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Vsebina tega meseca se pozna že na prvi 
strani. Karneval in kulturni praznik sta vsaj 
v Občanu poskrbela za živahno vsebino. 
Pozna pa se tudi že, da smo vstopili v vo-
lilno leto.

Marko DjuKić 

Intervju:
ALENKA 
URBANC
direktorica MC Litija

Nov
vodovod
na Vačah

Uspehi 
Taekwondo 
kluba Šmartno-
Litija v letu 2007
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Prispevke pošljite do
8. MARCA 2008

v elektronski obliki na naslov:
Tiskarna AcO, c.D.K. 39, 1270 Litija
ali po e-pošti: tiskarna.aco@siol.net

ali obcan@siol.net.

VPIS PREDŠOLSKIH
OTROK V VRTEC LITIJA

vpis v enote vrtca Litija
za šolsko leto 2008-2009 bo potekal

v mesecu marcu in sicer:
• Vrtec MedVedek – Bevkova 1, Litija
ponedeljek, 10. marec od 10. do 16. ure

torek, 11. marec od 10. do 15.ure
------------------------------------------------------------------

• Vrtec Najdihojca – cKS 8, Litija
sreda, 12. marec od 10. do 16. ure

------------------------------------------------------------------
• Vrtec Jurček – jevnica

četrtek, 13. marec od 10. do 15. ure
------------------------------------------------------------------

• Vrtec kresnička – Kresnice
petek, 14. marec od 10. do 15. ure

------------------------------------------------------------------
• Vrtec kekec – Sava

ponedeljek, 17. marec od 10. do 15. ure
------------------------------------------------------------------

• Vrtec Taček – Hotič
torek, 18. marec od 10. do 15. ure

------------------------------------------------------------------
• Vrtec sonček – Vače

sreda, 19. marec od 10. do 15. ure
------------------------------------------------------------------

• Vrtec Polšnik – v POŠ Polšnik
četrtek, 20. marec od 14. do 16. ure

------------------------------------------------------------------
Za Vse ZaMudnike:

Od četrtka 20. marca do ponedeljka 31. marca 
2008 v vrtcu Medvedek od 10. do 15. ure.

Na dan vpisa bo v enoti dan odPrTiH VraT!

Pridite in se poigrajte v naših igralnicah!
Veseli bomo vašega obiska!

Spoštovani prebivalci in obiskovalci mesta Litije!

obveščamo vas, da se bo z mesecem 
marcem 2008 podeželska tržnica selila 

na novo lokacijo.
1. MArcA iN  NATO VSAKO SOBOTO boste lahko 
kupovali in pokramljali s ponudniki NA PLOŠčADi 

OB ŠPOrTNi DVOrANi, uL. Mire PregLjeVe.

Sprehodite se do ponudnikov na naših stojnicah.
Vabljeni !

PODELITEV 
JEREBOVIH 
PRIZNANJ

na  večer  pred  kulturnim  praznikom je  
Zveza kulturnih društev  litija  v  sodelova-
nju   z  Javnim zavodom za kulturo in občino 
litija, podelila v okviru prireditev »naši 
dosežki« priznanja Petra Jereba s področja 
ljubiteljske kulture. 

Na pustno nedeljo je Litija gostila najvidnejše pred-
stavnike države. Zelo smo bili počaščeni z obiskom 
predsednika države gospodom Danilom Turkom in 
cerkvenim dostojanstvenikom, ki sta vodila nefor-
malen pogovor na Trgu svobode v Litiji.  O čem je tekel 
razgovor pa je seveda uradna tajnost, saj Litija nima 
prisluškovalnih naprav, da bi posnela njun razgovor.

Ob pustni maškaradi, na pustno nedeljo, ki ga je or-
ganiziralo Turistično društvo Litija, se je na Valvazor-
jevem trgu zbrala množica obiskovalcev, ne samo iz 
Litije pač pa tudi iz Zasavja, ki so burno aplavdirali 
mimoidočim skupinam, katere so se predstavile v 
povorki. Med gledalci pa je letos bilo  mnogo otrok 
našemljenih v maškare.

Posebnost današnje družbe so »Tajkuni«. Vsepovsod 
so pojavljajo, vendar jih nihče ne vidi kot  tudi ne zlo-
glase »jeTije«. Vsi so nevidni, samo občutimo jih. in 
prav v Litijo so ta dan prišli »Lovci na TAjKuNe« ali 
so imeli kaj lovske sreče in uspehov še ni znano.

Sindikalni aktivisti so po januarskih aktivnostih za 
organiziranje »ŠTrAjKOV« ugotovili, po zaključnih 
razgovorih, da jim »VLADA OBLjuBLjA SAMO rOŽe«. 
Žal gospodje od rož in iger se ne da preživeti.

Naš največji pesnik bi bil zagotovo vesel, če bi videl 
koliko prireditev se v njegov spomin odvija februarja. 
Mesec se je komaj začel, ko smo z velikim ponosom 
in veseljem predstavili novo knjigo domačina ivana 
Godca, Litija in reka Sava. Knjigo je izdal center za 
razvoj litija, v kulturnem programu pa so sodelovali 
skupina Zagšmalit, flavtistka Lara godec in citrarka 
Zofka Hauptman. čeprav je bila predstavitev na 
pustni torek, je bila galerija knjižnice kar premajhna 
za vse sorodnike, znance, prijatelje ivana godca, ki 
spoštujejo njegovo delo. Avtor je napisal že več knjig 
z domoznansko tematiko, vse te knjige pa pomem- 
bno bogatijo zbirko knjižnice za naše zanamce pa 
tudi sicer so pomembno čtivo pri spoznavanju 
domačih krajev in ljudi. Slavnostna govornika sta 
bila župan Litije, gospod Franci rokavec in direk-
torica centra za razvoj Litija, Saša gradišek.  

Aleksandra MAVreTič

Fotografsko razstavo
“AfgAnistAnske ženske”

Fotografska razstava Mance Juvan, profesionalne 
poročevalske fotografinje in mentorice številnih 
foto delavnic (Fotopub - Lokal patriot iz novega 
mesta) in dobitnice mnogih svetovnih fotografskih 
poročevalskih nagrad (eMZIn zavod za kreativno 
produkcijo). Razstavljena dela v cankarjev domu 
leta 2005 in 2006 - serija caracas v temi, 2007 
dobitnice prvo nagrade za najboljšo fotoreportažo 
ter številnih razstav doma in na tujem. Pravkar raz-
stavlja v Parizu v prostorih predstavništva evropske 
komisije v Franciji skupinsko z našimi fotografi (Jaka 
adamič, Jure eržen, Jože Suhadolnik) pod imenom 
Kazati resničnost / Montrer le reel. Razstava sodi v 
okvir našega predsedovanja eu.
Ob otvoritvenem večeru bomo poslušali glasbo 
Rabih abou-Khalil-a, ter prisluhnili ženski poeziji  
orienta.

Priznanja so bila podeljena v okviru prireditve 
kultura smo ljudje, ki je potekala v dvorani kul-
turnega centra na stavbah v litiji. 
Prisotne je pozdravil podžupan občine Litija gospod 
Anton Kovič, slavnostna govornica pa je bila evrop-
ska poslanka gospa Ljudmila Novak. V kulturnem 
programu so sodelovali Oktet Valvasor, pedagogi 
glasbene šole Litija – Šmartno in gledališče geOSS 
iz Vač.
Na osnovi sklepa predsedstva Zveze kulturnih 
društev je bil januarja objavljen razpis, na katerega 
se je odzvalo več društev s svojimi predlogi, predsed-
stvo pa je na osnovi prispelih predlogov oblikovalo in 
sprejelo sklep o podelitvi jerebovih priznanj.
Priznanja Petra jereba so prejeli: ZLATO PriZNANje 
- gospa Joža ocepek, SreBrNO PriZNANje - gos-
pod Franc Majcen in gospod Jože kos, BrONASTO 
PriZNANje - gospa natalija šuštar in gospod Jože 
razpotnik, LiSTiNO - gospod Tomaž dernovšek-
Vinči
jubilejna priznanja pa bodo podeljena na prireditvah 
ob obletnicah posameznih društev. 
Zveza kulturnih društev je jerebova priznanja pode-
ljevala že deseto leto z namenom spodbujanja - ust-
varjanja na področju ljubiteljske kulture.
Vsem, ki se ukvarjate s kulturo, čestitamo ob dnevu 
kulture, želimo uspešno delo in se zahvaljujemo za 
sodelovanje.  

Zveza kulturnih društev Litija

PodeželskA tRžniCA
nA PloščAdi ob 

ŠpoRTNI dvoRANI

FEBRuAR
mesec slovenske 

kulture

KuD art club Litija prireja v sodelovanju
s Knjižnico Litija v Knjižnici Litija,

 11. marca 2008 ob 18. uri

P.S. Fotografska razstava Mance Juvan smo predstavili že 6. 
februarja 2008 v RcR v Zagorju ob Savi,  v avli RcR in bo na 
ogled do 8. marca, nato pa se seli v Knjižnico Litija.

Zvone VrTAčNiK
predsednik društva  KuD ArT cLuB

LITIJSKI PuSTNI
KARNEVAL

Vodje protokola
Tekst in foto: ciril gOLOuH
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vsebino prispevkov zbrali in uredili 
uslužbenci občinske uprave. 

direktorica: Tatjana kRžišnik

V letu 2007 je Občina Litija pričela z rekonstrukcijo lokalne ceste Lc 
425300 Dole-Hude ravne. Do sedaj je izbrani izvajalec podjetje AgM 
Nemec d.o.o. iz Laškega, izvedlo razširitev trase cestišča v celotni 
dolžini 2.915 m, izkop in utrditev pet na celotni trasi cestišča, rušenje 
obstoječih neuporabnih prepustov (15 kom), izdelava novih prepustov 
(41 kom), izdelava iztočnih in vtočnih glav prepustov (60 kom), ureditev 
brežin in dovoz tampona za celotno traso cestišča. Pri rekonstrukciji 
ceste pa so svoj delež prispevali tudi krajani KS Dole pri Litiji, saj so 
sami izvedli posek grmovja in drevja ob celotni trasi cestišča. Do sedaj 
je izvajalec opravil dela v vrednosti 172.141,65 eur.

noV VodoVod nA VAčAh

Vodovod Vače se je gradil zaradi onesnaženega obstoječega vodnega 
vira. Nov vodni vir je pripeljan do obstoječega vodohrana nad Vačami, 
od koder oskrbuje naselja Vače, Klenik, del ržišč in Potoka. Novogra-
dnja je zajemala izvedbo in opremo nove vrtine ter dovod do vodohra-
na nad Vačami in medsebojno povezavo objektov, ki omogočajo upra-
vljanje sistema.  Obstoječi vodohran je bil dozidan s celico za klorirno 
postajo in črpališčem za Mačkovec. izveden je tudi sekundarni cevo-
vod za Klenik. Sistem je bil predan v upravljanje javnemu podjetju KSP 
Litija.

Po 20 letih so na trgu spet nova stanovanja v mestu litija. 
Z novimi objekti  in stanovanji je največ pridobilo mesto litija z 
urejenostjo površin, infrastrukture in lepšim izgledom ter občani, 
katerim so stanovanja namenjena, občina pa se je z investitorji 
dogovorila tudi za izgradnjo in ureditev novih parkirišč ter poso-
dobitev komunalne infrastrukture, ki bo služila tudi vsem ostalim 
prebivalcem s tega območja.

NovA STANovANjA v LITIjI 
– vSELjIvA v LETU 2008

V novem objektu bo 37 stanovanj različnih kvadratur in velikosti in 
manjši gostinski lokal. Stanovanja prodaja Stip d.o.o., Kisovec pri 
Zagorju, internetna stran: www.stip.si. 

Večstanovanjski objekt »stara Pošta« 
na Cankarjevi ulici v Litiji 

V novem objektu bo 45 stanovanj, različnih kvadratur in veliko-
sti. Stanovanja prodaja Begrad d.d., Novo mesto, internetna stran:  
www.begrad.si.

Večstanovanjski objekt
na Maistrovi ulici v Litiji

REKoNSTRUKCIjA LoKALNE 
CESTE LC 425300 doLE-HUdE 

RAvNE
Neurje s točo, ki je 29.06.2006 prizadelo območje 19 občin, je pov-
zročilo največ škode prav v naši občini. Občinska uprava je takoj 
pristopila k odpravi najnujnejših poškodb na javnih objektih in lokal-
nih cestah. Poleg tega je skupaj z gasilci nudila pomoč občanom pri 
prekrivanju poškodovanih ostrešij. imenovane so bile tudi komisije, ki 
so popisale in ovrednotile nastalo škodo ter jo posredovale pristojnim 
državnim institucijam.
Da bi omogočili sofinanciranje odprave posledic neurja čim večjemu 
številu občanov, smo na pristojnem ministrstvu in na vladi rS dosegli, 
da je stekel postopek za spremembo zakona o odpravi posledic narav-
nih nesreč in s tem znižanje cenzusa iz 3.500,00 € na 642,00 € na 
posameznega upravičenca. 

Vlada je na svoji seji dne 17.01.2008 sprejela Program odprave po-
sledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s točo, ki 
so med drugim namenjena tudi za obnovo stavb, ki so v lasti oseb 
zasebnega prava.

Ministrstvo za okolje in prostor bo v naslednjem obdobju v li-
tiji odprlo posebno pisarno, kjer bo upravičencem nudila tehnično-
informacijsko podporo, izvajal gradbeni nadzor ter tudi izplačila iz 
državnih sredstev posameznim upravičencem. 
upravičenci bodo morali v vlogi priložiti dokazila o porabljenih sred- 
stvih za obnovo streh in stanovanjskih objektov, zavarovanju idr. stroških 
povezanih z odpravo posledic škode od toče z dne 29.06.2006.

Občina Litija bo prek svoje spletne strani: www.litija.si, kakor tudi 
prek lokalnih medijev, sproti obveščala občane in prebivalce o datumu 
odprtja informacijske pisarne ter o vseh ostalih informacijah, ki so 
pomembne za čim lažjo oddajo zahtevka.

Neurje s točo v letu 2006 
uVELJAVLJAnJE ŠKODE zA 

individualne upravičence

Občina Litija na podlagi 136.člena Stanovanjskega zakona
(uradni list rS št. 69/2003, 18/2004-ZVKSeS, 47/2006 - ZeN) 

ponovno objavlja

JAVNI POZIV 
za predložitev prijav v članstvo
 SvETA ZA vARSTvo pRAvIC 

NAjEMNIKov
Občina Litija poziva vse najemnike stanovanj, da posredujejo 
predloge prijav za članstvo  v svet za varstvo pravic najemnikov. 
člani sveta so predstavniki najemnikov, zato je potrebno k prijavi  
predložiti dokazilo o statusu najemnika (najemno pogodbo). 
rok za oddajo predlogov je do ponedeljka, 17. marca 2008 in 
sicer v tajništvu Občine Litija, soba 44, jerebova ul.14, Litija.

