velikih razlik med revnimi in bogatimi (potapljajoča se 
ladja).
4. faza: Zaradi skrajnega nezadovoljstva pride do splošnega upora. 
Temu sledi spet 1. faza podobno kot: »Živel je mož, imel je psa, lepo ga 
je redil, nekoč mu ukrade kos mesa, zato ga je ubil. Napravi spomenik 
in nanj zapiše: Živel je …« 
in tako se vrti od egipčanov do današnjih dni, od revolucije do korup-
cije, od obrata do razvrata, vse hitreje.
Društvo GEOSS je državni koncesionar za skrb in prireditve na 
protokolarnem objektu GEOSS, s katerim vzpodbuja in zagotavlja 
ohranjanje zavesti slovenstva, sprejemanje, srčnost, spoštovanje 
dediščine in kulture iz srca Slovenije v slovenski prostor. Država 
šele ob koncu leta nakaže društvu pripadajočo vsoto. Tako si društvo 
vse leto sposoja denar, ki ga potem s tem denarjem vrne. Zdaj se je pa 
država proti sprejeti koncesijski pogodbi odločila, da bo dala društvu 
samo polovico pripadajočega denarja, ki smo ga že porabili. Pa smo v 

ritki pitki. Izpolnili smo 
plan 150 %. S tem den-
arjem smo poravnali 
nekaj dolgov. Nekaj 
malega je ostalo na 
računu za najnujnejše 
in še smo ostali dolžni. 
račun je nepričakovano 
izpraznil en upnik, kat-
erega račun je bil že po-

ravnan, a je zaradi dolgega čakanja zahteval še obresti (350 €), svoje pa 
so pobasali še izterjevalci za stroške izterjave (450 €). Za to obdobje je 
pač značilno, da dobro živijo predvsem mrhovinarji. čeprav verjamem, 
da tudi njim ni lahko pri srcu, ker se morajo tako prehranjevati. 
No, nazadnje, hvala bogu: nekaj je tudi takih, ki pa razumejo veličino 
tega srca, ki na zemljevidu sveta utripa v čisto posebnem in čudovitem, 
nam lastnem ritmu in si niti ne upajo prositi za povračilo svojega den-
arja, da ne bi bila katastrofa še večja. Zdaj končno vemo, kaj pomeni 
recesija: čas, ko pravila in pogodbe več ne veljajo – tudi za državo ne!
imejmo se radi! Smo pač v 3. fazi naravnega zgodovinskega procesa! 

 Zvonček Norček

nekaj resnice - malo za trač od 
norčka z vač

teLOVaDBa Na PrOSteM
Društvo Šola zdravja je pod vodstvom prostovoljcev s 1. 9. 2010 priče-
lo vsakodnevno telovadbo ob marketu LiDL, od 7.30 do 8.00 ure razen 
ob nedeljah.
Telovadba je namenjena vsem občanom ne glede na starost. Otroci in 
šolarji imajo športno aktivnost predvideno v svojem učnem programu, 
aktivni športniki ali rekreativci so športno aktivni preko celega leta. Kaj 
pa ostali občani?
Vsi občani, ki niste športno aktivni, starejši ljudje, katerim bi vsakodnev-
na aktivnost zelo 
koristila za boljšo 
gibljivost sklepov 
in imunski sistem, 
pridružite se nam 
in naredite nekaj 
za svoje zdravje. 
Samo pol ure na 
dan je potrebno 
za dobro telesno 
kondicijo. 
Naša želja je, da 
se telovadba pri-
bliža neposredno 
vašim domovom, da ni to samo pri marketu Lidl ampak tudi na Stav-
bah, Graški dobravi in ostalih naseljih.
Za vse informacije pokličite kontaktno osebo: Marija jelnikar -  
Tel. 040-613 575

SPOMiNSKa SLOVeSNOSt  
Na JaVOrSKeM PiLU

V soboto, 25.9.2010 ob 11. uri, je bila pred spomenikom padlih borcev 
cankarjevega bataljona na Javorskem Pilu spominska slovesnost ob 
66. letnici boja z domobranci, v katerem je padlo 21 partizanov, 29 je 
bilo ranjenih, 24 pa so jih pogrešali. Zaradi deževnega vremena je bila 
pri spomeniku le krajša slovesnost, položitev venca ob častni straži 
slovenske vojske, mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija pa 
je zapel pesem »Zakaj sem partizan«. Hkrati pa je predsednik Zveze 
borcev za ohranjanje vrednot NOB Litija, Danilo Cvetežar z delegacijo 
položil venec na grobnico padlim partizanom, ki je cca 100 m v dolini 
pod spomenikom. Spomnimo se, da se je Cankarjev bataljon vračal iz 
uspešne akcije, ki so jo z drugimi enotami in prvič tudi s pomočjo zave-
zniških sil izvedli na pomembno nemško postojanko, utrdbo Pogonik. 
Za več mesecev so onesposobili most in tunel. Žal je na javorskem Pilu 
prišlo do tragičnega dogodka, ko jim je zloglasna domobranska enota 
iz Šentvida pri Stični postavila zasedo, v katero so padli borci Cankarje-
vega bataljona, kar je imelo tragične posledice za borce bataljona.
Domobrancem, ki so sodelovali v zasedi ni bilo dovolj, da so postrelili 
partizane pač pa so se znesli nad njihovimi trupli in jih razmesarili kar 
se še danes v živo spominja tedanji udeleženec Cankarjevega bataljo-
na jaka rOZMAN. Morda je še kakšen živeči udeleženec te domobran-
ske zasede, ki se je boril za vero, za Hitlerja proti komunistom, čeprav 
med padlimi ni bilo komunistov, pač pa zavedni verujoči Slovenci, ki so 
se borili proti okupatorju in domačim izdajalcem.
kulturni program se je nadaljeval zaradi deževnega vremena pri lovski 
koči Gabrovka. 
Slavnostni govornik je bil tokrat predsednik socialnih demokratov Ma-
tjaž AŠkerC. udeležence so pozdravili: župan občine Litija Franci ro-
kavec, predsednik zveze združenj borcev za ohranjanje vrednot NOB 
Litija, Mirko kaplja in še živeči borec jaka rozman, ki je nastopajočim 
učencem Osnovne šole Gabrovka izročil praktično nagrado za vsakole-
tno nastopanje na spominski slovesnosti. Mešanemu pevskemu zboru 
Društva upokojencev Litija je podaril sliko Ivana cankarja, po katerem 
se je imenovala brigada. Mirko Kaplja pa je dobil v dar sliko grobnice 
padlih partizanov, za katero bo v bodoče skrbela Zveza združenj borcev 
za ohranjanje vrednot NOB Litija.
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Pripadniki slovenske vojske na častni straži pred spomenikom 
padlih borcev CANKARJEVEGA BATALJONA na Javorskem Pilu, dne 
25.9.2010

Proslave so se udeležili upokojeni generali Mirtič, Hren, še živeče 
udeleženke Cankarjevega bataljona in drugi. Proslave so se udeleži-
li sedanji župan in kandidat za bodočega župana Franci rokavec ter 
ostali trije kandidati za župana joško GODeC, Aleksander GOMBAč ter 
Marko DoBLeKAR.
Po zaključku bogatega kulturnega programa je potekalo družabno sre-
čanje, na katerem so sodelovali nekdanji borci, občani, med katerimi 
je bilo tudi veliko mlajših udeležencev. Spoštovani občani ohranimo 
spomin na padle Cankarjevce, ki so žrtvovali svoja življenja za svobodo 
in danes počivajo v skupni grobnici pod javorskim Pilom. 
Slava jim! ko se pelješ v Gabrovko, poglej v dolino, kjer je njihov zadnji 
dom. Pokloni se njihovemu spominu in se vprašaj zakaj, brat brata 
mori. Spoštovani to so dejanja, ki jih ne smemo nikdar pozabiti, vendar 
pa moramo strmeti za tem, da se kaj takšnega ne bo nikoli več zgodilo.  
  ciril GOLOuH
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lEtOVaNJE člaNOV DrUŠtVa 
SOŽitJE litiJa iN ŠMartNO

Zveza Sožitje za svoje člane in njihove svojce organizira 
različna letovanja in sicer: programe izobraževanja in 
usposabljanja družin in programe vseživljenjskega 
učenja.
Letošnje poletje je letovalo 5 družin in 17 članov 

društva, ki jih je spremljalo 8 spremljevalcev – prostovoljcev. Pet skupin 
je preživelo svoj dopust na morju, starejši člani so se namakali v termah 
Zreče, ena članica se je izobraževala v plesni delavnici, en član pa je 
preživel enotedenske počitnice v kamniku.
Letovanje je bilo za člane brezplačno. Vsi, člani društva in spremljevalci, so 
preživeli lepe počitnice. Vrnili so se polni vtisov in novih izkušenj. 
Hvala vsem spremljevalcem, ki so s svojim prostovoljnim delom pomagali 
pri izvedbi letovanj. 
k sodelovanju v Društvu Sožitje Litija in Šmartno vabimo tudi nove prosto-
voljce.  Nataša ZuPAN CVeTeŽAr

PraZNiK KS POLŠNiK V ZNaMeNJU 65 Let 
VrNitVe iZGNaNCeV 

65 let je minilo odkar so se na svoje porušene in osiromašene domove 
vrnili naši dedki in babice. Življenje jim je prineslo to grenko izkušnjo, 
da so morali v vihri vojne zapustiti svoj kraj in oditi v tujo, neprijazno 
deželo. Spomini in pripovedovanja o teh krutih letih nas opominjajo, da 
se moramo naučiti spoštovati domači kraj, domačo zemljo in predvsem 
vero ljudi, ki so upali in ves čas verjeli, da bo prišel dan veselja. Verjeli so 
in skupaj z njimi smo se letos veselile tudi mlajše generacije Polšničanov 
na Prazniku kS Polšnik. Več kot 100 
obiskovalcev je napolnilo dvorano 12. 
septembra in bili so navdušeni nad pri-
jetnim kulturnim programom, ki so ga 
pripravili učenci POŠ Polšnik. Seveda so 
sodelovali tudi otroci iz Vrtca Polhek, s 
slovensko pesmijo je prireditvi dal svoj 
pečat Moški pevski zbor Polšnik. Voditeljici programa Melita in katarina 
sta nas skupaj z otroci in s pomočjo pripovedovanj iz knjige Pavle Voje 
popeljali v čas pred skoraj 70 leti. Težko temo sta povezali v celoto in 
združili vesele in manj vesele trenutke tistega in današnjega časa. 
kulturnemu programu je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo vseh 
prisotnih, za kar je poskrbela krajevna skupnost Polšnik. Verjamem, da 
so člani Društva izgnancev in njihovi povabljeni preživeli prijetne urice ob 
kulturnem programu, druženju in obujanju spominov. 
Tovrstna srečanja povezujejo in utrjujejo vezi med generacijami. izobli-
kuje se spoštovanje do zgodovine in izkušenj ljudi, ki so preživeli čase, 
kakršnih si mladi danes sploh ne znamo predstavljati. 