Pristojnosti sveta za varstvo pravic najemnikov so:
- spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov najemnih stano-

vanj;
- zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja;
- dajanje pobud občinskemu svetu za sprejem ustreznih ukrepov na 

stanovanjskem področju;
- ugotavljanje pravic najemnikov po tem zakonu;
- obravnavanje konkretnih kršitev s področja najemnih razmerij;
- priprava predlogov za spremembo zakonodaje s stanovanjskega 

področja.

Na podlagi prispelih predlogov prijav bo Občinski svet Občine Litija 
imenoval člane sveta za varstvo pravic najemnikov.

    ŽuPAN OBčiNe LiTijA
                            Franci rokavec

» KAJ STORITI Z LITIJO « 
OdgOvOR nA čLAneK IZ pReJšnJe 

(JAnuAR 2008) šTevILKe čASOpISA ObčAn 

Moram priznati, da cenim trud in razmišljanja pisca člankov v 
glasilu Občan, kakšna naj bo naša Litija. Pa vendar menim, da 
predvsem članek v januarski številki terja potrebna pojasnila in 
razjasnitev nekaterih dejstev.

Prvič v tem, da občina Litija v tem mandatu ni prodajala zemljišč 
na rozmanovem trgu, na ježi, ob Savski cesti in podelila stavbno 
pravico ob Ljubljanski cesti, ampak je bilo to storjeno pred 1. 
decembrom 2006. Prav zaradi teh in drugih prodaj smo takoj ob 
začetku tega mandata v občinskih odlokih sprejeli obvezo občine, 
da le-ta pred začetkom postopka pridobi mnenje mestne skupno-
sti oz. krajevne skupnosti na območju katere je predmet prodaje 
določena nepremičnina.

Vendar, če je že občina v preteklosti prodala ta zemljišča, potem 
vemo, da ima odtod dalje zelo malo možnosti vplivati, kaj bo novi 
lastnik počel na svojem zemljišču in če so ti posegi v skladu s 
prostorskimi pogoji. res je, da se da marsikaj vplivati s podro-
bnimi izvedbenimi pogoji, vendar tudi ti dokumenti morajo zasle-
dovati čas in cilje razvoja…

Kljub tem pomislekom pa sem prepričan, da je t.i. »cukrarna«, kot 
jo opisuje g. Brilej, zelo izboljšuje vhod v Litijo in se ob tem članku 
sprašujem ali bi še vedno raje gledali »hišo strahov« (bivša Pošta), 
za katero sem prepričan, da je zadnjih 10 let predstavljala »litijsko 
sramoto«. Na drugi strani sedaj še videvamo drugo tako »sramo-
to« (objekt bivše furnirnice in novo »hišo strahov« pred litijskim 
mostom). Vendarle bomo to gledali le še nekaj mesecev, saj bo 
na tem prostoru že v letošnjem letu začel rasti nov gerontološki 
center, Varstveno-delovni center, center za socialno delo, Dom 
starejših občanov ter Mercatorjev trgovski center s parkirno hišo, 
ki bo tudi razrešila parkirna mesta za nov stanovanjski objekt, ki 
je nastal na prostoru bivše Pošte. Obrežje reke Save se bo ure-
dilo v sprehajalni park in pričakujem, da nam bo uspelo zagotoviti 
ustrezno prometno ureditev glavne ceste, z ureditvijo krožišča na 
glavnem prometnem križišču pred litijskim mostom ter ustreznim 
semaforiziranem  križišču na Ljubljanski cesti.

Ker so vse naštete aktivnosti usklajene tudi z mestno skupnostjo 
se mi zastavlja vprašanje, ali  pisec omenjenega kritičnega članka 
ni usklajen z organom, ki mu predseduje.

Pri izgradnji dveh blokov na rozmanovem trgu, ki jih gradi po-
djetje Begrad, smo se z investitorjem dogovorili, da mora za vsako 
stanovanje v svojem objektu zagotoviti najmanj dve parkirni mesti 
na eno stanovanjsko enoto. Poleg tega pa vodimo aktivnosti, da 
bo investitor skupaj z občino sofinanciral  več kot 100 dodatnih 
parkirnih mest za potrebe obstoječih blokov. Z investitorjem na 
ježi pa je že podpisana urbanistična pogodba, kjer bo ob izgradnji 
novega trgovskega objekta zgradil v lastni režiji, do konca tretje 
gradbene faze, nov sodoben kulturni center z vso potrebno in-
frastrukturo.

Vse to želim navesti, da izrazim jasno prepričanje, da se Litija lah- 
ko hitreje razvija le, če bo odprla vrata ustreznemu kapitalu, ki je 
končno le pripravljen vlagati v naše mesto. Za vsak tak nov projekt 
je Občina Litija  oblikovala širšo projektno skupino, sestavljeno iz 
vrst strokovnjakov, uglednih meščanov in predstavnikov občine z 
namenom, da se poišče najboljša možna rešitev. Prepričan sem, 
da se mesto lahko razvija le tako, da zavežemo vse, ki hočejo vla-
gati na območju mesta in logično tudi iskati dobiček, da vlagajo 
v našo infrastrukturo, drugače povedano, da se z vlaganji v naše 
mesto in z njim indentificirajo. Nikakor pa se ne morem strinjati 
in hkrati tudi v imenu občine zavračam kakršno koli etiketiranje 
novih stanovalcev s prišleki.

Kot župan imam odprta vrata, za vsakega občana, občanko, kakor 
tudi prebivalca te občine in prav vsak je povabljen, da po svojih 
možnostih prispeva k razvoju meta in občine, zato zavračam 
kakršnokoli preštevanje na »ta prave«, na take ali drugačne …

če se bomo zapirali v ozek krog ne bomo koristili nikomur, kajti 
toliko kot lahko občina dobi z modelom javno-zasebnega partner-
stva, ali z zasebnimi vlagatelji, ne morejo nadoknaditi občinska 
sredstva, niti eu sredstva  pridobljena iz državnega proračuna 
ipd. virov.  in to slednje je bilo moč že videti. 

Zato želim, da gradimo na politiki odprtosti Litije in občine kot 
celote, ob tesnem sodelovanju z mestom in s krajevnimi skupno-
stmi, ki lahko zagotavlja  hitrejši razvoj in boljšo kvaliteto življenja 
občanov.

in za konec, pod tem naslovom, pa v dobrem letu nisem zasledil 
vsaj kakšne pohvale za opravljena dela v zvezi z večjo urejenostjo 
mestnih ulic in površin npr: obnova javne razsvetljave, sanacija 
divjih odlagališč v Podkraju, Maljaku ali Prehudniku, skrbi Komu-
nalno stanovanjskega podjetja za večjo urejenost mesta, ureditev 
zelenic (krožišče ob vhodu v mesto), prepleskanih ograj, ali re-
cimo obnove stopnic na rozmanovem trgu idr... Poleg investicij, 
ki smo jih izvajali v mestu, so to res le drobcene stvari, a včasih za 
izgled mesta in boljše počutje ljudi v njem zelo pomembne.

 Župan: Franci rOKAVec
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Nekaj malega o režiji
kulturnih predstav

V liTiJskeM kinu - Meni so se govori na kulturnih prireditvah 
zagravžali že v rosnih letih. Leta 1953 ali 54 je v Litijski kino, prišel zelo 
dober film, ki pa je imel za takratne dvojne moraliste napako: glavna 
igralka je namreč v filmu kazala preveč kože in zato so dvojni moral-
isti sklenili, da za otroke ni primeren. upravnik kina Pečič je pri vhodu 
uvedel ostro kontrolo. Ker pa je bil film k sreči tudi poučen, so pristojni 
organi sklenili, da bi si ga otroci vseeno ogledali, vendar bi nam bilo 
treba pred predstavo »določene stvari« pojasniti. Potem smo navalili 
v kino, z edinim ciljem, da vidimo tisto golo kožo. Preden pa se je film 
začel, je pred platno stopil eden od prfoksov litijske gimnazije, ki je bil 
tudi sicer en velik kurbir, kar smo vsi vedeli, da nas pouči o »določenih 
stvareh« o katerih smo 14-letni mulci vedeli prav vse, kar je bilo treba. 
in potem nam je zatežil z neko moralno pridigo, kako naj film gledamo, 
čeprav smo vsi prišli tja le zato, da bomo naposled videli kako se bo 
punca slačila. Film smo potem videli, ampak tisti prfoks nam ga je z 
govorom precej pokvaril.

Pri nas Je druGače - govorjenje pred predstavami je bilo zelo živo 
v Stalinovi Sovjetski zvezi. Dokler ni prišel v dvorano predstavnik KgB 
in lokalni partijec, ki je »držal« govor o svetli bodočnosti, se zadeva ni 
mogla, niti smela začeti, sicer bi vse pozaprli. Nekako z gorbačovom in 
jelcinom so te navade opustili. in jih tudi v večini evro držav ne poznajo. 
je pa v našem mestu in vsej občini, ta točka zelo udomačena. Skoraj 
da ni razstave, koncerta in druge prireditve, na kateri pred začetkom 
ne bi nekdo nekaj govoril. Ampak govorec navadno producira zgolj ple-
onazme, ki s kasnejšo vsebino nimajo prave zveze. Ljudje, ki pridejo 
na prireditev, so namreč prepričani, da bodo gledali in poslušali tisto, 
kar je bilo najavljeno in kar je na programu. Potem pa že kar v začetku 
naletijo na govor, ki ima z vsebino prireditve toliko zveze kot proda-
janje hladilnikov na severnem tečaju. Zanimivo pa je, da v vabilu nihče 
nikoli ne napiše, da bodo najprej govorile tri velike živine, potem bo pa 
program. Da se bomo razumeli, govorim o kulturnih predstavah, ne o 
političnih in podobnih.

JankoVič Z GoVoroM V Gledališču? - Ste že kdaj videli, da bi 
jankovič, prišel v cankarjev dom in pred začetkom predstave začel 
nekaj klamfati? Ali pa da bi prišel v gledališče, »pozdravil« gledalce 
in nastopajoče, povedal kako jih ima rad in da so zelo pomembni? 
Ljudje bi znoreli, časniki bi imeli podvojeno naklado in ljudje bi se še 
dolgo sladko smejali… Tudi nastopajoči bi le stežka pristali na uvodne 
»pozdrave«, ki za njih in gledalce izzovejo občutek manjvrednosti in »nu-
jnosti te terapije« za uspešen nastop. Da ne govorim o stvarnem de-
jstvu, da vsak govor nastopajočega govorca postavi na vzvišen položaj, 
nad gledalce in nad nastopajoče.   

niso »kriVi« le GoVorci - je pa zanimivo, da ima naša »kulturna« 
srenja nekako v kosteh prepričanje, da če ne bo na njihovi predstavi 
neke velike živine, in če ta živina ne bo govorila, bo šlo vse po zlu. Da 
bo brez tega uvodnega žegna vse skupaj izgledalo, kot čaj brez ruma 
in nastop bo šel v franže. Nastopajoči bi brez uvodnih misli, zagotovo 
pozabili vsa besedila in preprosto ne bi ničesar spravili skupaj. Ampak 
k govorjenju jih velikokrat spodbudijo nastopajoči sami, ki želijo s tem 
svojemu nastopu višjo kakovost. Na žalost se v kulturi to ne izide.

ProslaVa - Na koncu pa bi se obregnil še v nedavno proslavo kul-
turnega praznika v Litiji. Dvorana na Stavbah je bila komajda pol zased-
ena, program pa v začetku več kot izvrsten. Moderatorka je v uvodu 
in nadaljevanju, z izbranimi besedami povedala vse kar je bilo treba. 
Potem pa sem poslušal izvrstno glasbo, ki jo je izvajal oktet Valvasor, 
še posebej pa so navdušili profesorji iz glasbene šole, ki so predstavili 
vrhunsko glasbo. Vse drugo, kar je sledilo, pa je odličen začeten vtis 
precej spremenilo. Za moderatorko so se namreč zvrstili še trije(!?) go-
vorniki, nato dramska skupina, na koncu pa je sledilo še podeljevanje 
priznanj. in tako je vse skupaj izzvenelo bolj kot ne domačijsko, vsakega 
po malem, na odlične vokalne in instrumentalne izvajalce pa je večina 
pozabila. če bi vse kar je sledilo v nadaljevanju, organizirali kot samos-
tojne predstave, bi lahko doživeli kot tri dobro definirane vsebine. Ne 
da bi imel karkoli proti ljubiteljskim skupinam. ravno nasprotno, saj so 
nosilci večine kulturnega življenja pri nas. gre za to, da treba oceniti 
kaj gre skupaj in kaj ne in da ima kulturna prireditev rdečo nit. režijo 
takšne prireditve bi zaupali poznavalcem, ki jih je v Litiji kar nekaj. če 
pa se na kulturni prireditvi predstavi nekakšen mix, človek ne ve čemu 
je pravzaprav vse skupaj namenjeno. Si lahko predstavljate, da bi npr. 
po prvem dejanju Verdijeve Aide na oder planila folklorna skupina s 
frajtonarico? Ali pa, da bi na vaški veselici igrali Mozarta? Ali pa pri maši 
»Na juriš«? To je to.  če pa  hočemo Litijo ohraniti kot mesto, ki je nekoč 
bilo, in morda še bo, celo sedež pokrajine, bi morali kulturnim prired-
itvam dati žlahtnost, kakršno pooseblja naš ponos, Prešeren. Njemu v 
čast pa ne bi smeli organizirati nekakšne mixe. Bi bil slabe volje. Ampak 
za kakovost je treba nameniti tudi kakšen evro. 

PriZnanJa - Podeljevanje priznanj je pa sploh zelo občutljiva zadeva. 
Nekateri pač mislijo, da jih je treba deliti na prireditvah, kjer je ve-
liko ljudi, ne glede na njeno zasnovo in namen. Bilo bi veliko bolje, da 
podeljevalci razmislijo o bolj vljudnem načinu podeljevanja, ki ga bodo 
veseli tudi prejemniki in javnost. Kdor iskreno želi dati prejemnikom za-
dosti velik pomen, potem organizira zgolj podeljevanje priznanj, ločeno 
od drugih vsebin, in se ne sili na neke druge prireditve. Povabi se pre-
jemnike, predlagatelje, sodelavce in medije, pripravi komorni kulturni 
program in zadeva ima bisstveno večji učinek, predvsem pa gre bolj v 
spomin, kar je tudi eden od namenov.