Mateja SLADič-VOZeLj

KUD Art club Litija prireja tradicionalno 
že 4. art FilM FESt- Območno srečanje 
ustvarjalcev kratkega filma v sodelovanju 
z jSkD O.i. Litija 
Prireditev bo potekala v soboto 30. okto-
bra ob 17. uri v Kulturnem centru Litija 
- mala dvorana, na Stavbah.

Vabljeni vsi, ki jih zanima kratki film in filmsko druženje! 
Brezplačni vstop! 

Več na naši spletni strani  
www.srce-me-povezuje.si/artclublitija

KUD Art club Litija

SliKarSKa SrEčaNJa iN DElO  
Z MLaDiMi 

Jesenski del likovnega ustvarjanja je poleg 
izobraževanja namenjen ustvarjanju na enod-
nevnih srečanjih in delu z mladimi likovniki.

ex tempora Sladka istra, ki je potekal 26. septembra v kopru, se je 
udeležilo šest članic društva LiLA: Darja Bernik, Gabrijela Hauptman, 
Marija Bregar Hostnik, Marjeta 
Mlakar Agrež, joža Ocepek in 
Lidija Povše. Po celodnevnem 
slikanju koprskih motivov, je bilo 
delo Marije Bregar Hostnik iz-
brano za razstavo, ki bo skupaj s 
še štirinajstimi slikami krožila po 
Sloveniji.
Likovniki društva LILA se bodo v 
soboto, 6. novembra 2010, družili 
v Gabrovki, kjer bo organiziran 
vsakoletni društveni ex tempore 
Vodice. Lotili se bodo motivov iz Gabrovke in okolice in ustvarjali v vseh 
tehnikah in materialih. Nastala dela bodo kasneje v Gabrovki tudi raz-

stavljena.
Likovna ustvarjalnica je naslov delavnice 
za mlade likovnike, ki je potekala v četrtek, 
14. oktobra, v Megličevem ateljeju v 
Šmartnem pri Litiji. Letos namreč ni bilo 
tradicionalne likovne kolonije Zveze kul-
turnih organizacij. Povabljenih je bilo po 
pet učencev iz vsake osnovne šole litijske 
in šmarske občine in dijaki iz Gimnazije Liti-
ja. Likovno ustvarjalnico na temo »človeška 
figura« so pomagali izvesti mentorji – lik-
ovni pedagogi iz šol. organizirana bo tudi 
razstava.
Z delom bodo začeli tudi mladi likovniki 
šmarske osnovne šole. enkrat tedensko 
se bodo pod vodstvom Marjetke Šušteršič 
družili v Megličevem ateljeju.

člani društva LiLA bodo 6. no-
vembra kot mentorji sodelovali 
na gabrovški osnovni šoli. Skupaj 
z učenci 7., 8. in 9. razreda bodo 
pripravili izdelke iz gline, naravnih 
in drugih materialov ter izdelovali 
novoletne voščilnice.

Planinsko društvo Litija
Vas vabi

da izpopolnite svoje planinsko znanje na predavanjih iz tem

planinSKe Šole
Kdaj: vikendi v NOVeMBrU

V novembru bi bila izpeljana predavanja ob sobotah (ob 17h v pla-
ninskem domu na jančah) in nedeljah dopoldne (zaključili bi v do-
poldanskem času), zaključna tura po dogovoru (decembra).

Kje: planinski dom na JaNčah
cena: 50 eUr

(Cena vključuje 3x spanje v planinskem domu na jančah, 3x večer-
ja, 3x zajtrk, učbenik Planinska Šola, kosilo na zaključni turi)

Prijave: Maja 031 868 339 in maja.mohar@gmail.com
 aljaž 051 685 722 in aljaz.zupan2@gmail.com

Prijave se zbirajo do 3.11.2010

Društvo diabetikov Litija za svoje člane organizira pre-
davanja priznanih strokovnjakov o skrbi za zdravje s 
sladkorno boleznijo. Poleg omenjene bolezni pa želimo 
osveščati tudi o drugih stanjih bolezni, ki so nekako po-
sredno prisotne v vsakdanjem življenju posameznika. 

Tokrat smo pripravili temo ViSOk krVNi TLAk priznanega predavatelja 
prof. dr. roka Accetta, dr. medicine. Vedno več ljudi ima težave s povi-
šanim krvnim tlakom, zato je bilo še toliko bolje prisluhniti o tej pereči 
tematiki, kaj lahko storimo oz. izboljšamo k našemu zdravstvenemu sta-
nju za preprečitev nastalih zapletov. Tako smo izvedeli, kako pravilno me-
rimo krvni tlak, kaj povzroča visok krvni tlak, zakaj je potrebno spremljati 
vrednosti krvnega tlaka, kaj lahko storimo sami, zdravnik in hipertenzija 
pri diabetesu. Predavanje je bilo za mnoge zelo koristno, še posebno za 
tiste, ki si morajo vsakodnevno doma meriti krvni tlak. Predavanje je 
potekalo v četrtek, 23. septembra, v Zdravstvenem domu Litija. 
V torek, 5.oktobra, pa smo imeli predavanje in predstavitev bioresonanč-
ne terapije v knjižnici Litija. izvedli smo jo skupaj z medobčinskim dru-
štvom invalidov Litija. Opis in sam potek bioresonančne terapije je izve-
del terapevt uroš Dolšek. Vsem navzočim je opisal in predstavil izvedbo 
BiCOM bioresonanče terapije z računalniško vodeno terapijo nihanj in 
frekvenc, ki spodbudijo samozdravitvene sposobnosti telesa in tako pri-
vedejo k ozdravitvi. Predstavil nam je, kako se s pomočjo te naprave hitro 
odkrije resnično prekriti vzrok zdravstvenih težav in privede do bistvene 
ojačitve lastnih obrambnih moči in samozdravilnih sil. Bioresonančna te-
rapija je med navzočimi vzbudila zanimanje za hitro odkrivanje nastalih 
zdravstvenih težav in nadaljni potek k ozdravitvi oz. lajšanju bolečin. 
Marija Merljak, dipl.inž.živ.tehnologije pa bo v torek, 19. oktobra, v 
Zdravstvenem domu Litija predavala na temo: HrANA ZA čVrSTe kO-
STi iN ZDrAVe MiŠiCe Ter BOLjŠO GiBLjiVOST V POVeZAVi Z DiABeTe-
SOM. Vabljeni na predavanje ob 17.00 uri.
V mesecu novembru bomo izvedli predavanje o jOGi in njeni vlogi pri 
zdravljenju diabetesa, ki bo torek, 16. novembra ob 17.00 uri, v Zdra-
vstvenem domu Litija. Predavanje in vaje bo izvedla terapevtka Sadhivi 
TriPuri. V torek, 23. novembra ob 17.00 uri, pa pripravljamo predavanje 
o DiABeTičNeM STOPALu, ki je najpogostejša okvara nog pri diabetesu 
in zgodnje odkrivanje nastalih sprememb na nogah. Vabljeni predvsem 
tisti, ki imate težave z nogami. Predavala bo vms. Mira Slak, strokovnjaki-
nja iz oddelka za diabetično stopalo iz kliničnega centra Ljubljana.
Organiziramo pet dnevno šolo diabetesa in okrevanje v zdravilišču hotela 
Sava – Zagreb v rogaški Slatini, dne 7.11.2010. Okrevanje vključuje bo-
gat program zdravstvenih predavanj, vsakodnevnega merjenja krvnega 
sladkorja, tlaka in holesterola, vodene rekreacije v bazenu in v naravi, 
družabna srečanja ipd. Podroben opis dejavnosti, ki se bodo odvijale pa 
boste naši člani prejeli v obvestilih za mesec november in december.
POhOD O SVEtOVNEM DNEVU DiaBEtESa bo 14. novembra 2010. 
Dobimo se ob 8.00 uri pri društveni pisarni. Pohodnike bo sponzor ob-
daril s skromnim spominskim darilom.
Vabljeni v našo družbo! Lepo vas pozdravlja Društvo diabetikov Litija. 

VSaKOlEtNO SrEčaNJE UPOKOJENCEV  
OB zaKlJUčKU tEDNa UPOKOJENCEV  

Pri DU GaBrOVKa
Zveza društev upokojencev občine Litija in Šmartno je 17. septembra or-
ganizirala ob zaključku tedna upokojencev skupno srečanje. Srečanje se 
organizira kronološko vsako leto pri drugem društvu. Letos je bilo na vrsti 
za organizacijo Du Gabrovka. To je najmanjše Du po število vključenih v 
zvezo upokojencev. Du Gabrovka je po smrti najbolj aktivnih članov, kar 

nekaj let bolj počivalo kot delovalo. 
Menjavali so se predsedniki in član-
stvo se je zmanjšalo. V letu 2009 
pa je društvo ponovno zaživelo pod 
vodstvom predsednika Milana Zmr-
zlaka in tudi članstvo se je poveča-
lo. Zato je bilo srečanje pri Du Ga-
brovka še posebno prijetno. Že ob 
prihodu upokojencev na prireditev, 

je igrala pihalna godba iz Mengša, katera se je na povabilo predsednika 
prijazno odzvala. V kulturnem programu je sodelovala moška in ženska vo-
kalna skupina iz Gabrovke. Na povabilo se je srečanja udeležila tudi pred-
sednica Zveze upokojencev Slovenije, gospa Mateja kožuh in podpredse-
dnik gospod Donko. Na srečanju so bili razglašeni tudi rezultati športnih 
tekmovanj v letu 2010 in podeljeni pokali za dosežena športna mesta. Po 
kulturnem programu in podelitvi pokalov je sledil prijateljsko-družabni del. 
Topla malica se je prav prilegla, saj je bil popoldan deževen in hladen. Ob 
zvokih godbe in harmonike, so zasrbele pete. Pesem in ples je upokojence 
razveselila. Tako srečanje, kjer se zberejo upokojenci iz vseh društev, še 
posebno če je to pri društvu kot je Gabrovka, ki bi že skoraj nehalo delovati. 
če se zbere moč in so ljudje zato, se da vse urediti. »V slogi je moč!«
Da pa je to vse uspelo, se ZDu Litija in Šmartno ter Du Gabrovka zahvalju-
jeta sponzorjem, posebno gospodu županu občine Litija Franciju rokavcu.
Naslednje leto pa je na vrsti Du Litija, njen predsednik g. janez kres, ki je 
že prevzel štafeto in pokroviteljstvo v Litiji 2010.
Dragi upokojenci, nasvidenje naslednje leto pri DU Litija!

Predsednica ZDu občine Litija in Šmartno: joža GOMBAč

DVa UtriNKa iZ DeJaVNOSti 
litiJSKih PlaNiNCEV

Po uspešnem vzponu na Grosser Hafner v pre-
teklem letu smo si v društvu rekli, zakaj pa ne bi 
vsako leto v program uvrstili katerega od lažjih tri-
tisočakov. Pri sestavi programa za letošnje leto se 

je Säuleck v Visokih Turah ponujal kar sam. Vse je govorilo zanj: bližina, 
nezahtevnost, idealna lega koče. 

Vrh velja za enega najlažje 
dostopnih tritisočakov v 
vseh Alpah, zato se ga je 
prijel pridevnik „damski“, 
česar pa vseeno ne kaže 
jemati dobesedno. Pot je 
speljana brez klinov in je-
klenic, granit nudi odličen 
oprijem za čevlje, kljub 
temu pa je od parkirišča v 
dolini Dösner do vrha po-

trebno premagati kar 2640 m višinske razlike, kar je lep zalogaj. 
konec avgusta se je 15 litijskih planincev in planink odpravilo proti tej ču-
doviti gori. Na izhodišču se nam je pridružil še planinski prijatelj iz rateč 
na Gorenjskem Franci košir. Tako kot je bilo načrtovano, smo prespali v 
koči Arthur Schmid ob idiličnem jezeru in se naslednjega dne v prekra-
snem vremenu povzpeli na vrh. uživali smo v res veličastnem razgledu, 
zlasti je bil imeniten pogled na bližnjo kraljico Visokih Tur Hochalmspitze 
in čokati Ankogel. Na vrh smo se povzpeli prav vsi udeleženci, samo trije 
pa so tokrat prvič stali na tritisočaku.
Drugega pohoda Vranov let v svobodo, ki je potekal od spomenika pri 
Zgornjem Hotiču čez jesenje in Sela do Geossa, se je druge septembrske 
nedelje udeležilo 22 planink in planin-
cev. Pohod je potekal ob 2. mednaro-
dnem dnevu prijateljstva v zavezništvu 
na Geossu, posvečen pa je spominu 
na zavezniške vojake, ki so jih parti-
zani rešili iz nemškega ujetništva in 
jih po takoimenovanem partizanskem 
koridorju varno spravili čez okupirano 
ozemlje do Bele krajine. Sestava po-
hodnikov je bila kar pisana, saj smo bili prisotni člani PD Litija, PD Dol 
pri Hrastniku, Zveze slovenskih častnikov Litija in Šmartno ter pohodne 
skupine društva za ohranjanje tradicij NOB Zagorje ob Savi.
Na vsebinsko bogati slovesnosti na Geossu je nastopila janja Srečkar, 
o zgodovinskem pomenu partizanskega koridorja, reševanje zavezniških 
letalcev in projektu mednarodnega dneva prijateljstva so spregovorili 
Mirko kaplja, jože rozman, prof. Matija Žgajnar, Vili kos, eduard Veder-
njak in Anka kolenc. Poseben pečat slovesnosti je dal slavnostni govor 
pisatelja Toneta Partljiča. Litijski planinci bomo tudi v bodoče sodelovali 
na tem pohodu, prizadevali pa si bomo, da postane bolj množičen.
 Borut VukOVič

GaBrOVŠKi GaSiLCi Na iZLetU
V soboto, 18. septembra, smo gasilci iz Gabrovke končno do-
čakali dolgo pričakovani izlet. Vreme nam sicer ni bilo naklo-
njeno, vendar smo imeli srečo, ker smo se namenili na štajerski 

konec. Zaradi hudega deževja, ki je povzročil veliko težav tudi v naši občini, 
smo pot do Maribora malo priredili (Gabrovka-Ljubljana-Maribor). V štajerski 
prestolnici smo se najprej malo okrepčali nato pa si ogledali gasilsko brigado. 
Prijazni gasilci so nam pokazali vso opremo in odgovorili na vsa naša vpraša-
nja. Malo pred enajsto uro smo se odpravili proti letališču edvarda rusjana 
v Mariboru. Tam smo se skozi rentgen sprehodili na območje letališča in si 
ogledali gasilski vozni park. Nato nas je naš poveljnik odpeljal na kontrolni 
stolp iz katerega je lep razgled. Bližal se je čas kosila, zato smo se odpra-
vili proti gostilni, kjer smo se najedli in malo poklepetali. Po kosilu je sledil 
ogled mesta Maribor. Del mesta smo si ogledali iz avtobusa, v center mesta 

pa se odpravili peš 
ter obiskali stolnico 
in se slikali pred zna-
menito trto na Lentu. 
Zadnjo »postojanko« 
smo imeli v vinski 
kleti, v Ilirski Bistri-
ci. ob dobri kapljici 
belega smo se lahko 

navduševali nad unikatnimi rezbarijami na sodih. Na poti domov, smo zaradi 
zaprtih cest (poplave) imeli malo težav. Že tako dolgo pot iz Maribora proti 
Ljubljani in nato po dolenjski avtocesti nam jo je, malo pod gradom Bogen-
šperk, zagodel plaz. Pa smo vseeno le prišli do gostilne Pustov mlin, kjer nas 
je čakala večerja in kratko druženje. V Gabrovko smo prispeli okoli enajste 
ure zvečer in si nekateri zaželeli lahko noč, nekateri pa druženje, zaradi po-
plav, nadaljevali dolgo v noč. Voda je poplavila gasilski dom in bližnjo hišo. 
intervencijo so gasilci uspešno zaključili in naš izlet se je zares končal.  V.H.

Nagrajena slika Marije 
Bregar Hostnik

Avtorica slike: Darja Bernik

Udeleženke “sladke Istre”
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MEDOBčiNSKO DrUŠtVO iNValiDOV OBčiN 
LitiJa iN ŠMartNO Pri LitiJi

MartiNOVaNJe
Vabimo vas na Martinovanje, ki bo na Sv. Martina 
dan na vinogradniški kmetiji ob Sremiški vinski cesti. 

Program: Odhod iz Litije 11.11.2010 ob 13.30 uri. Postanek 
v Sevnici, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro in popili 
popoldansko kavico. Ob 15.20 prihod na kmetijo in začel se bo 
program Martinovanje 2010, po navedenem programu: ogled vinske 
kleti in degustacij vsebine sodov, ki so v kleti ter ocvirkova potica; pri-
hod Sv. Martina in krst vina; ob 17. uri sledi Martinova večerja; po večer-
ji domača glasba humor in še kaj se bo dogajalo; izbor vinske kraljice 
;ob 21.55 odpelje zadnji avtobus domov. Prispevek je 29 eUrO 
in se plača ob prijavi! V ceno je všteto: Prevoz v obe smeri, degu-
stacija, predstava krsta, večerja s pijačo (piva na kmetiji nimajo). 
Za informacije in prijave pokličite na telefon 01/8981 284 in 031 676 
768 ali se oglasite v društveni pisarni.
Pridružite se nam, saj sv. Martin goduje samo 1 x na leto!
 
tEKMOVaNJE zaSaVSKih iNValiDSKih DrUŠtEV iN 
raDEč V PiKaDU, BaliNaNJU iN riBOlOVU
tudi v letošnjem letu so potekale tradicionalne športne igre Za-
savskih društev invalidov (hrastnik, litija, trbovlje, zagorje) in 
radeč.
Tradicionalno srečanje je tokrat potekalo v organizaciji MDi Litija-
Šmartno, v soboto 25. 09. 2010 na Bob Bowlingu v Litiji.  Tekmova-
nja se je udeležilo 96 tekmovalcev iz petih društev (Zagorje, Trbovlje, 
radeče, Hrastnik in Litija-Šmartno). Tekmovalci so se pomerili v treh 
športnih kategorijah in sicer: v pikadu, balinanju in ribolovu. ekipa MDi 
Litija - Šmartno je tudi letos dosegla lepe rezultate. V riBOLOVu je mo-
ška ekipa osvojila 5. mesto. V BALiNANju je 1. mesto zasedla ženska 
ekipa, 2. mesto pa moška ekipa. V PIKADU sta 2. mesto zasedli obe 
ekipi (moška in ženska ekipa). Prav tako je prehodni pokal v balina-
nju osvojila tako ženska kot moška ekipa.

Ob koncu tekmovanja je nato sledil še zaključni del, v katerem so bili 
podeljeni pokali in medalje za zmagovalne ekipe. V uvodnem nagovo-
ru je predsednik MDi Litija-Šmartno pozdravil vse navzoče in razglasil 
zmagovalce. Navzoče sta pozdravila tudi litijski župan g. Franci roka-
vec in župan Šmartna g. Milan izlakar. 
VSEM TEKMOVALCEM IN TEKMOVALKAM ISKRENE ČESTITKE !

Naša obvestila izhajajo predvidoma na dva meseca, vseh obve-
stil ne moremo objaviti, zato lepo prosimo, da spremljate našo 
oglasno desko ter našo spletno stran htt://mdilitija_smartno.

get.si ali pa nas pokličete po telefonu.

Tina cIRAR in Mojca BAJc

PreDaVaNJe iN PreDStaViteV BiOreSONaNCe

V Knjižnici litija smo v sode-
lovanju z MDi litija - Šmar-
tno pripravili predavanje o 
bioresonančni terapiji. 

Bioresonančni terapevt uroš 
Dolšek je v uvodu povedal ne-
kaj besed o začetkih bioreso-
nančne terapije in predstavil 
aparaturo s katero se izvaja 
omenjena terapija. ob tem 
je natančneje predstavil sam 
potek postavitve diagnoze ter 
način zdravljenja. Del terapije 
nam je predstavil z demon-
stracijo.

Veliko pa smo izvedeli tudi o 
učinkih same bioresonančne 
terapije pri več vrstah obolenj, 
kroničnih boleznih, poškodbah 
itd.

JeSeNSKO LetOVaNJe Na MOrJU
Društvo upokojencev litija že drugo leto za svoje 
člane organizira 7-dnevno letovanje na morju v ho-
telu Delfin v izoli. letovanje poteka v spomladan-
skem ter v jesenskem obdobju in je deležno vse 
večjega zanimanja.