Martin BriLej

OdgOvOR nA čLAneK v deLu
z dne 18.01.2008

V časopisu delo je bil dne 18. januarja 2008 objavljen pogovor z 
občinskim svetnikom in članom sveta ks Vače gospodom Pavlom 
Hiršlom.
Povedati moram, da so me izjave gospoda Hiršla »da je občina denar 
v preteklih letih večinoma porabila za razvoj Slivne in geometričnega 
središča in da je Vače dobesedno obšel« prizadele in ogorčile. Še več, 
zdijo se mi kot posmeh vsem našim dolgoletnim prizadevanjem, da bi 
naš kraj (s tem pa tudi celotna KS Vače)  napredoval in omogočil boljše 
pogoje za delo in življenje vseh krajanov. Ne vem, ali stoji za temi bese-
dami samo nepoznavanje problematike ali pa so posredi drugi razlogi, 
ki jih jaz ne poznam, so pa zagotovo krivične in žaljive! Na članek so 
se že kritično odzvali člani odbora geOSS in krajani, rad pa bi tudi 
sam povedal nekaj stvari, ki so dobro znane, zdaj pa se jih  sprevrača 
in zamegljuje! res je, da je naš kraj napravil bujen razvoj v zadnjih 
desetletjih. Vse to je sad naših žuljev in odpovedovanj, nič nam ni bilo 
podarjeno, nič nam ni samo od sebe padlo v naročje kot zrela hruška. 
Pri vseh načrtih in izvedbi del sem bil sam zraven, zato lahko to govo-
rim z vso odgovornostjo. česa vsega se nismo lotili (pa tudi izvedli) v 
vseh teh letih! Nikoli se nismo hvalili s tem, se trkali po prsih, ob objavi 
Hiršlovih izjav pa je priložnost, da povem nekaj tudi o naših uspehih.
Ni moj namen govoriti o geOSS-u -to so znane stvari- tudi mojih več 
kot petindvajset let predanega, zastonjkarskega dela ni pomembno, 
rad bi omenil druge akcije. Vedno smo se zavedali naših prioritetnih 
nalog, to so bile ceste in poti, brez njih ni napredka, ni povezave s 
svetom. če se izoliraš, ostaneš zadaj, zakrniš! O, koliko gramoza smo 
v vsem tem času navozili iz Zapodja na naše ceste! če bi se šli malo 
statistiko, bi lahko rekli, da je bilo tega kar za 6000 kubičnih metrov! 
Si predstavljate? Ta gramoz bi zadostoval za 20 centimetersko  nasutje 
ceste v dolžini 8 kilometrov! Vse izvedeno prostovoljno in udarniško! 
Zgradili oziroma obnovili smo ceste:  Zapodje- Slivna, Sp. Slivna – Zg. 
Slivna (dvakrat), Slivna – Klanec, Klanec – Vače, zgradili dom na Zg. 
Slivni, obnovili elektriko (dvakrat), napeljali telefon, zgradili igrišča, 
položili vodovod v dolžini 6000 metrov, kar je bil tudi naš najdražji 
projekt. Vsak uporabnik je zanj prispeval šestmesečni zaslužek, vodna 
skupnost pa je prispevala četrtino predračunskih sredstev za izgradnjo 
dodatnega zbiralnika. Pa naših dosežkov še ni konec. Pomagali smo 
KS Vače pri sanaciji ceste Hotič – Vače,  pri gradnji tiskarne, gasil-
skega doma  in telefonske centrale.  Ob finančni pomoči Lesnine in 
nesebičnih prizadevanjih njenega direktorja Petra Zajca - za kar smo 
mu še danes zelo hvaležni- smo obnovili  dom na Zg. Slivni, cerkev sv. 
Neže, elektriko, položili asfalt  in usposobili ta prelepi slivnanski vrh 
za sprejem prvih turistov in pohodnikov. Tu so se angažirali tudi člani 
odbora Projekt Vače 81 in vsi krajani. Vse to brez občinskega denarja! 
Sem eden starejših krajanov, najbrž pa še edini živeči, ki vam to lahko 
pripovedujem iz svojih izkušenj, ker sem sodeloval pri vseh akcijah. 
Odpiral sem številna vrata, opravil nešteto poti, marsikaj sem žrtvoval, 
da smo uspeli. Saj sem delal za skupno dobro! in ni mi žal!
Ne potrebujem hvale, ne trpim pa krivičnih in neupravičenih besed! Tak 
sem in tak ostanem!

jože KiMOVec, Slivna   

     alenka
URBaNc
direktorica Mladinskega centra litija

Januarja  ste prevzeli vodenje Mladinskega centra. od kod pri-
hajate in kakšne so vaše dosedanje izkušnje pri delu z mladimi?
Sem  Kresničanka, kar nekaj časa sem živela tudi v Litiji. Tu sem tudi začela 
nabirati delovne izkušnje. Z mladimi seveda. Delala sem v ZSMS, najprej 
kot volunterka, nato profesionalno. iz Litije sem odšla v Ljubljano. Večino 
časa sem delala na Študentski organizaciji univerze v Ljubljani, na oddelku 
za kulturo. Štiri leta sem tudi vodila Klub K4.  Zadnja leta sem delala na 
Študentskem servisu, spet z mladimi.

kakšne vloge imajo mladinski centri po sloveniji in kakšno bi 
moral imeti Mc litija?
Vloga mladinskih centrov je organiziranje in izvajanje interesnih dejavnosti 
za mlade.  gre za dejavnosti z različnih področij: od raznovrstnih kulturnih 
in športnih dogodkov, koristnega preživljanja prostega časa, druženja, pa 
do mentorskega dela, informiranja in svetovanja ob morebitnih ovirah in 
težavah. Mladinski centri ponujajo tudi možnosti mednarodnih izmenjav 
mladih. Naloga mladinskih centrov je, da te dejavnosti organizirajo in iz-
vajajo zlasti za neorganizirano mladino. Po drugi strani pa mladinski centri 
skrbijo tudi za povezovanje organizirane mladine. S tem so mišljena društva 
mladih in pa tista, ki izvajajo dejavnost za mlade. Vloga mladinskih cen-
trov je promoviranje mladih in njihove dejavnosti, povezovanje z mladimi 
v drugih okoljih.
Mladinski center v Litiji obstaja manj kot dve leti. To je malo za tako obširno 
poslanstvo. Po moji oceni je dobro začel z uresničevanjem svoje vloge. 
Poudarek je na ZAčeL, saj je še veliko za postoriti na vseh področjih. 

kakšna je programska zasnova za kratkoročno in kakšna za 
srednjeročno obdobje?
Osnova delovanja Mladinskega centra Litija je nudenje prostora za druženje 
mladih. Mladinski center obratuje 40 ur tedensko v popoldanskih urah.  
Moja prva naloga bo poživitev dejavnosti v času obratovalnih ur. V Litiji 
in Šmartnem imamo veliko mladih uspešnih soobčanov/soobčank, ki se 
ukvarjajo z različnim zanimivimi zadevami. Veliko je uspešnih in celo zelooo 
uspešnih društev. Zaslužijo si dodatne predstavitve in promocije med 
mladimi. Letos bomo postavili spletno stran centra in na njej predstavili 
tudi društva mladih. Začeli bomo z mednarodnimi izmenjavami. Mladim 
bomo pomagali pri pridobivanju sredstev za projekte, pri izvedbi projek-
tov...  Povezovanje, sodelovanje in vsestranke koristi iz tega bodo moje 
vodilo letos in v prihodnje. 
Mladinski center Litija bo postal pomemben prostor preživljanja prostega 
časa ob številnih zanimivih dogodkih. Znan bo po ustvarjalnosti in domisel-
nosti mladih sodelavcev.

lahko Mc v sednjih prostorih izvaja vse začrtane dejavnosti?
Pozitivne lastnosti sedanjih prostorov so relativna umaknjenost ob Savi, 
veliko dvorišče,  hkrati je center v stanovanjskem naselju in v bližini centra 
mesta. Slaba lastnost prostorov pa je njihova dimenzija. Premajhni so za 
prostor, ki bi v enem kosu meril okrog 100 kvadratov.  Tako se na skromni 
površini istočasno opravlja dejavnost informiranja, nudi prost dostop do 
spleta za mlade, v tretjem prostoru (zlasti ta je premajhen) pa se opravlja 
še program mladinskega centra. Strpnost je velikokrat na preizkušnji. 

kakšna bi po vaše morala biti povezava med Mc in vzgojno-
izobraževalnimi ustanovami v litiji? 
Povezava s šolami je za Mladinski center velikega pomena. Koristi od pove-
zav bodo imeli predvsem mladi. 

Mladinski centri majo običajno tudi svoje prireditvene prosto-
re, litijski ga nima. se vam zdi, da bi ga potreboval? so možne 
drugačne rešitve?
res je, mladinski centri imajo svoje prireditvene prostore. Za to je veliko 
praktičnih razlogov, predvsem organizacijske in izvedbene narave. upo-
rabljajo se namreč za zelo različne namene, zato so navadno zelo do-
bro izkoriščeni. Pravzaprav so predpogoj res dobrega delovanja centrov. 
Drugačne rešitve so bolj redke, so pa možne – tudi v Litiji. 

litijska občina že dolgo nima jasne politike glede mladih. kako 
lahko Mc prispeva k njenemu oblikovanju?
S trditvijo se lahko strinjam. Po drugi strani pa še ne vem kaj je tisto kar bi  
mladi označili kot svoj skupni strateški načrt v odnosu do občine. Možno je, 
da ne obstaja. Mladinski center lahko sooblikuje tak strateški načrt in ve-
rjamem, da lahko veliko prispeva k oblikovanju jasne politike občine glede 
mladih, takšne ki bo po volji mladih.

Bi za konec še kaj dodali?
Dodala bi le še povabilo vsem mladim in ostalim občanom, da pridejo na 
prireditve v mladinski center. Program lahko najdejo v vašem glasilu. Lahko 
se le oglasijo v dnevnem centru med 14.00 in 20.00. Posebej vabim vse, ki 
bi radi sooblikovali dejavnosti centra, ali pa imate v mislih kako dejavnost, 
za katero še ne vidite možnosti izvedbe. Morda vam lahko pomagamo.

V teh dneh smo priča dogajanju, ko 
vprašujoče opazujemo, kako dve koalici-
jski stranki poskušata slovensko javnost 
prepričati, da ju močno skrbi razprodaja 
družinske srebrnine in morebitni prazni hle-
vi, če bi se razprodaja državnega premoženja 

nadaljevala v predvidenih okvirih. Sprašujemo se, čemu se stranka, ki v 
svojem imenu poudarja slovensko in ljudsko kljub zavezam iz koalicijske 
pogodbe nenadoma postavlja na stran družinske srebrnine, ko se vendar 
dobro zaveda pasti nedorečene lastnine, prepuščene grabežljivim posa-
meznikom znotraj družinskih vrtičkov?

V politiki na kratki rok lahko prepričaš javnost, da si moral začeti vpiti z 
voza, ker se ta bojda nevarno pogreza v blato, kako je njegov voznik neu-
men. Ne verjamemo pa, da je to lahko uspešno na dolgi rok, še zlasti, ker 
ljudje vendarle niso brez spomina in se bodo prej ali slej vprašali, zakaj ta 
politik s svojo stranko ni že pred časom stopil z voza, če sedaj ugotavlja, 
kaj vse je bilo narobe v prihodnosti.

čas volitev se bliža in dve koalicijski stranki sta očitno prepričani, da je 
zadnji čas, da se postavita na drugo mesto, da iščeta in najdeta druge par-
tnerje. Tudi to je mogoče razumeti, da se stranka odloči, da ne bo recimo 
več tako (ideološko) desna, ampak se bolj priklanja kapitalu. Ni pa mogoče 
razumeti, da koalicijska stranka postavi s svojim ravnanjem koalicijo v 
položaj, ko se mora ta začeti ukvarjati predvsem sama s seboj, namesto, 
da bi reševala sprotne probleme in za povrh še uspešno peljala predsedo-
vanje evropski zvezi.

Vse, kar se ta hip odmevnega dogaja na slovenskem političnem odru, je 
predvsem velika bitka za čim hitrejši in čim večji uspeh. Pri tem so vsebine, 
za katere so sicer spretno skrite velike igre, v resnici za te igralce manj 
pomembne. Zato smo prepričani, da se politično polje za Novo Slovenijo 
odpira na novo. Ker ne gre za odpiranje vrat na široko, bo ob naši spret-
nosti in zvestobi danim besedam potrebna tudi prava mera potrpežljivosti 
in modrosti. 

izvršilni odbor N.Si Litija

PrAZeN Hlev, DruŽINsKA 
SREBRNINA TER ZVESTOBA
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sloVenski kulTurni PraZnik in sdM liTiJa
8. februar, Prešernov dan, je največji slov-
enski kulturni praznik. Zavedamo se nje-
govega doprinosa slovenstvu in veličine 
njegovih del. Žal pa generacije, ki prihaja-
jo za nami, izgubljajo ponos do našega 
največjega pesnika. Nekateri mladi ne 
poznajo niti besedila državne himne re-
publike Slovenije. 

Z namenom opomniti mlade na slovensko zavest smo v Slovenski 
demokratski mladini (podmladek SDS), dne 8. februarja v Litiji in po stano-
vanjskih objektih delili letake z deli Prešernove pesmi Zdravljica, napisane 
leta 1844. Pri širjenju slovenske kulturne dediščine in večje prepoznavnosti 
dr. Franceta Prešerna smo sodelovali: Nejc Venta, Blaž Vidic, Martin Pirc, 
gregor Zavrl in Matej Žontar.

Matej ŽONTAr, tajnik OO SDM Litija

sdM liTiJa (podmladek sds) ZoPeT akTiVni
najprej bi pozdravil vse člane sdM litija in seveda tudi vse ostale, 
ki to še niste. Za vse, ki nas še ne poznate, naj povem, da smo av-
tonomna mladinska organizacija, ki je v slovenskem okolju prisotna 
že dobrih 18 let, njen cilj pa je mladim omogočiti sodelovanje pri 
oblikovanju in izražanju politične volje na vseh področjih javnega 
življenja. na državni ravni štejemo prek 5000 mladih iz vse slovenije, 
ki so združeni v lokalne mestne in občinske odbore. 
V soboto, 26 in nedeljo, 27 januarja  se je 5 SDM-ovcev iz Litije udeležilo 
posveta, ki je potekal v izoli v hotelu Belvedere. Več kot 150 mladih iz vse 
Slovenije, zbranih z enim samim ciljem in neskončno različnimi idejami, 
je bil dovolj velik razlog za začetek, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. 
Zbrali smo se v kongresni dvorani, kjer smo se razdelili v 4 delovne sk-
upine, ki so obravnavale različne teme in probleme s katerimi se soočamo 
mladi. Delo je potekalo v obliki sproščenega pogovora, izmenjave izkušenj 
in uspešnega iskanja rešitev, ki nam bodo prinesle lepšo in boljšo prihod-
nost, katere krojači bomo sami. Prvemu delu posveta je sledilo kosilo in 
drugi del posveta ter večerja. Po večerji je sledil družabni del. V kvizu smo 
med vsemi prisotnimi odbori Litijani osvojili 3. mesto. Ob ritmih glasbe in 
dobri kapljici rujnega se je razvil pravi žur in oči nismo zatisnili vse do zgod-
njih jutranjih ur. V nedeljo smo po »hvalabogu« poznemu zajtrku potegnili 
zaključke posveta in vodje skupin so poročali o našem delu. Zaključku je 
sledila še seja sveta SDM. V popoldanskih urah smo si izmenjali podatke z 
našimi kolegi in kolegicami iz drugih odborov in se z obljubo, da se najka-
sneje v letu dni zopet srečamo, poslovili. 

Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri projektih ali vidite kakršnokoli problem 
mladih v občini Litija, nam prosim pišite na mail: sdm.litija@ gmail.com in 
naredili bomo vse, kar je v naši moči, da vam pomagamo.
»sdM smo energija za prihodnost!«

Predsednik OO Litija: Blaž ViDic

Matej Žontar (tajnik), Denis Furman (referent za šport), Nejc Venta (član), 
Nikolaj Oblak (predsednik SDM), Blaž Vidic (predsednik OO Litija),

Martin Pirc (podpresednik OO Litija) 

šPorTno iGrišče na BreGu
Tudi na Bregu pri Litiji, tako kot v Spodnji Tepah ni-
majo urejenega športnega igrišča. Na Bregu je veliko 
mladih, ki pogrešajo igrišče za nogomet in različne 
druge športne aktivnosti. Sedaj te potekajo kar na 
cesti in na dvorišču  gasilnega doma, kjer se mladi 

tako radi zbirajo. Namreč tam je nekaj prostora za druženje, razne igre, 
pogovore itd. Večina so tudi člani PgD Breg in se že tako dobivajo pred 
gasilnim domom. Dostikrat pogovor med njimi nanese na različne ideje 
in predloge, kako urediti prostor za športne dejavnosti. idej je zelo veliko, 
vsi pa se strinjajo, da je nujno potrebno nekaj storiti. Zelo dobrodošla bi 
bila tudi otroška igrala in pa kakšna klop za počivanje staršev in starejših 
občanov, ter sprehajalcev.

socialni deMokraTi oo litija
Ponoviška cesta 6, 1270 Litija 

TeL: 01-898-0021
e-MAiL: sdlitija@gmail.com

ob prireditvi slovenec leta je območna organizacija socialnih 
demokratov litija organizirala srečanje, ki ga je obiskal predse-
dnik stranke in evropski poslanec Borut Pahor. ker so bili preno-
vljeni prostori stranke premajhni za vse, smo srečanje preselili v 
sosednje prostore Zveze združenj borcev.
Pogovor je bil v osnovi namenjen bolj družabni tematiki in prireditvi, ki je 
sledila a vendarle je kmalu dobil bolj aktualne, politične poudarke. eno 
izmed bolj zanimivih vprašanj je bilo tudi tisto o preuranjenosti oziroma 
precenjevanju pri izjavah o vodenju in sestavi vlade. Odzivi na izjavo so bili 
različni in vsak si je  le-to predstavljal po svoje. Odgovor na vprašanje je bil 
seveda toliko bolj zanimiv.

V petek, 25. januarja so se člani občinske or-
ganizacije sls litija v velikem številu zbrali na 
rednem letnem občnem zboru. občnega zbora 
se je poleg povabljenih gostov, predsednikov 
sosednjih oo sls udeležil tudi predsednik 
slovenske ljudske stranke g. Bojan šrot.

oBčNI ZBor sls lItIjA

članstvo se je seznanilo z delom občinske organizacije v preteklem letu in 
si zastavilo naloge za letošnje leto. Po uvodnih besedah in podanih poročilih 
predsednika občinskega odbora, vodje svetniške skupine, tajnika – blagaj-
nika se je razvila konstruktivna razprava v katero se je vključil tudi predse-
dnik SLS Bojan Šrot, ki je poseben poudarek namenil trenutnemu položaju 
stranke na državnem nivoju, njeni aktivnosti na političnem in gospodar-
skem področju, njeni usmerjenosti, zavzemanju, povezovanju ter nastopu 
na državnozborskih volitvah v letošnjem letu. Pohvalno je ocenil tudi rezul-
tate delovanja OO SLS Litija, ki so se odrazili na lokalnih volitvah leta 2006, 
ko smo za občinski svet dobili šest mandatov in župana občine. glavni 
letošnji cilj OO SLS Litija pa je uspešen nastop na državnozborskih volitvah 
s sedežem v slovenskem parlamentu. Po obširni in konstruktivni razpravi 
na posamezne točke dnevnega reda občnega zbora so bili ob zaključku 
sprejeti naslednji sklepi: občni zbor SLS Litija sprejema vsa poročila za leto 
2007, občni zbor SLS Litija sprejema program dela Občinskega odbora SLS 
Litija za leto 2008, občni zbor SLS Litija meni, da je pričetek izvedbe pro-
jekta za izgradnjo gerentološkega centra v Litiji v letošnjem letu nujen in 
da se pričetek izgradnje oziroma investicije tudi realizira, občni zbor SLS 
Litija želi uspešno zaključi projekt regionalizacije Slovenije tudi pri projektu 
Kamniško-Zasavske pokrajine. Prišlo naj bi do dogovora med občinami 
glede sedeža pokrajine in končnega zemljevida območja, občinska orga-
nizacija SLS Litija se bo prizadevala, da občina Litija z Ministrstvom za okolje 
in prostor uspešno realizira poplačilo škode po neurju s točo iz leta 2006, 
občinska organizacija SLS Litija se bo prizadevala, da se v čim večji meri 
izvede program partnerstva za razvoj občine Litija, sprejet pred letom dni, 
občni zbor SLS Litija podpira prizadevanja vodstva stranke pri ohranjanju 
slovenskega premoženja, predvsem njenih vitalnih delov kot so: Telekom, 
Zavarovalnica Triglav, energetika, itd., občni zbor pooblašča OO SLS Litija, 
da pripravi ustrezno strategijo za uspešno izvedbo volitev v Državni zbor in 
uspešno organizacijo 20. letnice ustanovitve predhodnice Slovenske ljud-
ske stranke, Slovenske kmečke zveze.    

jože PerMe

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Ker pa je veliko mladih Brežanov in okoličanov tudi aktivnih članov Slo-
venske demokratske mladine, podmladka SDS, so prišle te želje tudi do 
nas. Zato se v OO SDS Litija zavzemamo za čim hitrejšo pomoč s strani 
občine pri tem projektu, ki se nam zdi zelo pomemben, saj gre vendar za 
projekt, ki je namenjen zdravju in dobremu počutju, ter koristno in aktivno 
izkoriščenemu prostemu času. Športne aktivnosti in primerno urejen pro-
stor je za mlade razvijajoče se ljudi zelo velikega pomena. Zato v OO SDS 
Litija močno podpiramo ureditev igrišča in postavitev brunarice pri gasilne-
mu domu na Bregu in se bomo trudili , da pride do realizacije čim hitreje.

urediTeV kriŽišča V Gradcu
V OO SDS Litija smo že večkrat obravnavali problematiko križišča v grad-
cu, glavne ceste Ljubljana-Litija in ceste za gradec, ki gre skozi podhod 
pod železniško progo. Na tem križišču je bilo že tudi kar nekaj prometnih 
nesreč. Križišče je dobro izkoriščeno, saj ga uporablja dober del stanoval-
cev gradca. Vozniki se stalno pritožujejo nad neurejenimi in neprimernimi 
pogoji za varno vožnjo skozi križišče. Križišče je zelo nepregledno, še pose-
bej pri vključitvi  na glavno cesto. Hitrost ni omejena in je dovoljena 90 
km/h, kar je občutno preveč in nevarno.  Pri izvozu z glavne ceste v gradec 
zapre vozilo pot vozilom za sabo, kar povzroči veliko nevarnost naleta. 
čakanju za izvoz z glavne ceste v gradec  na vozila, ki švigajo mimo po 
nasprotnem pasu  s tako veliko hitrostjo pa tudi ni prijeten.
Do celovite rešitve perečega problema v sodelovanju države in občine 
imamo v SDS Litija predlog za začasno rešitev problema, ki povzroča resno 
nevarnost za udeležence v prometu:
• Križišče je potrebno dobro osvetliti, bela in oranžna svetloba.
• Potrebno je urediti svetlobno opozorilno signalizacijo za križišče in ne-

varnost.
• Potrebno je zmanjšati hitrost, na omejitev vsaj 70km/h.
• razširiti (asfaltirati) vozni pas proti Litiji, za možen obvoz zavijajočega 

vozila za gradec.
• Osvežiti cestne oznake, dodati oznake za nevarno križišče.
To je nekaj nujnih ukrepov za zagotovitev varnosti na tem križišču. V OO 
SDS Litija verjamemo, da bo ta  predlog  pri pristojnih organih  dobil pod-
poro, še posebej ker je namenjen večji varnost ljudi.

ZaPosTaVlJene sPodnJe TePe
V OO SDS Litija smo se pogovarjali z našimi člani in krajani iz Spodnjih Tep 
ter  Polšnika in smo bili enotnega mnenja, da je v tem kraju nujno potre-
bno posvetiti več pozornosti s strani občine in v čim krajšem času pričeti 
reševati težave s katerimi se soočajo krajani v Spodnjih Tepah. Spodnje 
Tepe se nahajajo v dolini med Polšnikom in Mamoljem.  V tem kraju naši 
člani SDS opozarjajo na kar nekaj stvari, ki jih je nujno potrebno obravna-
vati in prilagoditi ljudem, ki bivajo v tem kraju. Naj naštejemo nekaj stvari, 
ki so zelo pereče in bi se jih z  relativno malo finančnimi sredstvi rešilo , da  
se  dvigne kvaliteto in zadovoljstvo naših soobčanov, ki so kar pozabljeni 
in potisnjeni na stran. V dolini, v kateri je strnjenih  17 stanovanjskih hiš 
in nekaj vikendov, ter še nekaj okoliških bližnjih hiš  še vedno nimajo as-
faltirane ceste, ter  nimajo javne razsvetljave. Potrebno je asfaltirati cesto 
od asfaltiranega križišča za Polšnik do zadnjih hiš v dolini. Po tej cesti je 
tudi veliko tovornega prometa, saj kraj praktično leži med samimi goz-
dovi, zato je tu močno gozdno gospodarstvo. cesta je makadamska, zelo 
poškodovana, čeprav jo krajani krpajo z krampi in lopatami, vendar tovorn-
jaki gozdnega gospodarstva naredijo svoje. Nujno potrebno je urediti tudi 
javno razsvetljavo v vasi, ki je nujno potrebna. To sta dve osnovni stvari, ki 
jih imajo občani že v vseh hribovskih vaseh, pa da jih ne bi imeli v dolini, 
ki je izhodišče za hribovske zaselke in vasi. V dolini bi si radi tudi pravno 
formalno uredili status športnega igrišča, ki ga imajo sedaj kot nogometno 
igrišče na travi. Že dolga leta je v dolini na koncu vasi na travniku urejeno 
športno igrišče (travnato nogometno igrišče) na katerem se v velikem številu 
in zelo pogosto družijo in rekreirajo predvsem otroci in mladostniki, pa  tudi 
že malo starejši se radi pridružijo pri igranju nogometa.  radi bi si uredili 
igrišče tako, kot so urejena že skoraj v vsaki hribovski vasi, da ne omen-
jamo krajev v dolinah. Trenutno najemnik, menda občinskega zemljišča, z 
njim ne upravlja preveč gospodarno. Na njivi še kar raste koruza, čeprav bo 
že konec zime. urediti je potrebno najemno pogodbo za nekaj zemljišča, 
med krajevno skupnostjo in občino, za potrebe športnih aktivnosti. Posta-

vili bi si tudi majhno brunarico, do katere bi opremili z  elektriko in vodo, 
ki je v neposredni bližini. Tako bi končno imeli urejen prostor za druženje 
in rekreacijo, ki je nujna za zdravo življenje ljudi. Takoj so tudi pripravljeni 
ustanoviti športno društvo, ki bi organiziralo rekreacijo in tekme z okoliškimi 
društvi, s katerimi že sedaj tesno in aktivno sodelujejo, vendar so v zapos-
tavljenem položaju zaradi neurejenega statusa svojega urejenega prostora 
za rekreacijo. V Slovenski demokratski stranki podpiramo vsako idejo, ki je 
uresničljiva, še posebej pa tako, ki ne potrebuje tako zelo velikih finančnih 
sredstev  s strani občine, ker so namreč tudi krajani pripravljeni sodelovati, 
da bi se zagotovilo tisto osnovno, kar ima že vsakdo v tej državi. Torej ideje 
in velika volja s strani krajanov so vzklile, sedaj je na potezi občina, ki 
mora imeti posluh za projekte, ki dvigujejo kvaliteto življenja občanov. Še 
sploh, če so bili do sedaj zapostavljeni zaradi takih ali drugačnih razlogov. 
V SDS si bomo prizadevali in v polni meri pomagali uresničiti želje naših 
občanov preko naših občinskih svetnikov in našega podžupana, ter tudi 
preko župana, ki mora imeti posluh za vse občane, še posebej pa za tako 
resne in nujne projekte, še posebej v krajevnih skupnostih  z zaselki, ki so 
bili v preteklosti zaradi majhnosti v zapostavljenem položaju, so pa vredni 
posluha in pomoči prav tako kot vsi ostali občani te občine. Še posebej 
je pohvalno, da so na težave opozorili prav mladi krajani, ki so se pričeli 
politično angažirati, ker so spoznali, da lahko le na tak način izpostaviš 
in rešuješ probleme in ideje za dvig kvalitete življenja v samem kraju. Le 
tako lahko dosežeš, da občina zagotovi osnovno infrastrukturo, kot osnovni 
temeljni pogoj za  kvalitetno bivanje in zadovoljno, ter zdravega  bivanje v 
samem kraju. res je tudi, da so želje krajanov Spodnjih Tep že dolgo le 
pobožne želje, ker se investira večina v  sam Polšnik. Vendar če bo šlo 
tako naprej, ne bodo Spodnje Tepe še kmalu prišle na vrsto. V Slovenski 
demokratski stranki podpiramo vse ideje in predloge, za napredek kraja in 
za dvigovanje  kvalitete življenja in se bomo potrudili in  pomagali do kar 
najhitrejše realizacije želja krajanov Spodnji Tep.

OO SDS Litija, predstavnik za odnose z javnostmi
Boris DOBLeKAr

glavni poudarek odgovora je bil predvsem na predpostavki o morebitnem 
uspehu na volitvah. Torej, če bo stranka dobila večinsko podporo volivcev in 
če ji bo podeljeno mandatarstvo, bo ta in ta, to in to. Poanta tega dejanja ni 
bila v samovšečnosti, vzvišenosti oziroma precenjevanju samega sebe, am-
pak v preprostem dejstvu, da se vsem državljankam in državljanom pred-
stavi vizija in strategija delovanja potencialne vlade. Tudi izbor kandidatov 
je hipotetičen. Konkretno ime kandidata oziroma kandidatov je bilo podano 
bolj kot opis tega kdo in s kakšnimi kvalitetami bi bil po njegovem mnenju 
primeren za določeno funkcijo. raznolikost odzivov na te izjave pa je po-
sledica dejstva, da bi volivci prvič imeli na izbiro že konstituirano ekipo, vsaj 
v smislu profila posameznega funkcionarja. Tako je sedaj vprašanje ali je ta 
odločitev dobra ali ne, na vsakem posamezniku. Vsak volivec si mora odgo-
voriti kaj mu je bolj pri srcu: nekdo ki obljublja in slika gradove v oblakih ali 
nekdo z jasnim programom in že predstavljeno ekipo oziroma njenim pro-
filom. Odgovor, če ne prej, bomo dobili jeseni. Ker pa je pojmovanje časa 
relativno, je tudi naša krivda da je podzmagovalec zamudil uvodne trenutke 
prireditve. Le ta je znova dokazala svojo priljubljenost in razširjenost med 
ljudmi, zato tudi na tem mestu čestitke vsem organizatorjem prireditve, 
predvsem našim sokrajanom.
Na koncu bi rad še pozval vse občanke in občane, da se nam 1.3.2008 
pridružijo na izletu po Primorski, kjer si bomo ogledali muzej i. svetovne 
vojne v Lokvah, spomenik osvoboditeljem in braniteljem Trsta na Opčinah 
ter obiskali in se skupaj poveselili ob kraških dobrotah in harmoniki v 
pršutarni »grča«, v Hruševici pri Štanjelu. cena izleta je 15 eur, za dodatne 
informacije pokličite na tel. 01-898-0021 v času uradnih ur; vsak torek od 
9h–12h in četrtek od 16h-18h.                                                                                                 

Predsednik OO SD Litija: Matjaž AŠKerc
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Prihajajo prvi 
podjetniški razpisi v 

letu 2008
Objavljeni bodo razpisi Slovenskega podje-
tniškega sklada: 
P1-Garancije SPS-a za bančne investicijske kredite s 

subvencijo obrestne mere,
P2–Javni razpisi za nova in mlada inovativna podjetja 

v tehnoloških parkih in inkubatorjih,
P4-Subvencije za nakup nove tehnološke opreme v 

MSP – 2009,
P4a-Subvencije za nakup nove tehnološke opreme v 

podjetjih od 1 do 9 zaposlenih 2008.
Še vedno odprt razpis za sofinanciranje turistične in-
frastrukture v malih in srednje velikih podjetjih.
Pričakujemo razpis MKGZ za podporo ustanavljanju 
in razvoju mikro podjetij na podeželju.
Več informacij o posameznih razpisih boste lahko do-
bili na naši spletni strani, takoj ko bodo objavljeni.