V času od 18.9. do 23.10. 2010 bo v petih skupinah skupaj letovalo 40 
naših upokojencev. Društvo si prizadeva, da je to letovanje cenovno čim 
ugodnejše. Poleg tega pa je zagotovljen tudi prevoz in dogovor z vozni-
kom, da pomaga pri prenosu prtljage tistim, ki tega ne zmorejo. 
Veseli smo, da smo tudi s to aktivnostjo obogatili dejavnost društva in 
prisluhnili želji članov po tovrstni obliki rekreiranja in krepitvi zdravja.
Udeleženci letovanja so povedali:
-  ga. Hilda: imeli smo se zelo lepo, prvič sva z možem letovala v skupini in 

tudi v prihodnje si želiva.
-  g. Jure: bilo je odlično, zelo dobro je poskrbljeno za prevoz in pomoč, 

vozniki so zelo prijazni, tudi drugo leto greva z ženo po tej poti na morje.
-  ga. Stanislava: vse je bilo v redu in lepo. Tako letovanje priporočam tudi 

drugim. Midva z možem se mu bova ponovno pridružila.
-  g. Marjan: super, vse je o.k., ko me kličeš naj povem, da smo na izletu v 

Piranu. Smo skupina kot ena družina, z ženo sva preko Društva upokojen-
cev že letovala in še bova. Nama je lepo.

Karlo LeMUT

trGatEV V VitOVlJah
člani Društva upokojencev litija smo se v ponedeljek, 20.9.2010, 
bilo nas je 53, že enajstič, odpeljali na trgatev grozdja v Vipavsko 
dolino na turistično vinogradniško kmetijo Malovščevo remec-
Garbari v Vitovljah.

Gospodar Milan in drugi člani druži-
ne so nas prijazno sprejeli, na mizi 
je že bila pripravljena okusna malica 
– domače mesnine in dobra kapljica. 
Hitro smo se odpravili v vinograd in 
trgali grozdje do kosila. Vzeli smo si 
odmor za kosilo, nato pa še enkrat 
v vinograd, kjer smo pridno polnili 
posode z grozdjem. Napolnili smo 
pet traktorskih prikolic z grozdjem, 

po gospodarjevi oceni smo nabrali več kot 15 ton grozdja. Bili smo zelo 
pohvaljeni.  Po večerji je v prijetnem vzdušju ob živi glasbi, 5-članska 
komisija izbrala letošnjo vinsko kraljico. To je postala Anica Rozman, ki je 
bila na vseh enajstih trgatvah. čestitali smo tudi štirim rojstno dnevnim 
slavljencem in dan končali s plesom. Trgatev je zelo uspela in z veseljem 
se bomo tudi naslednje leto udeležili trgatve v Vitovljah.

joži CiViDiNi

BiLi SMO V CaNKarJeVeM DOMU 
29. septembra 2010, na dan pričetka tridnevnega, že 10. Festivala za 
tretje življenjsko obdobje Zveze društev upokojencev Slovenije, smo člani 
Društva upokojencev Litija obiskali to prireditev. Z avtobusom smo se pe-
ljali: 16 članski orkester citrarjev »Srebrne strune«, na preostalih sedežih 
pa še drugi člani. Citrarji so nastopili ob 16. uri v kulturnem programu 
»Večer pesmi in plesa« v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Po-
slušalci so nastop naših Srebrnih strun, ki sta ga spremljala oba njihova 
profesorja, nagradili z navdušenim aplavzom. 
Nastopajoče skupine so v dvournem programu, v katerem so sodelovale 
tudi skupine sosednjih narodov, predstavili razne kulturne dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo starejši v društvih upokojencev, zaplesale so folklor-
ne skupine, zapeli pevci, uprizorili so skeče, zaigrali so tudi instrumenta-
listi. Poslušalci smo s ploskanjem pokazali, kako zelo smo navdušeni nad 
njihovimi nastopi. 
Pred ogledom kultur-
nega večera smo si 
udeleženci, v predd-
verju in v hodnikih 
cankarjevega doma, 
ogledali vrvež, pred-
stavitve raznih dejavnosti društev in dejavnosti, ki zanimajo starejše.
Manjša skupina naših članov se je udeležila tudi dopoldanskega posveta o 
kulturni dejavnosti v društvih upokojencev in svečane otvoritve festivala, 
katerega pokrovitelj je bil predsednik državnega zbora mag. Pavel Gantar. 
Največkrat so prisotni s ploskanjem pritrdili predsednici ZDuS dr. Mateji 
kožuh Novak, ki je brez dlake na jeziku opisala družbeni in gospodarski 
položaj v državi in težko življenje tistih, ko morajo preživeti z 200, 300 
ali 500 evri na mesec. Skupaj jih je med upokojenci že več kot sto tisoč. 
Dejala je: »Nismo samo po zaslugi svetovnega kapitala globoko v recesiji, 
veliko so pripomogle slabe politične odločitve v preteklih dvajsetih letih, 
ki so bile pisane na kožo ‘tistih, ki bodo ustvarili nova delovna mesta’. kje 
so sedaj ta delovna mesta?« se je vprašala in spet požela buren aplavz. 
ostala dva dneva festivala so dvorane cD zapolnili z zanimivimi predava-
nji, ustvarjalnimi delavnicami in polemičnimi okroglimi mizami. Vse to je 
povezoval raznovrsten in kakovosten program na odprtih odrih, dogajanje 
pa so popestrili tudi s posebnimi kulturnimi dogodki.

Martina KRALJ

GrMaDa iN tOŠč – naš uspeh
To pot nam vreme ni preprečilo našega načrta in smo v soboto, 2.10.2010, 
uresničili pohodniško - planinsko potovanje po Polhograjskem hribovju. S 
Topola smo se odpravili na Grmado, ki nas je sprejela v megli. razglede 
smo si ustvarili z bujno domišljijo, na podlagi podatkov s kovinske plošče 

na vrhu Grmade. Na Gonteh 
smo se razdelili na dve skupini: 
manjši del se je namenil nazaj 
na Topol, večji pa je uspešno 
zavzel Tošč. Pohod proti Go-
vejku do Mihelčičevega doma 
je vmes zagrenil manjši oster 
vzpon, nato pa nas je lepa pot 
pripeljala na Govejk. ko smo 

nabrali malo moči, smo se spustili do naše zadnje točke, do gostilne Le-
gastja. Pohoda se je udeležilo 29 članic in članov naše pohodniške sek-
cije. Nekaj želja ni bilo možno uresničiti, ker smo imeli manjši avtobus. 
Vzrok je v prepoznih prijavah in odjavah.

jože DrNOVŠek

MeŠaNi PeVSKi ZBOr DU LitiJa
V okviru Kulturne sekcije DU Ltija, deluje tudi Mešani pevski zbor. Zbor 
šteje 25 članov. Trenutno nam primanjkuje moških glasov, predvsem te-
norjev, saj morajo zato nekateri ženski glasovi peti moški glas. Z vaja-
mi pričnemo prvo sredo v septembru. Na prvem srečanju v novi sezoni, 
se pogovorimo o rednih nastopih, sestavimo program in predvidimo še 

kakšen nastop. Vaje imamo enkrat tedensko po eno uro, katere včasih 
podaljšamo ali pa se dobimo 2x tedensko, če se bliža nastop.
Vaje člani zelo redno in točno obiskujejo. Na vajah so zbrani in pesmi 
za njihovo starost hitro osvojijo. Zelo radi nastopajo. Vsako leto imamo 
približno 6-7 nastopov v Litiji in izven nje. Lani je mešani pevski zbor 
praznoval 25-letnico obstoja. iz članic MePZ je deluje tudi ŽPZ »Mavrica«, 

ki bo letos novembra 
praznovala 15-letnico 
obstoja. Tudi Mavrica 
ima toliko nastopov, 
včasih pa še kakšnega 
več. Za sproščujoče pri-
ložnosti pa včasih zapo-
jemo tudi ob spremljavi 
harmonike, katere meh 
potegne naš član, kar 
je del našega sprošče-
nega petja. ob tem 

ne pozabimo rojstnih dnevov naših članov. Slavljencu vedno zapojemo 
zdravico, nazdravimo in ob praznovanju pojemo skoraj pozabljene ljudske 
pesmi, katerih notni zapis ne obstaja.
Ob koncu sezone, se vsi udeležimo izleta, katerega pripravimo skupaj s 
predsednikom.

Zborovodkinja Marjana KoLAR

DrŽaVNO PrVENStVO V BaliNaNJU - za EKiPE
V ŽENSKi iN MOŠKi KONKUrENCi

Zveza društev upokojencev Slovenije je v soboto, 2. oktobra 2010, orga-
nizirala državno prvenstvo ženskih in moških ekip v balinanju na štiriste-
znem pokritem balinišču na jesenicah. Nastopilo je 13 najboljših ekip iz 
posameznih regij. 
Ženska ekipa Društva upokojencev Litija je osvojila prvo mesto v Zasavski 
pokrajinski zvezi, zato se je udeležila državnega prvenstva. To je za naše 
društvo velik uspeh. V ekipi so sodelovale: Marija Molka, Breda Merčon, 
Ani Merčon, Darja Celestina in Helena Nemeček. Že prve uvodne tekme 
so pokazale, kako kvalitetne igralke so v posameznih ekipah. Bližanje do 
centimetra natančno nekaterim ni delalo težav. Tudi posameznih tek-
movalk za zbijanje ni manjkalo. Veselje je bilo opazovati tako kvalitetno 
tekmovanje. Naša ekipa se je v prvi tekmi pomerila z ekipo iz kočevja. 
Nesrečno so izgubile ravno zaradi dobrega zbijanja v nasprotni ekipi. V 
drugi tekmi so se pomerile z ekipo iz Mežice. Žal jim je na koncu zmanjka-
lo časa za zmago. Za uspeh sta potrebna dobra igra in sreča. Sreča nam 
tokrat ni bila naklonjena. končali smo v predtekmovanju. izkušnja, ki smo 
jo dobili na tem tekmovanju nam bo koristila, da bomo prihodnje leto še 
močnejši in lahko pričakujete ponoven preboj med najboljše v državi.

Dušan jOVANOVič, vodja športne sekcije
       

POVaBiLO V UStVarJaLNe DeLaVNiCe
V času od meseca novembra 2010 do vključno marca 2011 bodo v 
Društvu upokojencev Litija ponovno potekale ustvarjalne delavnice. To-
krat bomo pozornost namenili:
- likovna dejavnost  - aranžiranje cvetja in okraski
- slikanje na kamenje - vezenje, kvačkanje in pletenje
- pletarstvo  - rezbarjenje in vžiganje v les
Delavnice bodo namenjene vsem, ki si želijo druženja ob čaju, klepetu in 
ustvarjanju. Ustvarjanje je širok pojem. Predstavlja pa dejavnost v katero 
človek poveže svoje misli, vztrajnost, oblikovanje in ročne spretnosti v 
izdelavo končnega izdelka.
To pa je pogum in dokaz, da je človek tudi na jesen življenja pripravljen 
sprejemati nova znanja in dokazovati svojo ustvarjalno sposobnost. Ust-
varjalne delavnice niso tekmovanje kdo zna in zmore več, temveč so obli-
ka in način za kvalitetno izrabo prostega časa ter za zabavo in druženje. 
Vse zainteresirane vabimo, da se vključijo v ustvarjalne delavnice, ki bodo 
potekale vsak četrtek v popoldanskem času od novembra do marca. Več 
informacij lahko dobite v društveni pisarni na jerebovi ulici 3 v Litiji vsak 
delovni dan od 8-13 ure.
Konec oktobra bo objavljen na oglasni deski Društva upokojencev Litija 
razpis za posamezne delavnice.
Vljudno vabljeni!    Karlo LeMUT

NaPOVEDNiK:
• v soboto, 23.10.2010, Ne VeMO kAM, planinci
•  v četrtek, 4.11.2010, bo ob 11. uri organizirano srečanje članov Du 

Litija, starejših od 80 let
•  v sredo, 10.11.2010, bo z Društvom upokojencev Maribor Tabor organi-

zirano Martinovanje v Cerkvenjaku v Slovenskih Goricah
• v soboto, 13.11.2010, čatež, planinci
• v soboto, 20.11.2010 ob 6,00 uri, avtobus Topica, planinci 

       kOTiček urejA: karlo LeMuT

Praktična predstavitev terapije.



Izžrebanci SEPTEMBRSKE križanke prejmete računal-
niško miško. Nagrade prispeva JOVIDAN d.o.o., Zgornji 

Hotič 11A, 1270 Litija. Nagrade se prevzamejo v Tiskarni 
Aco, CDK 39, Litija. 

 
1. ŠTEFKA KOTAR - Čeplje 1, Dole pri Litiji

2. JANEZ KRALJ - Jeze 13, Šmartno pri Litiji
3. ANGELA PAVLIN - Dole 14, Dole pri Litiji

Težje besede:      EIMERT, VASKO, PARTHENON, OHIO, 
ANIENE, SARIN

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 08.11.10 na naslov uredni-
štva. Izžrebali bomo 4 reševalce, ki bodo prejeli BON ZA 
PIZZO.
Nagrade podarja BOB BOWLING, Litija.

23. ČRKA 
ABECEDE

ŽIVČNI  
BOJNI 
STRUP

IVERNA 
PLOŠČA

KARAN-
TANSKI 
KNEZ

SREDINA 
AULE

NEMŠKI 
SKLADATELJ 
(HERBERT)

NACIONAL NI 
PARK  

V KENIJI

KEMIJSKI 
ELEMENT 
ZNAK Y

MENIČNI 
POROK

BAJESL. 
USTANO-
VITELJ  
RIMA

SKRB,  
BRIGA

JEZERO  
V ČADU

LJUBKOV. 
ŽENSKO  

IME

KNIN

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA NIKELJ

PREDLOGA 
ZA OBLEKO

PARADIŽ, 
RAJ

FRANCOSKI 
REŽISER 
(ROGER)

STOT

PTIČJA 
SAMICA

IME 
HOTELA V 

PORTOROŽU
SLIKAR 
KREGAR

5. ČRKA 
ABECEDE

ATENIN 
TEMPELJ NA 
AKROPOLI

VEČERNO 
ZVONENJE

VSADEK IME 
MAKEDON. 
PESNIKA 

POPE

SILVO PETEK

IGRALEC 
POLIČ NORVEŠKI 

SLOVNIČAR

NAPRAVA, 
PRIPRAVA

ARGENTIN-
SKA 

POLITIČARKA 
(PERON)

ŠEGA, 
OBIČAJ

NASKOK

RIŽEVO 
ŽGANJE

CENTER, 
SREDIŠČE

IME 
PLAVALKE 
ISAKOVIČ

PETER 
TRŽAN

PRIPADNIK 
KMEROV

SLOVENSKA 
POKRAJINA

ODISEJEV 
OTOK

POULIČNA 
GLASBILA

DRŽAVA  
V ZDA

MAJHNA 
SREDOZEM-

SKA RIBA

ALOJA

POSUŠENA 
TRAVA

GRŠKI  
BOG  

VOJNE
EPSKA 

PESNITEV

VRŽEK
ŠEKASTA 
KRAVA

STAROŽIDOV-
SKI KRALJ

ANTON 
INGOLIČ

HRVAŠKI 
PETROL

POŠTNI 
PREDAL

POLITIK 
ARAFAT

IVAN
MINATTI

ANTON 
VERBIČ

FINSKA 
TOVARNA 
TELEKOM 
NAPRAV

PRITOK 
TIBERE 

(ITALIJA)

TONA

NADALJE-
VANJE 
GESLA

ŠTRLEČI  
DEL  

OBRAZA
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25. septembra smo imeli v Domu 
Tisje »Dan odprtih vrat«. Letos je 
bil organiziran na soboto s pri-
čakovanjem, da se bo lahko več 

svojcev, obiskovalcev udeležilo aktivnosti, ki smo jih 
pripravili, da se predstavimo, se spoznamo, še bolj na 
široko odpremo svoja vrata in srca.... 
Dopoldan smo imeli otvoritev razstave prostočasnih 
aktivnosti, hkrati so nam stanovalke, ki se združujejo v 
skupino za kreativne tehnike predstavile, kako poteka 
njihovo delo, v živo smo si lahko ogledali njihove spre-
tne prste in nato čudovito razstavo njihovih izdelkov. 
Župan občine Šmartno pri Litiji, gospod Milan izlakar, 
nas je obiskal in pohvalil gospe za njihov trud. Popol-
dan pa smo imeli degustacijo krompirjevih in starih 
slovenskih jedi v domski jedilnici. kuharice so pod 
vodstvom gospe Mojce Liber, ki je vodja prehrane v 
domu, ustvarile ne-
pozabne kulinarične 
užitke. Tako so nam 
pripravile krompir 
na skoraj tisoč in en 
način, od krompirje-
ve juhe, krompirjevih 
ocvrtkov, zavitkov, 
praženega, v oblicah, pomfri in še in še, do piškotov 
narejenih iz krompirja. Stanovalci so predlagali, da bi 
degustacija krompirjevih jedi postala tradicionalna. 

dom tisje
Za veselo vzdušje je poskrbel harmonikar Timotej ra-
spotnik, za boljše razpoloženje pa je prostovoljka Vita 
pripravila špansko sangrio po njenem skrivnem recep-
tu. konec septembra smo se skupaj z učenci Osnovne 
šole Gradec v okviru projekta »Generacije – generaci-
jam« udeležili »Festivala za 3. življenjsko obdobje« v 
cankarjevem domu v Ljubljani, kjer smo imeli skupno 
kreativno delavnico v preddverju Linhartove dvorane. 
Izdelovali smo nakit. 

 Leonida rAZPOTNik

NAPOVeDNik DOGODkOV iN PrireDiTeV
POSeBNO VABiLO VeLjA VSeM, ki Bi Se ŽeLeLi uDe-
LeŽiTi SrečANjA SkuPiNe ZA SAMOPOMOč SVOj-
CeV STANOVALCeV, OBOLeLiH ZA DeMeNCO, v fizi-
oterapiji doma. Gost na skupini bo nevropsihiater dr. 
Matjaž košorok, ki bo vsem udeležencem strokovno 
obrazložil nastanek demence, vzroke za nastanek, po-
tek bolezni in možnosti zdravljenja. izmenjali si boste 
lahko svoje izkušnje pri spremljanju svojca, ki ima te-
žave zaradi demence in svoje stiske in potrebe pri skr-
bi za dementnega. Sestanek bo v četrtek, 21.10.2010 
ob 17.30.uri.
Prav tako velja posebno vabilo vsem svojcem tistih sta-
novalcev, ki so bili stanovalci doma Tisje in so umrli v 
preteklih letih. V spoštljiv spomin na njih bo 5.11.2010 
darovana SPOMiNSkA SV. MAŠA OB 16.30 Uri V 
GLAVNi jeDiLNiCi DOMA. Mašo bo daroval šmarski 
župnik, gospod Marjan Lampret. Vljudno vabljeni!

enoDnevni izlet za 
StaRejŠe, invaliDne in 

pRoStovoljce »150«
Območno združenje rdečega križa Li-
tija v skladu s svojim programom vsa-

ko leto organizira izlet za 150 oseb. Povabimo starejše 
in invalidne osebe ter prostovoljce. Letos smo izlet 
pripravili v četrtek 30. 9. 2010. izpred Športne dvora-
ne v Litiji smo se s tremi avtobusi podali na območje 
spodnje savinjske regije. Dva avtobusa sta se najprej 
podala v Petrovče, kjer smo si ogledali Petrovško cer-
kev- baziliko Matere božje. Tamkajšnji župnik, nam je 
povedal in pokazal nekaj zanimivosti cerkve ter njeno 
zgodovino, pa tudi nekaj o samem kraju Petrovče. 

Po ogledu cer-
kve smo se po-
dali na umetno 
jezero- Šmar-
tinsko jezero v 
neposredni bli-
žini Celja, ki je s 
svojo razgibano 
obalo in zanimi-
vo okolico pri-

vlačna točka. Najzanimivejši pa je bil ogled turistične 
kmetije Podpečan v Galiciji, proizvodnje in degustacije 
sirov. 
Po ogledih in degustaciji enkratnih sirov, smo se vsi 
skupaj zbrali v Šempetru v Savinjski dolini v gostilni 
Rimljan, kjer smo imeli kosilo in kulturni program. V 
kulturnem programu so se kot vsako leto predstavi-
li vsi trije avtobusi, vsak s svojo pesmijo. Nadaljevali 
smo s kvizom, ki ga je tudi tokrat pripravila ga. Rosana 
Maček. 
udeleženci zelo radi nastopajo in sodelujejo v progra-
mu, saj jim druženje veliko pomeni, veseli so, da lahko 
med seboj malo poklepetajo, obujajo spomine, si de-
lijo izkušnje, tudi z dela prostovoljstva po posameznih 
krajevnih organizacijah. Največ pa jim pomeni, da se 

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 119

po dolgem času spet srečajo. 
Po kulturnem programu smo si, v neposredni bližini 
gostilne ogledali še arheološki park rimsko nekropolo, 
znan po najlepše ohranjenih spomenikih rimske dobe 
v Sloveniji. Sam obisk parka nam je zelo popestrila vo-
dička, ki nam je pripovedovala bajke iz tega obdobja, 
da smo si lažje predstavljali pomen kipov. Z zanimivimi 
novimi vtisi, smo se zadovoljni počasi odpravili proti 
Litiji. Vendar pa se izlet ne bi enako sladko zaključil, 
če se ne bi na poti domov posladkali s »priznanimi Tro-
janskimi krofi«. 
izlet je popolnoma uspel, za kar pa je potrebnih kar 
nekaj tednov priprav. Vsa organizacija, priprava daril, 
priprava kulturnega programa... je tudi letos, zasluga 
sekretarke Območnega združenja rdečega križa, Da-
nice Sveršina, ki se posebno potrudi, da izlet v celoti 
izpelje tako, da so vsi udeleženci zadovoljni in jim izlet 
ostane v najlepšem spominu. Malo utrujeni a zado-
voljni, nasmejani obrazi so vsekakor največja pohvala 
in zahvala, takšni organizaciji izleta, ki združuje ljudi 
iz 20 krajevnih organizaciji iz občine Litija in občine 
Šmartno pri Litiji. 
                     NiNA OMAHNA

KRi ReŠuje Življenja. Moja KRi - vaRna 
KRi zaMe, zate, za vSaKoGaR. 

 
rkS Območno združenje Litija vabi krvodajalke in 
krvodajalce, da se udeležijo krvodajalske akcije, ki 
bo v OŠ Dole pri litiji 27. oktobra 2010:
od 8. – 12. ure
ter v zdravstvenem domu v litiji: 
18. novembra 2010 od 7. – 15. ure in 
19. novembra 2010 od 7. – 12. ure.