Novo na točki VEM
Od 1. februarja 2008 je mogoče na naši točki VEM 
registrirati tudi enostavne družbe z omejeno odgo-
vornostjo (d.o.o.).

Nevladne organizacije, med katera spadajo 
tudi društva in zasebni zavodi, postajajo vse 
pomembnejše gonilo razvoja družbe. 

Razpis Sklada za NVO omogoča projektno financiran-
je društev in drugih nevladnih organizacij.
Podpirajo se naslednja področja delovanja: varstvo 
okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja, ohran-
janje evropske kulturne dediščine, razvoj človeških 
virov ter zdravstvo in otroško varstvo. Prijavljeni 
projekti lahko trajajo od 1 do 1,5 leta, višina donac-
ije znaša med 10.000 in 50.000 €. Rok za prijavo je  
2. april 2008. Tisti, ki želite biti na svojem področju 
še dejavni s konkretnimi projekti, ne zamudite te 
priložnosti. Razpisno dokumentacijo in več informa-
cij dobite na Regionalnem centru za okolje (www.
rec-lj.si) ali na Centru za razvoj Litija. 

NVO SKLAD: Nove 
priložnosti za financiranje 
projektov društev in zaseb-
nih zavodov

Kako do evropskih 
sredstev?

Imate projektno idejo in iščete finančna sred-
stva? 
Na dvodnevni delavnici, ki bo v začetku marca v Litiji, 
boste dobili informacije na katere razpise  lahko pri-
javljate vaše projekte za sofinanciranje z nepovrat-
nimi sredstvi, kako se vključiti v partnerstva, kako se 
lotiti prijave in kako poteka sodelovanje na projektu. 
Predstavljene bodo možnosti za društva, ustanove, 
zavode, … Če želite biti zraven in prejeti vabilo na 
delavnico  pokličite na tel. 898 62 710 ali na info@
razvoj.si.

Turizem – razvojna 
priložnost Litije?

Pristopili smo k snovanju Strategije razvoja tu-
rizma v občini Litija. 

Cilj naloge je ugotoviti razvojne potenciale in pripra-
viti konkretne projektne zasnove, ki bodo služile za iz-
vajanje občinske politike in za pridobivanje finančnih 
sredstev za izvedbo projektov. 

Strategija nastaja v delovni skupini, v katero se je že 
vključilo 12 ljudi, k sodelovanje ste vabljeni seveda 
vsi zainteresirani. 

Zaključek projekta 
RegioMarket    

Projekt 17-ih evropskih partnerjev se je začel 
marca 2006 in se uradno zaključi marca 2008. 
Smernice za kooperativno regionalno trženje so 
ključni rezultat projekta. Mi smo projekt izkoristili 
za razvoj blagovne znamke Srce Slovenije (Heart 
of Slovenia) po EU kakovostnih kriterijih in za 
nova partnerstva, ki nam odpirajo vrata do evrop-
skih sredstev. V okviru projekta je bila  zasnovana 
spletna stran www.srce-slovenije.si, ki ponuja 
lepote in doživetja in zgodbe območja od Velike 
planine do Radeč. Prepričani smo, da je potreb-
no začete aktivnosti nadaljevati, saj prispevajo h 
krepitvi konkurenčnosti našega območja. Skupaj 
s partnerji iz drugih EU držav smo v teh mesecih 
že vložili več prijav na razpise Transnacionalnega 
sodelovanja. V izvajanje bomo vključevali nosilce 
razvojnih vsebin, ki so jim sredstva namenjena.

Med 13. in 14. februarjem je 
bila v Friedrichshafnu v Nemčiji 
zaključna konferenca projekta 
RegioMarket v okviru pobude In-

terreg IIIB Alpine Space, ki se je je udeležilo 
okoli 150 udeležencev iz različnih evropskih 
držav. Med predavatelji je bil tudi Bodgan 
Pungartnik z MKGZ ter reprezentativni zas-
topniki trgovine in javnih institucij, ki se uk-
varjajo z razvojem regij. Na »regijski tržnici« 
je RCL, kot partner na projektu, skupaj z za-
drugo Jarina predstavil »Srce Slovenije« in 
kulinarične dobrote našega območja.

Razvojna vizija območja: »Z inovativnimi pro-
cesi zagotavljati vitalnost podeželja in nje-
govo trajnostno rast«. Prioritetno področje: 
izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Lani novembra ustanovljena lokalna akcijska skupi-
na za razvoj podeželja šestih občin med Kamnikom
in Litijo, LAS Srce Slovenije, se je 21. januarja ses-
tala na svoji prvi seji. Ker se konec februarja obeta 
prvi razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za izbor LAS je bil namen srečanja obrav-
nava in sprejem Razvojne strategije LAS Srce Slo-
venije do leta 2013. Razvojna strategija je okvir za 
letne izvedbene načrte oziroma nabor projektov, 
ki bodo podprti z nepovratnimi sredstvi za razvoj 
podeželja - LEADER os. Poleg tega je skupščina izvo-
lila organ odločanja – Razvojni svet LAS.
V razpravi članov LAS so se izob-
likovale tudi prve skupne projek-
tne ideje, posebej s področja eko 
prehrane, oskrbe šol in prebival-
cev z domačimi in ekološkimi pridelki, povezovanja 
obstoječih tematskih poti območja, promocije 
območja preko skupne blagovne znamke Srce Slo-
venije itd., kar predstavlja dobro osnovo za prip-
ravo skupnih projektov LAS v letnem izvedbenem 
načrtu. Razpisi za projekte LAS se pričakujejo v 
prihodnjih mesecih. Čeprav bo sredstev za nepo-
sredno razpolaganje  LAS samo 2% od celotnih za 
razvoj podeželja, lahko dobro pripravljeni projekti, 
ki so v dobrobit širše skupnosti, pomembno prispe-
vajo k razvoju našega  podeželja in k izbrani prio-
riteti – izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. 
Vse zainteresirane občane, ki jih zanima razvoj 
podeželja in ki imajo konkretne, izvedljive projek-
tne ideje, ponovno vabimo k sodelovanju!

Lokalna akcijska sku-
pina Srce Slovenije v 
pripravah na začetek 
aktivnega delovanja
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iZ liTiJske ZGodoVine (18)
eden pozabljenih, a v svojih časih nadvse pomembnih in mogočnih, je tudi 
grad Ljubek ali Lebek, katerega ruševine so še dobro vidne v gozdu pri 
zaselku Potok pod Vačami.

oTroške MaTineJe - V marcu si bodo otroci lahko ogledali dve lutkovni 
predstavi. Marca bo Lutkovno gledališče z jesenic predstavilo znano pra-
vljico o OBuTeM MAčKu, naslednja predstava pa bo zaradi velikonočnih 
praznikov prestavljena na 29. marec. Takrat bo Litijo zopet obiskalo 
Lutkovno gledališče Fru-fru iz Ljubljane s pravljico o rDeči KAPici.                                                                           
VABLjeNi! Vstopnina: 3 €.

Gledališki aBonMa - 28. februarja bomo zaključili letošnjo gledališko 
sezono, že deveto po vrsti. gostili bomo Prešernovo gledališče iz Kranja z 
dramo Žabe. Avtor gregor Strniša pripoveduje napeto zgodbo o preobrazbi 
reveža v bogataša in obenem na svoj lasten, poetičen način spregovori 
o filozofskih vprašanjih identitete, problemih neizpolnjenih želja, obstoju 
duše ter o večnem vprašanju, kdo smo. Delo spada med slovenske klasike, 
ki zahtevajo vrhunsko igralsko zasedbo. V glavnih vlogah nastopata Peter 
Musevski in Vesna Pernarčič – Žunić, ki se nam je letos že predstavila v 
vlogi edith Piaf. Vstopnice za izven: 12 €. rezervacija vstopnic v pisarni jZK 
Litija ali po telefonu (01/8900 200).

osTale PrirediTVe:
•V javnem zavodu za kulturo smo letos v Športni dvorani  v sodelovanju 

z Mestno skupnostjo Litija prvič uspešno organizirali OTrOŠKO PuSTNO 
rAjANje, ki se ga je udeležilo kar lepo število velikih in malih pustnih šem. 
Maškare so se zabavale s skupino Foxy Teens, vse niti pa je povezoval 
veliki čarovnik Boštjan.

KULTURNI KoLEdAR
dATUM URA doGodEK LoKACIjA

ČeT 21.02. 18.00 Potopisno predavanje: ZanZIBaR Mladinski center

PeT 22.02. 09.00 Obisk otroškega muzeja in mesta celje Mladinski center

SOB 23.02.
10.00

Otroška matineja: KuŽeK In Muca
(Lutkovno gledališče Tri Kranj)

Kulturni center

16.00 Otroška ustvarjalna delavnica DPM Litija Mladinski center

neD 24.02. 10.00 Pohod na Sitarjevec Mladinski center

TOR 26.02. 19.00 Potopisno predavanje: PROvanSa Knjižnica Litija

ČeT 28.02. 19.30
Gledališki abonma: ŽaBe

(Prešernovo gledališče Kranj)
Kulturni center

SOB 01.03. 16.00 Otroška ustvarjalna delavnica DPM Litija Mladinski center

TOR 04.03. 18.00 uRa PRavLJIc Knjižnica Litija

ČeT 06.03. 18.00 POTOPIS: Z Leo Kovič po Črni Gori Mladinski center

PeT 07.03.
19.00

KOnceRT: vokalna skupina canTeMuS 
(Žalec)

Kulturni center

20.00 Čajanka za boljše polovice Mladinski center

SOB 08.03.
10.00

Otroška matineja: OBuTI MaČeK
(Lutkovno gledališče Jesenice)

Kulturni center

16.00 Otroška ustvarjalna delavnica DPM Litija Mladinski center

TOR 11.03. 19.00
Razstava: aFGanISTanSKe ŽenSKe

(Manca Juvan)
Knjižnica Litija

ČeT 13.03.

18.00 Literarni večer: Pogovor z nejko Omahen Mladinski center

19.00
Središče za vseživljenjsko učenje - Preda-
vanje: Znanilci pomladi, divje rastlinstvo v 

velikonočnem obredju (doc.dr. nejc Jogan)
Knjižnica Litija

SOB 15.03. 16.00 Otroška ustvarjalna delavnica DPM Litija Mladinski center

TOR 18.03. 18.00 uRa PRavLJIc Knjižnica Litija

SRe 19.03. 18.00 Predstavitev možnosti mednarodnih 
mladinskih izmenjav (Rada Drnovšek) Mladinski center

SOB 22.03. 16.00 Otroška ustvarjalna delavnica DPM Litija Mladinski center

TOR 25.03. 19.00
Potopisno predavanje: eTIOPIJa

(Zoran Furman)
Knjižnica Litija

SRe 26.03. 19.00
Otvoritev arhitekturne razstave: Mladinski 
center - prostorske rešitve (Marko Boltin)

Mladinski center

PeT 28.03. 18.00
Filmski večer art cluba Litija: dokumentarni 

film »Darwinova nočna mora«
Mladinski center

SOB 29.03.
10.00

Otroška matineja: RDeČa KaPIca
(Lutkovno gledališče Fru-fru)

Kulturni center

16.00 Otroška ustvarjalna delavnica DPM Litija Mladinski center

Podatke zbira: JZ Za KuLTuRO LITIJa, TnS 8a, 1270 Litija, TeL:01/8900-200, 
FaX:01/8900-204, e-MaIL: jzk.litija@siol.net

Bralne urice V doMu TisJe - Že nekaj let Knjižnica Litija sodeluje z 
Domom Tisje, pri širjenju bralne kulture, kot radi rečemo. Nekaj gradiva je 
na voljo v potujoči zbirki doma, najbolj prisrčna pa so druženja s stanovalci, 
enkrat mesečno. Knjižničarka in stanovalke doma se po prebrani zgodbici 
prijetno razgovorijo in urica kar prehitro mine. Na srečanju konec januarja 
je beseda tekla o pustu in z velikim zanimanjem so poslušalke predstavile 
svoje izkušnje, o vlečenju ploha vsem neporočenim dekletom, sežiganju 
pusta, pa o peki kruha, kako so nekoč shranjevale košček testa, ki je služil 
nadaljnji peki, ker ni bilo kvasa. Knjižnica Litija z veseljem sodeluje pri tem, 
odzivi stanovalk pa kažejo, da si tovrstnih srečanj želijo.  

likoVna raZsTaVa aPoloniJe siMon - Pred leti je Apolonija Simon, 
akademska slikarka živela in ustvarjala v Litiji. Atelje je imela v gradu 
Ponoviče, pozneje pa jo je poklicna pot zanesla v Ljubljano, kjer od leta 
1999 poučuje na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. ustvarja v oljni 
tehniki. Motive poišče v sebi, saj pravi, da je prerasla čas, ko je opazovala 
naravo in to prelila na platno. Odprtje razstave je bilo 12. februarja, v kul-
turnem programu so sodelovale flavtistke gŠ Litija-Šmartno. razstava bo 
na ogled do 8. marca. 

PredaVanJe središča Za VseŽiVlJenJsko učenJe - Prešeren malo 
drugače, tako se je imenovalo predavanje o največjem poetu, ki ga je 19. 
februarja pripravila profesorica Mija Bernik. V študentskih letih se na pre-
davanjih izve marsikaj zanimivega, tudi tisto, kar ne piše v učbenikih. in te 
zanimivosti je poslušalcem predstavila prof. Bernikova, predavanje pa je 
pregnalo tudi nekaj klišejskih predstav o Prešernu. Za popestritev zgodbe 
o Prešernu so poskrbeli pevci Pevskega društva Lipa. 

ViHarnik na raZPoTJiH časa - radovan Hrast je pred leti prekinil z 
molkom o mračnem obdobju svojega življenja s knjigo čas, ki ga ni. Pred-
stavil je čas, ki ga je preživel na golem otoku. Ko je po mnogih letih zaprosil 
za rehabilitacijo, mu je pomembnež cK (centralnega komiteja, op. p.) za-
trdil, da mu ne morejo pomagati, ker gre za »čas, ki ga ni«. V lanskem letu 
je napisal nadaljevanje oziroma dopolnitev k prvi zgodbi, knjigo Viharnik na 
razpotjih časa. čeprav ga je življenje premetavalo sem ter tja, se njegovo 
prepričanje ni omajalo, v duši ostaja partizan in večni iskalec drugačnega. 
V otroštvu je večkrat obiskal Litijo, saj je tu živela njegova babica, bratranci 
in sestrične.  radovana Hrasta bomo v goste povabili 28. 2., ob 19. uri, v 
Knjižnico Šmartno. V kulturnem programu bosta nastopila Niko Tori in Tomi 
Kastelic, učenca OŠ Šmartno. 

PriPraVlJaMo V Marcu:
knJiŽnica liTiJa - Marec je pregovorno »ženski« mesec. Tudi v Knjižnici 
Litija in enoti Šmartno bomo nekatere kulturne prireditve posvetili ženam, 
materam, dekletom.
• torek, 4. 3. ob 18. uri, pravljična ura,
• torek, 11. 3. ob 19. uri, odprtje fotografske razstave Mance juvan, Af-

ganistanske ženske. 
• četrtek, 13. 3. ob 19. uri, predavanje Središča za vseživljenjsko učenje, 

doc. dr. Nejc jogan, Znanilci pomladi, divje rastlinstvo v velikonočnem 
obredju, 

• torek, 18.3. ob 18. uri, pravljična ura,
• torek, 25. 3. ob 19. uri,  potopisno predavanje: etiopija (Z. Furman).

knJiŽnica šMarTno
• četrtek, 6. 3. ob 18. uri, pravljična ura,
• petek, 7.2. ob 19. uri, odprtje likovne razstave ženskih ustvarjalk LiLA, 

litijskega likovnega ateljeja,
• četrtek, 20. 3. ob 18. uri, pravljična ura.

rešilJe V knJiŽnici liTiJa - Marca bomo v knjižnici pripravili delavnico 
tehnike vezenja, ki se imenuje rešilje. informativne prijave zbiramo na tele-
fonski številki 8980 580, do konca februarja. Delavnica naj bi potekala štiri 
tedne, enkrat tedensko bi mentorici Danijela ravnikar in iva garantini pred-
stavili osnove vezenja. Tečajnice (-ki) potrebujejo le tanjšo iglo, material 
bosta priskrbeli mentorici. če bi radi znali z iglo pričarati čipke, ki nikoli ne 
zastarajo, pridite, prvi prtiček, ki bo nastal na delavnici bo vzpodbuda za 
že kaj večjega. 

Aleksandra MAVreTič

Po vsej verjetnosti je bil grad zgrajen že v prvi polovici 11. stoletja, kar ga 
uvršča med najstarejše gradove osrednje Slovenije. Prva omemba datira v 
leto 1220, ko je Zofija, vdova nekega Henrika, istrskega krajišnika, mejna 
grofica istrska in utemeljiteljica stiškega samostana, na gradu izdala neko 
listino o privilegijih stiških menihov. Prvotno je bil grad last krške škofije 
(Krka na Koroškem), ki ga je posredno dobila od Askvincev – v 11.stoletju 
je namreč grofica Hema Breško-Seliška krškemu samostanu poklonila 
veliko posesti na Kranjskem. grad je imel izredno pomembno strateško 
lego, saj je povezoval gorenjsko in dolenjsko posest zadnjih velikih vazalov 
Višnjegorskih in kasneje Andeških ter Spanheimskih. Približno leta 1315 
se je na Lebeku naselila ena od vej znamenite kranjske plemiške družine 
gall, ki pa so proti koncu 14.stoletja izumrli brez potomcev. V svoji dolgi 
in burni zgodovini je grad doživel številne slavne in neslavne dni. V 14. 
stoletju je bilo v njem sodišče, leta 1511 je preživel znameniti potres, ki 
je uničil precej starejših kranjskih gradov, le 4 leta pozneje pa so ga ople-
nili uporni kmetje, združeni v velikem kmečkem uporu 1515. leta. Ljudsko 
izročilo pravi, da so uporni kmetje v sveti jezi vpregli lebeške graščake v 
jarem in z njimi orali svoje njive. Pravijo tudi, da je bil grad s podzemnim 
rovom povezan s Kandršami in z dvorcem v Hotiču. Leta 1560 je v okolici 
pustošila kuga, ki se ji niso mogli izogniti niti Lebeški. 
Valvasor je grad še upodobil v vsej svoji mogočnosti, nato pa je razpadel že 
sredi 18.stoletja, ko je bil že združen z gospostvom Ponoviče in je do l.1928 
zelo hitro menjaval lastnike. Po letu 1928 je prešel v last Dravske banovine. 
Vsekakor je obisk lebeških ruševin lahko zanimiv in prijeten nedeljski iz-
let, saj ostanki zidov še pričajo o nekdanji moči, zanimiva pa je tudi lepo 
ohranjena romanska svetlobna lina, ki zgovorno priča o starosti gradu.

akTualno: V javnem zavodu za kulturo smo v sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Ljubljana pripravili 
predlog za razglasitev 45 enot nepremične kulturne dediščine v občini, ki 
zajema 33 sakralnih objektov, 7 grajskih in 5 etnoloških objektov. Območna 
enota Ljubljana pokriva 32 občin osrednje Slovenije, del gorenjske in del 
Dolenjske vse do Kostela. Od teh občin področja kulturne dediščine ni-
mata urejenega le občini Litija in Šmartno pri Litiji, zato je bil že skrajni 
čas, da se pripravi tak predlog. razglasitev objektov za kulturne spome-
nike lokalnega pomena za občino ne pomeni neposredne finančne obveze. 
Pomembneje je, da se lastniki teh objektov lahko prijavijo na druge razpise 
za obnovo kulturne dediščine, saj je status kulturnega spomenika osnovni 
pogoj za prijavo. Občina Litija je lansko leto prvič v proračunu občine na-
menila nekaj sredstev (skupaj 30.000 €) za obnovo, bolj za vzpodbudo 
lastnikom kot pa za temeljitejšo in celovitejšo obnovo objektov. Le-ti so bili 
namreč do sedaj popolnoma prepuščeni osveščenim posameznikom, ki so 
z lastnimi sredstvi vzdrževali in pred propadom rešili kar nekaj pomembnih 
in vrednih objektov. če bo občinski svet v bližnji prihodnosti sprejel pred-
log odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini 
Litija, bomo lahko rekli, da je področje varstva kulturne dediščine končno 
urejeno tudi v naši občini.

Helena HAuPTMAN

•Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo v javnem zavodu 
za kulturo Litija pripravili osrednjo občinsko prireditev z naslovom KuL-
TurA SMO LjuDje, na kateri so bila podeljena tudi jerebova priznanja s 
področja ljubiteljske kulture. Slavnostna gostja je bila evropska poslanka 
Ljudmila Novak, v programu pa so sodelovali Oktet Valvasor, pedagogi 
glasbene šole Litija-Šmartno ter članice gledališča geoss.

•16. februarja je v Litiji gostoval MoPZ Srečko Kosovel iz Ajdovščine, eden 
najboljših moških zborov pri nas. Zbor je pod vodstvom Matjaža Ščeka 
leta 2006 praznoval 60 let neprekinjenega delovanja. Del koncerta so 
posvetili Petru jerebu, ki je pretežni del svojega skladateljskega opusa 
posvetil ravno moškim zborom.

•18. 02. smo v občinski avli odprli razstavo z naslovom LiTijSKi OBrAZi, 
kjer smo prikazali fotografije iz muzejskega arhiva jZK Litija. razstava je 
razdeljena na štiri tematske sklope iz trškega življenja pred 2. svetovno 
vojno, poudarek pa je predvsem na znanih in manj znanih posameznikih 
oz. prebivalcih tedanje Litije. razstava bo v občinski avli odprta do 7. 3.

•7. marca, na predvečer dneva žena, bo ob 19. uri v dvorani na Stavbah 
koncert Vokalne skupine cANTeMuS iz Žalca, ki bo svoj program nara-
vnala na bolj nežne, romantične tone. Vabimo vse gospe, žene in dekleta, 
da preživijo večer ob prijetni, romantični glasbi – od elvisa Presleya do 
dalmatinskih balad. Vstopnina: 5 €

Kolektiv jZK Litija
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ZLATA POROKA
ANTONA IN STANISLAVE ZAVRL

18. januarja je minilo 50 let, odkar sta si na ljubljanskem Magistratu, za 
vedno, v dobrem in slabem, večno zvestobo in ljubezen obljubila Anton 
in Stanislava Zavrl iz Moravč pri gabrovki. V petdesetih letih skupnega 
življenja so se jima rodili štirje sinovi, sedem vnukov in trije pravnuki. 
Zaobljubo večni ljubezni sta si ponovno izmenjala 26. januarja, na gradu 
Bogenšperk in v cerkvi Sv. Križa v gabrovki. V gostišču Pustov mlin pa smo 
se sorodniki, prijatelji in zlatoporočenca veselili še dolgo v noč.

Družina Zavrl

Geoss in sliVna - sodeloVanJe in srčnosT ter iz 
tega raZsTaVa doMače uMeTnosTi in oBrTi

Pa sem v hudi zagati: naslov mora biti  namreč  privlačen. V Novicah,  v 
Nedeljskem in v drugih časopisih pa  so  na veliko in kar se da poudarjeno  
napisani naslovi o umorih, tatvinah, goljufijah in drugih šokantnih dogo-
dkih. To najbolj pritegne. Sem rekel, da bom začel naslove izrezovati in jih 
bom lepil na steno - namesto tapet. Ne vem, če ima kdo v Sloveniji tako 
veliko stanovanje, da bi lahko vse to nalepil. če ste torej mislili, da boste 
končno izvedeli pravo resnico, se niste zmotili. Še vedno sodelujemo, se 
DruŽiMO, pogovarjamo, usklajujemo, delamo in rADi Se iMAMO. Zato 
lahko z branjem zdaj prekinete – pardon – nadaljujete!
Mična gospa - Barbara Vrtačnik iz Slivne si je zamislila, da bi izkoristila 
dejstvo, da pride na geOSS vsak dan več in več ljudi. Posebno, če je vi-
kend in sije sonce, se do središča in nazaj  vije kolona. in ko je bila na 
geOSSu  tradicionalna,  letos že 23. po vrsti, državna proslava v čast 
našega največjega pesnika, se je odločila, da bo naredila prireditev še 
bolj privlačno. Slivnanci so staknili srca,  glave in roke in naredili razstavo 
domače umetnosti in obrti. Pri vsaki hiši kaj počno. Martin je spletel koše, 
Srečko je v žično mrežo odel lončene lonce, Tatjana je okrasila svilene rute, 
Bine je obnovil skrinjo iz leta 1838, teta ela je spekla flancate, ker je bil 
pustni čas, nekateri pa potice raznih vrst (smo že vse pojedli). Vsega vam 
ne bom izdal… . če vam pa radovednost le ne bo dala miru, pa lahko pri-
dete pogledat in prijazna krčmarica Miriam ( 040 649 119 ), vam bo odprla 

dvoranico na skednju in vse pokazala. 
Pravijo, da bo razstava odprta samo 
do konca februarja. A jaz jim tega ne 
verjamem, ker je preveč zanimanja, 
da bi se takšna razstava  kar zaprla. 
Kam pa pridemo! 
V knjigi vtisov pa lahko preberete, kaj 
je zapisal o razstavi letošnji slavno-
stni govornik na proslavi 3. februar-
ja,  Mitja Meršol,  ali pa še sami kaj 
dopišete. 

NAŠ NOrčeK

BriGiTa šuler
SKOrAj NAŠA LiTijANKA

simpatična pevka Bri-
gita šuler v zadnjem 
času precej nastopa z 
Wernerjem širom slo-
venije, pred kratkim 
pa se je predstavila na 
predizboru za popevko 
evrovizije, tako imeno-
vani eMi in dosegla 
odlično 3. mesto, ter 
za las zgrešila veliki 
finale. ker pa je Brigita 
neposredno povezana z 
litijo, smo z njo opravili 
kratek razgovor.

Veliko sTe PrisoTni 
V našeM kraJu, liTiJi, 
kakšen Je GlaVni ra-
ZloG?

V Litiji sem že kar 
nekaj let zaposlena kot 
učiteljica klavirja na nižji 

glasbeni šoli, kjer poučujem otroke. Letos poučujem nekoliko manj 
kot pretekla leta, namreč samo dvakrat tedensko. Že dolgo se v Litiji 
počutim kot doma. 

ali se V našeM kraJu PočuTiTe koT liTiJanka? od kod 
PraVZaPraV PriHaJaTe?

Nisem Litijanka, Posavka sem, reciva, da je to nekaj podobnega, neka-
teri teh dveh pojmov sploh ne ločijo med seboj. Tam, ko Sava svojo 
pot v Sloveniji konča, tam je Posavje. Doma sem iz Brežic, toda zdaj 
živim v Ljubljani in se vozim v Litijo. Nekako se navadiš na kraj in ljudi, 
navsezadnje sem jih vzljubila in zato tudi vrsto let vztrajam tukaj. Niko-
li nisem niti iskala službe drugje, saj je kolektiv glasbene šole Litija 
odličen, res pa je, da se vsi trudimo že nekaj let, da bi naše prostore 
premaknili kam drugam, saj se v premajhinh učilnicah precej stiskamo, 
kajti gostujemo v Osnovi šoli Litija. 

Tekst in foto: Boštjan POgLAjeN

čas zaznamujemo vsi, majhni in veliki ljudje, zato vam društvo za 
razvoj podeželja laZ predstavlja domačine, sosede, ljudi, ki so za-
nimivi ali pa prostovoljno delajo nekaj, kar je dobro za vse nas. 

JoŽe MaHkoVec… iz središča slovenije v vaše srce; od Grad-
metala preko aTV signala do radia Geossa, z Brega na rozmanov 
trg in nazaj na njegov Breg; na radiu Geoss »deklica za vse«, pevec 
pri oktetu Valvasor, kolesar, pohodnik.
Za začetek mogoče najprej, kdo je oseba za radiem Geoss?
ste namreč glavni in odgovorni urednik.
Z ženo sva solastnika radia geoss, sem pa tudi odgovorni urednik, ki ga 
medij mora imeti. rodil sem se na Bregu, nato od 19 leta živel v Litiji in 
se pri 40 letih ponovno vrnil na podeželje, kjer neizmerno uživam v lepoti 
vasice Breg. To je najlepša vas daleč naokoli….