Daj majhen 
delček sebe 

za dobro 
drugega.

mali oglasi
PrODaM vrstno garažo na CkS v velikosti 15 m2. cena po dogovo-
ru. GSM: 041 565 642
ODDaM stanovanje na Bregu. info: 031 475 749
ODDaM v najem garažo na ulici solidarnosti 1 v Litiji. GSM: 041 
494 827
VarStVO otrok na svojem domu – dopoldan, popoldan. GSM: 041 
299 650, tel.: 8985 300, Milica Pirc, ulica bratov Poglajen 21, 1270 
Litija
KUPiM starinska vhodna vrata, lahko so v slabem stanju. 031 491-
381

javno glasilo oBčan
Javno glasilo OBčaN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo rS pod zap. št. 1638.  
časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

izdajatelj: Tiskarna ACO - 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 prever-

jata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

z a H v a l a

Ob nedavnem deževju, naraslemu potoku in poplavi na dvo-
rišču, bi našo hišo zalila voda, če se klicu na pomoč ne bi 
odzvali dobri ljudje.
Hvala gasilcem iz Brega za resnično hitro in učinkovito ukre-
panje, sosedu Grošičarju za nesebično pomoč kljub nočni 
uri ter prevozniku juvanu ml. za dostavo več kot potrebnega 
peska.
Vsem skupaj še enkrat najlepša HVALA!
       Družini Oblak in Anžur

TOREK, 9. 11. 2010 OB 16.00 URI

reGiONALNO STičiŠče NVO SrCA SLOVeNije
napoveDniK

 27.10.2010 • DElaVNiCa – ENaKE MOŽNOSti iN 
traJNOStNi raZVOJ

Ali imajo NVO enake možnosti v družbi? Spoznali boste pojem trajno-
stnega razvoja in tudi praktične korake za doseganje le-tega v nevla-
dnih ogranizacijah.
Delavnica bo v sredo 27.10.2010 od 17. do 20. ure v Domu Geoss, 
Vače 10, Vače.

Več informacij in prijave na:
www.srce-me-povezuje.si ali info@srce-me-povezuje.si.
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DVOJNa ZMaGa Na ULtraMaratONU  
V LOGarSKi

Ženska tekaška skupinica kljub vročemu poletju ni počivala, kajti 
dekleta smo se pripravljala na Ultramaraton Celje-Logarska do-
lina, ki šteje za evropski pokal. 
Tako kot lansko leto, je Mija tudi letošnje poletje povsem podredila 
treninge za nastop na 75 km. Tako je 4.septembra 2010 ob 6. uri zjutraj 
z rekordnim številom tekačic in tekačev iz sedmih držav, startala in se 
pogumno podala na dolgo pot, polno pasti in hinavskih klancev. in si tako 
kot lansko leto, pritekla zmago v svoji 
ženski starostni konkurenci. Preteči 75 
km na izjemno naporni progi s 550 m 
višinske razlike in zraven še zmagati, 
seveda ni kar tako. A Mija vedno 
uspešno pride do cilja. Na povabilo or-
ganizatorja, se je naša ultramaratonka 
odzvala z odločitvijo, da bo drugo leto 
tekmovala za evropski pokal na pred-
pisanih ultramaratonih, ki so seveda 
še daljši od 75 km. Pa srečno, Mija 
Loc.
Mojca Justin stopa po Mijini poti. V 
zadnjem hipu se je odločila za prijavo 
na 42 km. V močni konkurenci je povsem strla svoje tekmice in slavila ab-
solutno zmago. Mojca je lahko zgled vsem tistim damam, ki dvomijo vase 
in v lastne neodkrite sposobnosti. Pogum je Mojco pripeljal na najvišjo 
stopničko. Mojca, iskrene čestitke!
Na 27 km dolgo pot sta se skupaj podali Suzana in karmen, ki se skupaj 
z Mijo in Mojco pripravljata na nov maraton v Italiji. In obe prav dobro 
vesta, da so vse štiri maratonke skupaj »frdamano močne«. 
Na koncu se naše tekačice iskreno zahvaljujejo vsem, ki so jih spremljali 
na tej prečudoviti poti, še posebej pa se svojemu spremljevalcu zahvalju-
je Mija, ker je z neskončno potrpežljivostjo prispeval svoj delež k njeni 
zasluženi zmagi.

Šmarske tekačice

KOBaCaJKO iN teLOVaDKO 
SPet V aKCiJi

V MeSeCU NOVeMBrU BODO OtrOCi V Li-
tiJi SPEt DElali PrVE KOraKE V čarOBNi 
SVet ŠPOrta. 

Vadba bo organizirana v dveh skupinah. Prva skupina najmlajših 
bo v sklopu programa KOBaCaJKO namenjena otrokom od 1-3 
let, druga skupina starejših pa bo v sklopu programa teLOVaDKO 
namenjena otrokom starim 4 in 5 let. Vadba bo potekala v mali 
telovadnici osnovne šole Gradec. Vljudno vabljeni, da se nam 
pridružite. Kontakt in informacije: rok Mitić 031-449-711, rokmit-
ic@msn.com

taeKWONDO KLUB ŠMartNO-
litiJa BOGatEJŠi za 4 ODličJa

Taekwondo klub Tempo Logatec je 18. septembra 
2010 prvič organiziral odprto prvenstvo za otroke 

mlajše od 14 let. Po pričakovanju so se prvenstva udeležile vse države 
bivše jugoslavije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, črna Gora, BiH in kosovo). 
Ker je bilo tekmovanje namenjeno višjemu rangu tekmovalcev in ker je 
to tekmovanje v začetku sezone, je Taekwondo klub Šmartno-Litija pel-
jal samo 4 najbolje pripravljene člane. Pod vodstvom trenerja Francija 
Širclja so vsi štirje tekmovalci prikazali več od pričakovanega in prav vsi 

domov odnesli odličja. To je bil lep uvod 
in spodbuda za trenerja in tekmovalce 
za začetek tekmovalne sezone. Našega 
kadetskega reprezentanta Domna Pirca 
čaka sredi oktobra v Beogradu A-rang 
tekma Galeb open. Želimo uspešen nas-
top našega člana z reprezentanco. 

R e Z U L T A T I: 
Pirc Tadej – kadet -33 kg: 2. mesto
Zagorc David – kadet -37 kg: 3. mesto
Pirc Domen – kadet -47 kg: 1. mesto
rozina Sara – kadetinja -45 kg: 2. mesto

                    Taekwondo klub Šmartno-Litija

Septemberske katastrofalne poplave so zopet močno 
poškodovale nogometna igrišča v jevnici. Visoka voda 
je poškodovala ograje in travnato površino glavnega 
igrišča, poškodovala pomožno igrišče in ni prizanesla 
niti dohodnim potem na 

igrišča. Zaradi stalne prisotnosti članov klu-
ba, ki so nadzorovali naraščanje vode, smo 
s protipoplavnimi vrečami obdržali igrišče 
z umetno travo nepoškodovano. Takoj po 
upadu voda smo organizirali delovno akci-
jo in začeli s sanacijo igrišč in športnega 
parka. Vsa dela, ki jih lahko naredimo z 
našimi močmi opravljamo prostovoljno. 
Večja strojna dela in materiale za obnovo pa je potrebno plačati, kar 
močno obremenjuje naš proračun. kljub temu pa tekmovanja potekajo 
nemoteno, saj domače tekme igramo v radomljah na umetni travi ali 

pa se z nasprotniki dogovorimo 
za zamenjavo igralnih terminov. 
Oteženi so tudi treningi, ki lah-
ko potekajo na umetni travi in 
pomožnem igrišču. Skrbijo pa 
nas razne zaskrbljujoče napove-
di, ki pravijo, da se nam obetajo 
poplave proti koncu tega leta. 
če se bo to nadaljevalo tudi v 
prihodnje bo potrebno razmis-

liti o prestavitvi igrišča na kašno drugo lokacijo. Za uspešno sanacijo 
in pomoč pri ureditvi športnega parka prosimo OBčiNO LiTijA, da nam 
pomaga uresničiti zastavljene cilje. Menimo namreč, da bi tudi v jevni-
co lahko kdaj usmerili svoje sile, čeprav smo daleč na robu občine in 
največkrat pozabljeni.
Toda nogomet v Jevnici še vedno obstaja in ekipe igrajo v tekmovalnem 
ritmu. Za vse domače tekme bodo obvestila na oglaševalskih mestih, 
takoj ko usposobimo igrišča za tekme.

za Nk jevnica: Marjan MeDVeD - Medo

začeteK Sezone 2010/2011
tudi v kegljanju se je začela sezona in z njo nove tek-
me ter upajmo da tudi zmage. začelo se je 18. 9., ko 
so domači kegljači pričeli tekmo v 1. krogu.

Tudi letos tekmujemo s tremi ekipami (2 moški ekipi in ženska ekipa). 
Prva moška ekipa nastopa v 1.b Slovenski ligi, druga ekipa nastopa v 3. 
Slovenski ligi vzhod. Dekleta pa igrajo v 2. Slovenski ligi vzhod. Do sedaj 
so bile odigrane 3 tekme. Naj se tu pohvalim da v 1.b ligi še nismo zabe-
ležili poraza (dve dobljeni tekmi in en remi). Tako smo trenutno drugi na 
skupni lestvici. Pred nami je le ekipa iz Kranja. Druga ekipa si je izborila 
le remi, tako da ima samo eno točko za lestvico. Ženska ekipa pa je zabe-
ležila eno zmago in en poraz. Do konca jesenskega dela tekmovanja je še 
6 tekem, tako da držimo pesti in upajmo na najboljši možni izid. 