Gre za samo par kilometrov razlike. Je velika razlika med 
življenjem v litiji in na Bregu?
ja, razlika je izredno velika, saj sem prej živel na rozmanovem trgu v 
dvosobnem stanovanju, sedaj pa živim v hiši.

kje vidite Breg čez 10-15 let?
rad bi videl, da moja vas ostane takšna kot je in me z vrstnimi hišami, ki 
spominjajo na urejeno naseljem, boli srce. Vas naj ostane vas. Breg se 
počasi zliva z Litijo in bo postal del Litije. Kako hitro se bo to zgodilo je 
predvsem odvisno od obvoznice za Šmartno in s tem posledično kako 
hitro se bo obrtna cona podaljšala do zasavske ceste. Pogled na našo 
idilično vas, ki jo ob vhodu krasijo trije kozolci, je izredno skazil plastičen 
rastlinjak, kar me izredno moti. Za znoret, kaj naredi denar.

Za Breg pregovorno veljajo Brške lakote, da se sosedje radi prepi-
rajo zaradi mejnikov? se vam zdi kakšna sprememba v sosedskih 
odnosih?
iz časa moje mladosti obstaja tudi rek: »Breg in Tenetiše bi morala imeti 
vsak svoje sodišče«. Danes temu ni tako. Bržani in Tenetišani so zelo pri-
jazni in dobri ljudje in menim, da se naša generacija zelo dobro razume. 
Vse razprtije v preteklosti so bile verjetno posledica preveč popitega al-
kohola in temu primernih blodenj. Na Bregu in v Tenetišah v današnjem 
času ne boste našli neprijaznega človeka.

svojo kariero ste začeli v Gradmetalu. kako vas je zaneslo v medij-
ske vode?
Delati sem začel v Kovini v Šmartnem kot orodjar, nadaljeval pa v grad-
metalu kot varnostni inženir in direktor. Ko je šel gradmetal v stečaj, sem 

se poskusil v zavarovalništvu, kar mi ni najbolj ležalo. Nato smo s kolegi 
pred približno trinajstimi leti ustanovili ATV Signal, takrat TV Litijo. V roku 
dveh, treh  let se je pokazala možnost, da bi  imeli radio, frekvenca je bila 
rezervirana in s pomočjo janeza Kavška iz goliš, ki je imel podatke o prosti 
frekvenci in je poznal ljudi iz tega posla, je zadeva stekla. Tako je 1. julija 
lanskega leta radio geoss praznoval deset let.

V primeru radia Geoss bi lahko rekli, da gre za družinsko 
podjetništvo? ali tudi vas pestijo problemi družinskih podjetij?
Lahko rečem, da je radio geoss družinsko podjetje. V veliko pomoč sta mi 
žena Mija in hči Špela. Seveda si močno želim, da bi podjetje nadaljeval in 
vodil družinski član. je pa to zahteven posel, z radiem namreč živiš 24 ur 
na dan, 7 dni v tednu. Že dolgo nismo imeli skupnih družinskih počitnic, 
nekdo mora vedno ostati doma, da obvladuje vsebinske in tehnične težave, 
pa tudi naročila… ker od tega živimo.

kako potem preživljate prosti čas?
Svoj prosti čas najraje preživljam v naravi. gre za družinsko pohodništvo 
po naših hribih in planinah. Tudi kolesariva z ženo, greva kdaj v kino in pa 
seveda na vaje okteta. Potem pa zmanjka časa, včasih ga še za spanje ni.

najljubša stezica v okolici, ki bi jo priporočili?
Najraje greva z ženo Mijo in psičko Lumpo z Brega do gradiške cerkve. Bolj 
znana je pot z gradiških Laz do te zanimive gradiške cerkve. Z Brške strani 
pa pot ni markirana in verjetno bi se jih več odpravilo po tej poti, v kolikor bi 
bila označena. je izredno prijetna hoja, ki traja dobro uro v eno smer.

ZANIMIvI LjUdjE jABLANIŠKE
doLINE IN oBRoNKov

Vemo pa, da vas poleg pohodništva veseli tudi petje, saj sodelu-
jete z oktetom Valvasor. Pred kratkim ste imeli uspešen koncert. 
Petje je moj hobi, ki ga zelo resno jemljem oziroma jemljemo. upam, da 
naši poslušalci to slišijo in cenijo. V oktetu  smo prijatelji že iz mladosti 
tako, da je to tudi obenem prijateljsko  druženje med nami in našimi 
dekleti….smeh… ženami. res je, pred kratkim  smo sodelovali v kul-
turnem programu ob prazniku kulture, pred tem pa smo imeli izredno 
uspešen koncert v Šmartnem, v Kulturnem domu, prejeli smo kar bučen 
aplavz in pohvale. Kdo pa jo ne sliši rad?

Vaš pevski zbor torej tudi pripomore k ponujanju kvalitetnih kul-
turnih dogodkov v litiji in njeni okolici. Vendar se vam zdi, da se 
dovolj stvari dogaja v litiji? Je litija bolj spalno mesto in ljudje raje 
hodijo iskat razvedrilo drugam?
V Litiji je izredno veliko prireditev, vendar se mi zdi, da ni nikogar, ki bi 
to povezoval in znal poskrbeti za ustrezno obveščanje. Pri nas ljudje eno-
stavno ne vedo, kdaj se kakšna prireditev dogaja. Za primer naj vzamem 
obisk pevskega zbora Srečko Kosovel, ki je v vrhuncu slovenske vokalne 
glasbe in bi kot tak moral biti osrednji dogodek tedna, vendar razen nekaj 
obvestil na radiu geoss in mogoče na ATV Signalu ne bo nikjer drugje 
nič objavljeno. Kajti ni dovolj le nekaj objav na radiu in televiziji. O pri-
reditvi je potrebno govorit cel teden in spodbujati ljudi, da se teh stvari 
udeležijo. Najbolj žalostno pa je, da se jih občinski funkcionarji, šolniki, 
zdravniki in župnik… oziroma vsi, ki v javnem življenju nekaj pomenijo in 
iz javnih sredstev dobivajo plačo, ne udeležujejo. Ko bodo ti začeli bolj 
pogosto obiskovati lokalne prireditve, bodo tudi te postale tako obiskane 
kot si organizatorji in kulturniki želimo… ali tako obiskane kot prireditev 
Slovenec leta.

ugotovila sva torej, da bi z boljšo promocijo in organizacijo 
kulturnih dogodkov lahko pripomogli k večji obiskanosti in pre-
poznavnosti prireditev, pri čemer zdaj pomaga že radio Geoss z 
obveščanjem javnosti. Menite torej, da imajo mediji lahko vpliv na 
ljudi, in sicer na njihovo samopodobo, pogled na življenje v svojem 
okolju in aktivno vpetost v okolje. 
Seveda obstajajo mediji, ki s svojo programsko usmeritvijo lahko pod-
pirajo trenutno politično voljo ali pa ji popolnoma nasprotujejo in s tem 
vplivajo na svoje poslušalce. Vendar pa si radio geoss prizadeva obdržati 
nevtralno pozicijo in ne vpleta politike v svoj program temveč ga bolj 
zanima mnenje ljudi o vsakdanjih temah. Tu pa je opazno, da ljudje pre-
malo izražajo svoje mnenje in ne želijo v javnosti izpostaviti problemov s 
katerimi se soočamo vsi. 

Za konec, kot se spodobi, vaša glasbena želja bi bila?
joe cocer, With a little help from my friends. 

Pogovor z Jožetom Mahkovcem pripravili v Društvu Laz
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druŽenJa koT BalZaM Za dušo
To potrjuje skokovito naraščanje – zanimanje za 
druženja, izlete, srečanja in piknike med člani društva 
upokojencev Litija. V letu 2007 se je druženj, ki jih je 
pripravila izletniška sekcija, vsaj enkrat udeležilo 674 
članov, kar je 33,83 % več kot leto prej. Načrtovali 
smo 22 druženj, zaradi velikega zanimanja pa je 

bilo izvedeno 38 druženj, na katerih je sodelovalo 2156 udeležencev. Med 
udeleženci je vse več zanimanja za spoznavanje in oglede naravnih, kul-
turnih in zgodovinskih znamenitosti. V letu 2007 je bil najnižji prispevek 
za udeleženca 6 evrov, najvišji pa 32 evrov – izlet na Avstrijsko Štajersko 
s šestimi ogledi.

ni oVir, ali Je ZiMa ali PoleTJe
Dne 16. 1.2008 nas je kar 58 sodelovalo na snemanju zabavne oddaje TV 
Slovenija »Na zdravje«. V ponedeljek, 21.1.2008 pa smo v poznih popoldan-
skih urah odpotovali v Žalec na ogled operete »Melodije srca«. čeprav se 
kulturnih prireditev v tako velikem številu ( 50 udeležencev) ne udeležujemo 
pogosto (izjema je koncert citrarke Tanje Zajc Zupan), je bilo tokratno zani-
manje daleč nad pričakovanji.

»Če bridko jočeš, smeješ se, ljubiš, trpiš, prav vse občutiš v srcu, 
karkoli doživiš, vse skrivajo se tajnosti širnega nam sveta 

v teh melodijah na dnu srca.«
V letošnjem letu ja naše društvo v okviru izletniške sekcije prvič organiziralo 
pustovanje. Bilo je kar nekaj skepse, da ne bo zanimanja. Vendar se to ni 
zgodilo. Kar 103 udeleženci so odšli na pustovanje v gostišče »Pri jap« v 
dolino Temenice. Ob prijetni glasbi, plesu in petju, zabavnem programu 
klovna in izboru najlepših mask je čas kar prehitro minil. Med udeleženci 
je bilo razpoloženje, ki sega ne da opisati. čeprav smo odhajali v jutranjih 
urah, je bila želja, da bi še ostali. Že prva letošnja druženja so potrdila, da 
za prijetno in veselo druženje ni ovir, ali je zima, ali poletje.

usTVarJalne delaVnice
V sredo, 30 januarja 2008 sta z delom končali likovna in delavnica ročnih 
del, ki sta potekali od 5. decembra vsako sredo vsaka po 2 šolski uri.
V likovni delavnici so izdelovali voščilnice, ikebane in oblikovali dekoracije 
za božič in novo leto, temu je sledilo izdelovanje umetnih cvetlic iz najlona, 
risanje na steklo in izdelava okrasnih pisanic. Pri ročnih delih pa so začeli s 
kvačkanjem in nadaljevali s pletenjem (izdelava pete na nogavici) in vezen-
jem. Zanimanje za delo v delavnicah je bilo konstantno. udeleženke pa 
so izrazile ob koncu delavnice izjemno zadovoljstvo, saj so spoznale nove 
načine in oblike ročnih del. To jim bo tudi v nadaljevanju pomagalo koristno 
in kvalitetno izrabiti prosti čas in prenesti znanje tudi na druge. V obeh 
delavnicah je sodelovalo od 20 do 25 udeleženk.

Karlo LeMuT

Izlet v Bohinj in vzpon z gondolo na Vogel. Posnetek na Voglu.

Leila, Višja strokovna šola, d.o.o.
Mencingerjeva 7, 
1000 Ljubljana, 

tel. 01/2811340, 
http://www.leila.si,

irena.marinko@guest.
arnes.si

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: 
POSLOVNI SEKRETAR

Vizija in strategija šole: Naše poslanstvo je dati študentom dobro izobrazbo 
in pripeljati do diplome tudi tiste, ki se ne morejo pogosto udeležiti predavanj: 
matere z otroki, komercialiste na terenu, zaposlene v tujini. Specializirani 
smo za izobraževanje poslovnih sekretarjev, zato vsebine pri večini predme-
tov vsebujejo praktične primere, značilne prav za ta delovna mesta.

PREDMETNIK:
Obvezni predmeti: Komunikacija, Poslovanje in finance, Informacijsko-ko-
munikacijski sistemi, Zakonodaja in uprava, Poslovni jezik, Sodobna pisarna, 
Organizacija in protokol. 
Izbirni predmeti: Komuniciranje z javnostmi ali Spletno poslovanje, prosto 
izbirni predmet in diplomsko delo.
Organiziranost študija: Izobraževanje traja dve leti. Študijsko leto se prične 
oktobra in konča junija. Predmetnik in število ur sta prilagojena programu 
za odrasle. Predavanja potekajo modularno, po posameznih predavanjih 
se opravljajo izpiti. Študij se zaključi z diplomsko nalogo in zagovorom. Po 
uspešnem zaključku izobraževanja izda Višja strokovna šola Leila d.o.o. 
javno veljavno diplomo in študent pridobi naziv Poslovni sekretar/Poslovna 
sekretarka.
Cena enega letnika je 1269 evrov, če se plača v enem obroku. Če študenti 
plačajo v treh obrokih, je cena 1335 evrov za en letnik. V šolnino je vključena 
vpisnina, učbeniki, individualni izpiti in ponavljanje izpitov.

INFORMACIJE: tel. 01/2811340 ali spletni naslov:
irena.marinko@guest.arnes.si

V torek, 5. februarja 2008 ob 18. uri,  tik pred kulturnim praznikom,  
je Zveza kulturnih društev litija v avli občine odprla razstavo slik 
udeležencev 14. likovne kolonije mladih, kateri so lani v mesecu 
septembru ustvarjali na Pohorju, nekje med mogočnimi gozdovi in 
neokrnjeno naravo.

V preteklih sedmih letih in pol delovanja skupine 
Perkakšns, iz katere je kasneje nastalo Kulturno ume-
tniško društvo HuD, smo prepotovali našo domovino po 
dolgem in počez, nastopali širom evrope, naše skladbe 

pa je znanec prinesel vse iz daljnega Maroka, kjer so mu naš plošček, 
pretočen iz interneta, ponudili kot : »Super bend iz vaših krajev!« Ko se je 
zasedba menjala in je v skupini odstotek Litijanov začel upadati, smo še 
vedno ostali navezani na našo Litijo. razlogi so številni; vedno znova se radi 
zahvalimo Osnovni šoli Litija center in Pihalnemu orkestru Litija, saj nam 
gostovanje v njihovih prostorih omogoča kontinuirano in kvalitetno delo 
preko celega leta, zato HVALA še enkrat! Znova in znova radi nastopamo 
pred domačo publiko, saj nas vedno lepo sprejme in pokaže, da ceni naše 
delo na področju kulture. Z Litijo nas vežejo spomini na prvi nastop na 
Zarjavelih trobentah 2001, ko je bila usoda skupine še popolnoma nego-
tova in smo predvsem zaradi dobrih kritik nadaljevali začeto delo. razlog 
več je tudi dobro sodelovanje z Občino Litija, ki nam, verjamemo, pomaga 
po svojih najboljših močeh in tudi pomoč lokalnih podjetij, ki nas podpirajo 
pri izvedbi marsikaterega projekta.