VrStNi reD eKiP V 1.B LiGi Za MOŠKe

1. Siliko 3 3 0 0 18 : 6 12 6

2. Litija 2001 3 2 1 0 17 : 7 10 5

3. Rudar 3 2 1 0 14 : 10 4 5

4. Gorica 3 1 1 1 13 : 11 2 3

5. Gašper korotan 3 1 1 1 13 : 11 2 3

6. Izola 3 1 0 2 11 : 13 -2 2

7. ki Škofja Loka 3 1 0 2 10 : 14 -4 2

8. Konstruktor 3 1 0 2 10 : 14 -4 2

9. Fužinar Pe 3 1 0 2 8 : 16 -8 2

10. Ljubljana 3 0 0 3 6 : 18 -12 0

Lestvica v 1.B ligi po 3. tekmah

V soboto 30. oktobra bomo na litijskem kegljišču gostili Državno prven-
stvo tandem mix za kadete in kadetinje. Tekmovanje poteka tako, da izme-
nično na isti stezi mečeta kadet in kadetinja. Posebnost tega tekmovanja 
je tudi v tem, da tekma poteka na izpadanje. Vabljeni k ogledu tekme.
V začetku septembra smo v klubu pridobili tudi nov medij obveščanja. 
in sicer izdelali smo internetno stran klub z naslovom; http://www.kkli-
tija2001.si/

Kegljaški klub Litija 2001

ŠK GOliŠčE, Golišče 99, 1281 kresnice

MeDNarODNi BaLiNarSKi tUrNir 2010
– presenetljivo osvojila domača ekipa ŠK Golišče

Turnir se je odvijal dne 04. 09. 2010 na Goliščah. Na turnirju je sode-
lovalo 12. ekip iz Slovenije, italije in Hrvaške. Po pozdravnem nagovoru 
župana občine Litija – Francija rokavca, se je tekmovanje začelo po 
začrtanem planu. iz predtekmovanj, so se v finalni del uvrstile: ekipa 
kras Zgonik iz italije, Zalog, jevnica in domača ekipa Šk Golišče.
Na koncu je prvo mesto osvojila domača ekipa Šk Golišče, drugo me-
sto ekipa iz jevnice in tretje ekipa iz italije. Na četrtem mestu je bila 
ekipa iz Zaloga.
Ob tej priliki bi se zahvalil vsem sponzorjem za pomoč pri organizaciji 
prireditve, zahvale pa gredo tudi vsem udeležencem turnirja. Domači 
ekipi iskrene čestitke, za osvojeno prvo mesto. 

obveStilo!
Šk Golišče, bo ob zaključku balinarske sezone organiziral tradicionalni 
‘’KOStaNJeV tUrNir 2010’’ v balinanju. Turnir se bo odvijal dne 23. 
10. 2010 z zborom vseh sodelujočih ob 8.30 uri na balinišču Golišče.
Poleg tekmovanja bomo popestrili dan s pečenjem kostanja in druže-
njem z ljubitelji balinarskega športa. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 
Športni pozdrav!

Predsednik Šk Golišče
Lado OBOLNAr

teNiŠKi tUrNir Na SaVi
Turnir za rekreativne igralce na 
Savi postaja tradicionalen, saj 
je potekal tudi letos in sicer z 
udeležbo 19 tekmovalcev iz 
Litije, Zagorja, kresnic, Save 
in Izlak. Tako kot vsako leto so 
igralci merili moči na peščenih 
igriščih tenisa Berdajs (orga-
nizator turnirja), in sicer v so-
boto, 11.9. in nedeljo 12.9.
Turnir je oba dneva potekal v jasnem in toplem vremenu, kar je sku-
paj z odlično pripravljenimi igralnimi površinami predstavljalo idealne 
pogoje za igro. Poleg športnega duha so dodaten motiv igralcem pred-
stavljali še pokali za osvojena prva tri mesta ter praktične nagrade. 
iz 6 skupin so se v finalne tekme prebili Branko Guna, ki je v boju za 
3.mesto z 9:4 premagal četrtouvrščenega aleša ahčina ter Dušan 
Štrus, ki je v končnem dvoboju moral priznati premoč zmagovalcu 
turnirja Denisu Uraniču (6:3 in 6:1). 

začElO SE JE NOVO PrVENStVO 
V 1. B SKL

Litijski košarkarji v novo sezono vstopajo s precej 
spremenjeno ekipo. Moštvo so zapustili Zagorc (od-
šel k Slovanu), Špan (union Olimpija), Brčina (Hra-

stnik), Škrlec (Parklji) in Snoj (Fenomeni Ljubljana). Med novimi imeni 
je potrebno najprej omeniti dva povratnika, oba sicer  “otroka litijske 
košarke” Dragana Pušiča, ki je v lanski sezoni igral na kosovem in 
Anela Blaževiča, ki se je vrnil iz trboveljskega rudarja. Novinci so še 
Dobovičnik (prejšnja kluba elektra in Zagorje), Hren (Slovan), Golež 
(elektra) in Bejtič (janče), kot posojena igralca pa bosta za Litijo na-
stopala Gominšek (Pivovarna Laško) in Dobravec (Slovan). iz lanskega 
moštva so ostali Adamovič, Goropevšek, Lipovšek, jasenčič in kunc, 
mladi Domanovič, Poglajen in Marijanovič pa bodo tudi člani prvega 
moštva. Prav mogoče je, da se bo ekipa v zadnjih dneh pred sobotnim 
začetkom prvenstva, okrepila še z enim visokim igralcem. 
Trener Džemo ibiši bo imel tako na voljo zelo širok izbor igralcev, pred 
štartom v prvenstvo pa je povedal: “Želimo se uvrstiti v sredino le-
stvice, kar pa vsekakor ne bo lahka naloga, saj je tudi letos v 1.B ligi 
precej močnih ekip, ki so se zelo okrepile. imamo neugoden razpored 
na začetku prvenstva, zato bomo morali kar najbolje igrati že v uvodnih 
kolih, da ne bi zašli v nevarne vode.” 
Litijani so sicer sezono uspešno začeli v pokalnem tekmovanju. Potem, 
ko so bili v prvem krogu prosti, so v drugem krogu v povsem neena-
kovrednih tekmah  premagali nižjeligaša Posavje Podbočje, o čemer 
pričata rezultata 114:21 in 113:35. V tretjem krogu so izločili radensko 
Creativ z zmago na domačem igrišču 78:55, tako da poraz na drugi 
tekmi v Murski Soboti s 53:49 ni bil usoden. Zaradi izstopa ekipe kopra 
iz tekmovanja, je Litija že uvrščena v peti krog pokala Spar.
Vse navijače in privržence košarke v klubu tako vabijo, da v čim večjem 
številu podprejo ekipo.
reZULtat PrVeGa KrOGa
1. krog, sobota 02.10.2010 ob 19.00 uri v Litiji 
kk LiTijA : kk POSTOjNA   67 : 63 (18:17, 22:32, 48:45) 
LiTijA – Športna dvorana Litija. Gledalcev 120. Sodnika: juhart Dejan 
(Maribor) in Maguša David (Lenart).
Litija: kunc, Golež 14 (4:4, 2x3), Hren 6, Pušić 10 (4:7), Adamovič 3 
(1x3), Domanović, Dobovičnik 14 (2:4, 2x3), Dobravec, jasenčič, Goro-
pevšek 6 (2:2), Lipovšek 14 (2:3), Marijanovič. Trener: iBiŠi Džemo

Met Ni USPeVaL, OBraMBa Pa VeLiKO BOLJe
Precej spremenjena domača ekipa je z zmago začela novo prvenstvo. 
Po izenačeni prvi četrtini, je v drugi Litiji uspelo doseči le štiri točke in 
prvi polčas se je končal z vodstvom Postojne 32:22. V tretji četrtini 
so Litijani le zaigrali učinkoviteje, saj so se v petih minutah z delnim 
izidom 13:5 približali le na dve točki zaostanka, nato pa so do konca 
tega dela igre tudi povedli 48:45. Met jim sicer skozi vso tekmo nikakor 
ni uspeval (trojke samo 5:27, pri tem pa ne gre pozabiti, da je po novih 
pravilih črta, ki označuje met za tri točke pol metra dlje od obroča), 
vendar so to nadoknadili z veliko borbenostjo in odlično obrambo. V 
zadnjem delu tekme so bili domači ves čas v prednosti, gostje pa so 
prav v zadnji minuti izenačili na 61:61. Nato je izjemno pomembno 
trojko zadel Luka Golež in gostje domačih do konca niso več uspeli 
ujeti. Pri Litiji so bili najboljši črt Lipovšek (14 točk in 12 skokov), ter 
Luka Dobovičnik in Luka Golež (oba po 14 točk), pri Postojni pa jakhel 
kolarevič (22 točk in 15 skokov).
Trener Litije Džemo ibiši je po tekmi povedal: “Tekmo smo odigrali pre-
več živčno, poznalo se je, da se je tokrat prvič ekipi pridružil Dragan 
Pušič, ki v pokalnih tekmah še ni igral, kar se je videlo v neuigranosti, 
tako da imamo še veliko rezerve v naši igri. Srečanje je odločila naša 
daljša klop in boljša fizična pripravljenost. Pohvaliti moram celotno eki-
po, še posebej pa Lipovška in Dobovičnika, za igro v obrambi”.

Marko GODeC



Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več ne sliši!

V SPOMIN
Mineva leto dni odkar nas je brez slovesa zapustil  

naš predragi mož, očka, sin in brat

MATJAŽ NOVLJAN
07.03.1971 – 03.10.2009

Ne moremo sprejeti tega, da te ni več med nami. V naših srcih si še 
vedno živ, podzavestno te še vedno čakamo. Matjaž, radi te imamo!

Pogrešamo te, tvoji najbližji in najdražji

  

V SPOMIN

V septembru je minilo eno leto kar nas je zapustil

 

ALOJZ SAVŠEK
Prosenov Lojze iz Tenetiš

 Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu  

in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

 

 V SPOMIN

 

ANTON BOLDIN
19.01.1919 – 15.09.1985

Septembra je minilo 25 let odkar je nehalo biti srce našega ata. 
Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu in mu 

prižigate sveče, hvala.

Vsi njegovi

Zmeraj potuješ iz sebe k sebi in s tabo grejo
že čisto majhni kakor svetinjice dolenjski griči.
  (Tone Pavček)

ZAHVALA
Darov jeseni in trgatve v Gobniku ni dočakala

DARINKA PETJE
Marselova s Klanca pri Gobniku

15.01.1927 – 08.09.2010

Od nje smo se poslovili 11.09.2010 na pokopališču v Gabrovki.

Hvala vsem, ki se je spominjate z lepo, toplo mislijo.

Njeni: sestre Edka, Zofka in Jelka s Francijem, Viktor  
ter nečakinje in nečaki

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče. 
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota ostali sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš. 

ZAHVALA

Mnogo prekmalu in nepričakovano nas je zapustil naš dragi

SREČKO LEVEC
25.08.1953 – 04.08.2010

iz Zgornjega Hotiča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vsem ki ste ga imeli radi, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, mu po-
darili cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pevcem za zapete žalostinke. Hvala g. Dragu Poglajnu, g. Mar-
tinu Penčurju ter g. Antonu Perši za ganljive besede slovesa.
Posebna zahvala pa gre članom PGD Hotič ter GZ Litija, ki so ga še 
zadnjič ponesli do njegovega preranega groba.

Žalujoči: žena Kristina, sin Matija, hči Jelka, mama Marija,  
oče Edvard, sestra Sonja ter brat Viktor z družinama

.

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame

JOŽEFE BOLDIN
17.04.1924 – 02.09.2010

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelav-
cem Predilnice Litija in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje 
in sveče ter ostalo pomoč. Hvala za nego in pomoč osebju Doma Tisje. 
Hvala Lojzki Koritnik za poslovilni govor, pevcem za zapete žalostinke 
in trobentaču za odigrano Tišino ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

ob boleči izgubi naše drage mame

 FRANČIŠKE KOPRIVNIKAR
po domače Temelnove Fani,

iz Velikega Vrha pri Litiji
25.2.1932 – 18.9.2010

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tolažilne besede ter podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in vsem, ki ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti. Hvala g.župniku za lepo opravljen obred, 
g.Cvetežarju za sočutne poslovilne besede ter pevcem in trobentaču 
za zadnje odpete in zaigrane melodije. Iskrena hvala tudi g.Okornu in 
sodelavcem za pomoč pri izvedbi pogreba.

Vsi njeni

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

V SPOMIN
9. oktobra mineva žalostno leto, odkar nas je nenadoma zapustila 

žena, mami, hčerka in sestra.

MARIJA FIRM
roj. Bervar 

iz Zgornjega Prekra nad Kresnicami
09.09.1960 - 09.10.2009

Čeprav je za teboj ostala praznina, boš v naših srcih za vedno živela 
v najlepšem spominu.

 
S tiho bolečino: vsi njeni

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
 S. Makarovič

V SPOMIN
Minilo je žalostno leto odkar te ni več med nami.

NEJC VODENIK
11.06.1959 – 29.09.2009

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

Sin Jan in ostalo sorodstvo

Hvala vsem, ki se ju spominjate, postojite ob njunem grobu  
in prižgete svečko.

Vsi njuni

ANTON 
JANEŽIČ

21.10.1937 – 17.07.2005

ALOJZIJA 
JANEŽIČ

15.06.1937 – 10.10.2009

Bolečino lahko skriješ,
tudi solzo zatajiš,
a praznine, ki ostaja,
nikoli ne nadomestiš.

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

Minilo je peto leto odkar nas 
je zapustil dragi oče in dedek

Minilo je leto dni odkar nas je 
zapustila draga mama in babica

V SPOMIN



noRe aKcije  
na bobu !
bob boWlinG  

zabava Se pRičenja
Bob Bowling pričenja novo sezono najboljših zabav v mestu. 
Tako Vas v petek, 29.10.2010, vabimo na žur do jutranjih ur s 
skupino Mambo Kings in v soboto, 30.10.2010, na hallowe-
en party z DJ-em !

NOre CeNe BOWLiNGa
V mesecu oktobru in novembru smo za vas pripravili nore cene 
bowlinga:
- bowling ura vsak dan samo 13,00 eur
- bowling ura ob sobotah od 22.ure dalje 16,00 eur
- bowling študentje od pon-pet samo 5,00 eur
-  gratis bowling – ob predložitvi računa iz naše restavracije v 

vrednosti nad 25,00 eur Vam uro bowlinga podarimo. Akcija 
velja do 15.11.2010.

halO BOB – DOStaVa Pizz, MaliC  
iN OStaLe PONUDBe 

če Vam čas ne dopušča, lakota pa ne popušča – ne oklevajte, 
pokličite halO BOB na 059 711 473, vsak dan od 10. do 23. 
ure, nedelja do 22.ure. Za vsakih 10 zbranih kuponov s škatelj 
naših pizz pa Vam podarimo pizzo margerito ali uro bowlinga !

OtrOŠKe ZaBaVe Na BOWLiNGU
Se bliža rojstni dan vašega otroka, pa ne veste kje bi ga prazno-
vali ? Organiziramo rojstnodnevne zabave z možnostjo animaci-
je, bowlinga, mini disca, nudimo tudi torte po naročilu. in kar je 
pri tem najboljše – na koncu vse počistimo mi !

PrEDNOVOlEtNa SrEčaNJa
Prihaja čas drobnih pozornosti, čas za srečanja in druženje s 
sodelavci, prijatelji ali poslovnimi partnerji. Ne odlašajte do 
zadnjega trenutka in si pravočasno zagotovite prostor za Vašo 
prednovoletno zabavo v naši restavraciji in pizzeriji Bob Bo-
wling v centru litije.
za informacije in rezervacije pokličite na 059 711 473. Po-
nudbo za prednovoletna srečanja lahko naročite tudi na 
mail: as.aping@siol.net.

nov naSlov DRŽavniH 
pRvaKinj in KaR tRi 

zMaGe na MaSteRSiH 
ekipa deklet do 14 let tenis kluba aS Litija v sestavi: Sara 
Palčič, lara Kralj, Pia čuk, Nina Jamšek in tina Godec so 
postale nove ekipne državne prvakinje. V pravi drami so na 
Ptuju v finalu ugnale domačo ekipo, tekma pa je bila tako tesna, 
da so o zmagovalcu odločali osvojeni gemi. Vsem dekletom is-
krene čestitke!
enega zadnjih turnirjev v sezoni 2010 si bo še posebej zapomnil 
Grega Kokalj. V kranju je namreč zmagal na tretjem turnirju 
serije Nike Junior tour in si s tem priigral kot najboljši slo-
venski tekmovalec na turnirjih te serije nastop na zaključnem 
Mastersu, ki bo, nikjer drugje kot na Bahamih! Grega kokalj bo 
tako skupaj z zmagovalci drugih evropskih držav 5. decembra 
poletel iz Pariza na vroče Bahame! Držimo pesti, da se bo tudi 
tam dobro odrezal.

V prvem tednu oktobra 
so potekali Mastersi 
Teniške zveze Sloveni-
je, na katerih je imelo 
pravico do nastopa 
samo najboljših 12 v 
vsaki starostni kate-
goriji. Predstavniki Te-
nis kluba AS Litija pa 
so se odrezali več kot 
odlično. V kategoriji 
do 12 let je prepričljivo 
zmagal Grega Kokalj 

in tako še dodatno potrdil 1.mesto na slovenski teniški lestvici 
do 12 let. Zanimiv podatek je tudi, da Grega v Sloveniji v celi 
sezoni 2009/2010 ni izgubil niti ene tekme oziroma še več, niti 
enega niza! V kategoriji do 16 let smo odnesli kar dve zmagi 
in sicer je zmagala štirinajstletna Pia 
čuk, ki bi imela sicer še pravico na-
stopa do 14 let in Blaž Bizjak, ki je z 
zmago potrdil končno 1. mesto v tej 
kategoriji. Blaž Bizjak je odlično na-
stopil tudi v kategoriji do 18 let, kjer 
je osvojil odlično 3.mesto. tom ašič 
je v kategoriji do 10 let osvojil 2. me-
sto, Mark Mesarič pa v kategoriji do 
11 let 3.mesto, pri čemer je potrebno 
poudariti, da v teh kategorijah ude-
ležba ni številčno omejena, zato je 
uspeh toliko večji, saj je tekmovalo 
preko 300 otrok iz cele Slovenije. Na domači sceni tekmovanja 
ne bo do sredine novembra, tako da se bodo lahko tekmovalci 
malo odpočili in pripravili na novo zimsko sezono.
Počitka pa si vsaj še nekaj časa ne bo mogla privoščiti šestnaj-
stletna Nastja Kolar. Po zmagi na turnirju z nagradnim skladom 
10.000 $ v čakovcu, je bila znova uspešna na prav tako močnem 
turnirju v Novem Sadu, kjer se je uvrstila v polfinale. Odlično pa 
je nastopila tudi na močnejšem turnirju, z nagradnim skladom 
25.000 $ v Podgorici, kjer je brez težav opravila s kvalifikacija-
mi in v glavnem turnirju nato za preboj v četrtfinale izgubila od 
1.nosilke romunke Dinu Christine. Nastja je tako znova močno 
napredovala na WTA teniški lestvici, kjer trenutno zaseda 628.
mesto. Zaradi uspešnih nastopov na profesionalnih turnirjih bo 
zelo verjetno prenehala s tekmovanji za mladinsko lestvico ter 
se v celoti posvetila turnirjem za WTA. Njen naslednji cilj so še 
močnejši turniji, z nagradnim skladom 50.000$ in več in če bo 
uspešna, bo decembra nastopila v Dubaju na turnirju z nagra-
dnim skladom 75.000 $.

tenis klub as

KLUB Št Z N P Gr tč
1. Litija 8 7 0 1 26:7 21 
2. kočevje 7 4 1 2 22:10 13 
3. MNC Vrhnika 7 4 1 2 17:9 13 
4. Dolomiti Dobrova 7 2 4 1 12:12 10 
5. črnuče 7 2 3 2 13:12 9 
6. Svoboda kisovec 7 3 0 4 7:15 9 
7. Vir 7 2 2 3 15:13 8 
8. Dragomer 7 2 1 4 10:17 7 
9. DD Dren 7 0 0 7 8:35 0 

z - zmaga N - neodločeno P - poraz Št - število tekem tč - število točk

NOGOMetNa LiGa rLL 10/11 
KLUB Št Z N P Gr tč

1. Komenda 9 6 2 1 19:9 20 
2. Svoboda Ljubljana 9 6 1 2 26:11 19 
3. Arne Tabor 69 9 6 1 2 23:9 19 
4. Zagorje 10 5 3 2 26:11 18 
5. Bravo ŠTuDeNT 10 5 2 3 20:10 17 
6. Rudar Trbovlje 10 4 3 3 19:20 15 
7. Jezero Medvode 10 4 2 4 16:20 14 
8. Jevnica 9 3 4 2 15:12 13 
9. Brinje 9 4 0 5 11:17 12 

10. ihan 9 4 0 5 13:20 12 
11. Kolpa 7 3 1 3 11:11 10 
12. cockta Kresnice 9 2 2 5 6:14 8 
13. Termit Moravče 10 1 2 7 10:20 5 
14. Slovan 10 0 1 9 3:34 1 

z - zmaga N - neodločeno P - poraz Št - število tekem tč - število točk

noGoMetna liGa  
- Mnz 10/11