Ker pa nismo take sorte, da bi kar jemali in jemali, smo Litiji in njenim pre-
bivalcem ob primernih priložnostih radi tudi vračali del zaupanja, pomoči 
in podpore. Vsako leto smo tako pripravili številne nastope ob otvoritvah 
razstav Knjižnjice Litija, skupaj z Društvom prijateljev mladine Litija, Mla-
dinskim centrom Litija, društvom Sožitje Litija in Šmartno in litijskim jSKD 
smo organizirali delavnice tolkal za otroke in številne nastope, sodelovali 
smo na Litijskem pustnem karnevalu in nastopali po številnih zaselkih v 
občini Litija, zadnja štiri leta pa pripravljamo letne koncerte na katerih 
predstavljamo delo društva. Z veseljem se odzovemo tudi vabilom na nas-

tope v vrtcih in osnovnih 
šolah po Litiji, saj so 
otroci najbolj iskrena in 
najbolj hvaležna publika. 
Poleg tolkalne skupine 
Perkakšns, zadnja tri leta 
h kulturnemu življenju 
v Litiji prispevajo tudi 
plesalke Kike, ki so ime 
Litije že večkrat uspešno 
predstavljale na državnih 
plesnih revijah, letošnje 

leto pa so še posebej popestrile otvoritev trgovskega centra Spar, ter 
seveda letni koncert Hrupne misli v športni dvorani gimnazije Litija. Tukaj 
bi želel omeniti tudi zahvalo društva (še posebej Kik) Osnovni šoli gradec, 
ki našim plesalkam pogosto pomaga pri premostitvi prostorske stiske in 
jim omogoča redne vaje v svojih prostorih. 

Tudi letošnje leto na-
še društvo ne bo zas-
palo. V načrtu ima-
mo velik nastop ob 
zaključku pouka na 
igrišču pred Osnovno 
šolo Litija. Poleg Per-
kakšns bodo nasto-
pili še učenci Male 
šole za tolkala, ki jo 
vodi Anže Kristan, celoten projekt pa bo posvečen učenkam in učencem, 
učiteljicam in učiteljem in staršem. Podrobnejši datum, ura in program 
koncerta bodo znani pravočasno, vabljeni pa ste tudi vsi, ki se v prejšnjem 
stavku niste čutili povabljene! Pozno jeseni ali zgodaj pozimi bomo zopet 
pripravili letni koncert na katerem bomo predstavili delo društva v tem letu, 
tudi o tem bo več znanega čez nekaj mesecev.

Sicer pa bomo Litijo še naprej predstavljali kamor bomo odšli. Najprej 
bomo nastopili, v četrtek 24. januarja 2008, v prostorih internetnega por-
tala VeST, na snemanju oddaje Švic mikrofona, ki se bo v živo prenašala 
preko interneta, vsi zamudniki pa si jo boste lahko ogledali tudi kasneje 
na spletni strani www.vest.si. V pustnem času najbrž odidemo nekam, 
kjer nas še ne poznajo, da razbobnamo karnevalsko vzdušje in poskusimo 
osvojiti kakšno nagrado. V maju se najbrž ponovno odpravimo v rust v 
Nemčijo, predstavljat Slovenijo in Litijo v največji evropski zabaviščni 
park europapark, junija poleg nastopa v Litiji načrtujemo še nastop v Ve-
likem gabru, v Novem mestu, v Svetem jakobu v rožni dolini na avstri-
jskem koroškem, julija bomo odšli na srednjeveški spektakel v avstrijske 
Breže, avgusta pa ponovno na delavnico jazzinty v Novem mestu. jesen 
bo dobro obrodila, če bomo skozi leto pridno vadili, zato se opravičujemo 
za izostanke na randijih, družinskih srečanjih in podobnem, delavcem in 
učencem Osnovne šole Litija in glasbene šole Litija pa se upravičujemo  
za vse decibele.

Novice o našem delu si lahko vedno pogledate tudi na: www.hudkud.
com in www.myspace.com/perkaksns. 

MAKS
foto: Matjaž ŠKriNjAr & Miha MOLKA

raZsTaVa 14. likoVne koloniJe 
MladiH »PoHorJe 2007«

Otvoritev razstave se je pričela s kulturnim programom, ki so ga pripravili 
učenci Osnovne šole Litija pod vodstvom mentorice Mojce, recitalom, 
pesmijo in zabavnim skečem, ki je imel malo pridiha pustnega časa.
Vse navzoče sta pozdravila gospod jože gorenc, predsednik Zveze kul-
turnih društev  Litija in župan gospod Franci rokavec. Pohvalila sta vse 
mlade ustvarjalce iz Osnovnih šol Litija, gradec, Vače, Šole s prilagojenim 
programom Litija in gimnazije Litija,  ki so s čudovitimi motivi in v različnih 
tehnikah ustvarili prekrasne umetnine. Nekaj besed o vtisih iz likovne kolo-
nije je povedala tudi ena izmed udeleženk, gimnazijka Dajana Kragulj.
Vsem sodelujočim mladim likovnikom je predsednik Zveze kulturnih društev 
podelil priznanja »jožeta Megliča« v zahvalo za trud in sodelovanje. Pohvale 
so bile deležne tudi mentorice  Marija Bregar Hostnik, Dani Kunc, Barbara 
Klanšek in Bojanka Drnovšek, ki so spremljale nastajanje likovnih del, ki so 
vredna ogleda, saj nam v tem mrzlem času pričarajo kanček jeseni. 
Z obiskom  razstave pa so nas počastili tudi predstavniki krajev, kjer smo 
ustvarjali,  gospa Lidija Šoštarič, ravnateljica šole reka-Pohorje, kjer smo 
po končani koloniji za en mesec postavili dela na ogled,  podžupan Občine 
Hoče – Slivnica gospod Boris Demšič in  predsednica Krajevne skupnosti 
reka – Pohorje, gospa ida Hriberšek,  ki so strnili vtise iz razstave, pohvalili 
vse udeležence in izrazili pohvalno, da so mladi udeleženci z likovno kulturo 
stkali vezi med obema občinama.

Tudi letos bomo izvedli likovno kolonijo mladih v katerem od slikovitih 
slovenskih krajev, postavili dela na ogled tako v gostujočem kraju kot v 
občinski avli, ker se zavedamo, da s  tem širimo ugled na kulturnem doga-
janju naše občine in izven nje.

Zveza kulturnih društev  Litija
Bojanka DrNOVŠeK

Kaj dela HuD Kud ?
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RAZMIŠLJANJA OB 
KuLTuRNEM PRAZNIKu

sPošToVane Bralke in Bralci Glasila oBčan !
Slovenci smo eden izmed redkih evropskih narodov, ki ima državni praznik 
posvečen kulturi. To je tudi trenutek, ko kulturni ustvarjalci tako na pro-
fesionalnem kot na ljubiteljskem področju analiziramo uspešnost našega 
delovja v preteklem letu in kujemo načrte za prihodnost. Dolgoletni sous-
tvarjalci ljubiteljske kulture doživljamo vzpone in padce v podpori države in 
lokalnih skupnosti. in ker trenutno doživljamo najnižjo finančno podporo 
za naše delovanje, vas želim seznaniti s pismom, ki ga je predsednik Zveze 
kulturnih društev Slovenije, gospod rudi Šimac naslovil na državni zbor.

SPOŠTOVANE POSLANKE IN POSLANCI

ZKDS z veliko pozornostjo spremlja vašo namero, da v najkrajšem času  pos-
vetite vašo pozornost slovenski kulturi in njenemu razvoju. Dovolite, da vas 
opozorimo na stanje v tistem delu slovenskega kulturnega ustvarjanja, ki se  
ukvarja s temeljnim izročilom kulture slovenskega naroda. Kljub temu, da je 
ta zvrst kulturne dejavnosti močno zasidrana pri Slovencih, kar nam potrjuje 
preko  4000 različnih društev, pa je podpora namenjena tem društvom v zad-
njem času padla na zgodovinsko najnižjo točko, saj izraženo v denarju, ki ga 
vi odredite s sprejemom proračuna, predstavlja le 2,5 % od tistega, ki ga na-
menjate slovenski kulturi. Vstop Slovenije v družino velikih narodov Evrope, 
kjer vladajo zakonitosti velikih trgov in prevladuje vpliv ekonomsko močnih in 
kulturno razvitejših velikih narodov nam narekuje, da ob vaši razpravi o kul-
turi izoblikujemo tudi odnos do temeljnega kulturnega izročila, ki je bistven 
za prepoznavnost vsakega  naroda in skoraj v celoti stoji na ljubiteljski de-
javnosti pevskih zborov, igralskih skupin, plesalcev, godbenikov, folkloristov 
in številnih drugih dejavnosti, katerim smo v dosedanji politiki odmerjali naj-
manj pozornosti in pomoči. Slovenska kulturna društva ne morejo zahtevati 
od vas, da določite vsoto denarja, pričakujejo pa, da se pri vaših sklepih 
opredeli pomen temeljne slovenske kulturne dejavnosti in določi razmerje 
med vrhunsko poklicno kulturno dejavnostjo in temeljno narodovo kulturo ali 
temeljnim kulturnim izročilom. V koliko smo sedaj lahko vse ustne podpore 
in strmenja izračunali le  v 2,5 % od denarja namenjenega za kulturo, potem 
pričakujemo, da bo to razmerje višje. Prosimo vas, da ga določite in s tem 
postavite mejo preko katere ne more iti nobena dnevna politika. Podpora 
te vrste dejavnosti na ta način ne  more biti odvisna od ministra ali župana. 
Številni veliki znanstveniki na področju družboslovja iz vsega sveta opozarja-
jo na izginotje številnih kultur malih narodov, ki se bo dogajalo v nasledn-
jih letih zaradi globalizacije gospodarstva in drugih  dejavnosti v svetovnih 
razsežnostih. Zato je čas ob vašem razpravljanju o kulturi, da se zavzam-
ete tudi za temeljno kulturno izročilo slovenskega naroda, ga ovrednotite in 
mu najdete mesto v vaših stališčih. Vašo voljo pa izrazite z izoblikovanjem 
razmerja po katerem se deli proračunska podpora za ljubiteljsko in poklicno 
kulturno dejavnost. Prosimo vas, da pri vaši presoji upoštevate vključenost 
velikega števila Slovenk in Slovencev, ki so zaradi številčnosti pomemben de-
javnik kot davkoplačevalci in volivci v naši državi.  Njihovo število gre prav 
gotovo v nekaj sto tisoč naših državljanov. Ministrstvo za kulturo pripravlja 
nove predloge za delovanje in financiranje kulturnih dejavnosti. Radi bi vas 
spomnili spoštovani poslanci, da so ta vprašanja življenjskega pomena za ob-
stoj naših društev. Zaradi tega se ta vprašanja  ne morejo reševati mimo nas, 
saj ni to vprašanje organizacije in zaposlitve, ampak je predvsem vprašanje  
odnosa do ljubiteljske kulture in temeljnega izročila slovenskega naroda. 

Ob kulturnem prazniku v imenu predsedstva Zveze kulturnih društev Litija 
in svojem imenu izrekam čestitke z željo o nadaljnjem uspešnem delovan-
ju vseh, ki se trudite za ohranjanje slovenske kulturne dediščine in hvala 
vsem, ki nas podpirate. 

član predsedstva ZKDS: jože gOreNc

ŠD SAVA NA 
sMučANju

V ITALIJI

15 LET DELOVANJA KO 
DRuŠTVA IZgNANcEV 

NA DOLAH
Na letošnjem rednem letnem zboru članov Krajevne organizacije 
Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 smo proslavili tudi 15-letnico 
delovanja KO. V lepem nedeljskem dopoldnevu 27.1.08 se je v šoli 
zbralo lepo število članov KO in njihovih svojcev. Z nami pa so praznovali 
tudi vabljeni gostje: visoka predstavnika društva Zdenka Kaplan in Albin 
Pražnikar, župan Franci rokavec, predsednik KS Mirko Brinovec, Dušan 
Mak, jožica Vrtačnik, predstavniki sosednjih KO in drugi. Delovno pa je 
bila z nami tudi naša zvesta sodelavka Ana Kotar.
V počastitev obletnice smo pripravili kratek kulturni program, v kate-
rem je nastopila domača Pevska skupina izgnanci in gostje Fantje s 
Preske. Stane Kmetič je ob slikah, dokumentih in pomembnih podatkih 
s projekcijo spomnil na dogajanje v 15. letih delovanja. Vse skupaj je v 
okvir postavila irena Bostič.
V uradnem delu smo člani odbora podali poročila o delu v letu 2007 in 
okvirni plan za letošnje leto. Trenutno število članov KO je 144, našo 
dejavnost pa sofinancira občina Litija.Vse več poudarka  v našem delo-
vanju gre skrbi za onemogle in ostarele člane.

AKTIVNOSTI V DRuŠTVu 
INVALIDOV LITIJA

Pomembnejše dejavnosti Di Litija v prvi polovici tega leta so:

koPanJe V ZdraVilišču laško je vsak drugi torek v mesecu (13. fe-
bruar, 12. marec, 8. april).  Odhod avtobusa je izpred društvene pisarne ob 
15. uri. V Šmartnem lahko počakate pred spomenikom na ustju. Zaradi or-
ganizacije prevoza vas prosimo, da se obvezno prijavite v društveni pisarni 
ali po tel. 8981-284 najkasneje do ponedeljka.

MerJenJe sladkorJa, krVneGa Tlaka in HolesTerola je vsako 
prvo sredo v mesecu ( 5. marec, 2. april ) od 8. do 10. ure v prostorih 
društva diabetikov. Na merjenje pridite tešči. 

PridruŽiTe se PoHodoM, ki jih pripravljamo skupaj z Društvom dia-
betikov. Vsak prvi četrtek osvajamo vrhove v naši bližnji in daljni okolici. 
Zbor je ob 8. uri pred društveno pisarno. Zaradi organizacije prevoza vas 
prosimo, da se prijavite v društveni pisarni ali po tel. 8981 – 284 do srede 
do 11. ure. Pohodi se bodo glede na vreme prilagajali. Hodite na lastno 
odgovornost v primerni obutvi in opremi: 

7. februar: SAVA - POTOK - SAVA, 14. februar: LiBergA,  21. februar: 
KOSTreVNicA - BOgeNŠPerK, 28. februar: ZASAVSKA gOrA, 6. marec       
jAZBiNe, 13. marec: čeMŠeNiŠKA PLANiNA, 20. marec: BOgeNŠPerK 
- jAVOrje, 27. marec: SAVA - TirNA - SAVA, 5. april: POHOD OKrOg 
jABLANŠKe DOLiNe (SOBOTA!!!), 10. april: LiTijA - DrAgOVŠKO - LiTijA,  
24. april: POLŠNiK - MAMOLj - VeLiKA NjiVA.

leToVanJe - Na voljo je še nekaj letovanj v Aqaluni v termah Podčetrtek 
hišica H/102: 9.-16. maj (230 €), 6.-13. junij (250 €), 4.-11. julij (280 €),   
8.-15. avgust (280 €), 19.-26. september (230 €).

cena letovanja vsebuje: sedemdnevno bivanje v hišici, štiri vstopnice za 
dvakratni vstop na vse bazene v termah (lahko se dobi peta karta). V ba-
zenih termalija se na te vstopnice dobi 50 % popust v savnah. Letovanje 
je potrebno vplačati 30 dni pred nastopom. Prijave sprejemamo do konca 
februarja 2008.

iZLET - Vabimo vas na izlet, ki ga bomo organizirali v torek, 25. marca 
2008. Obiskali bomo nuklearko v Krškem in nekaj kulturnih znamenitosti 
v okolici. Odhod je ob 7. uri izpred društvene pisarne. Povratek v Litijo je 
predviden med 19. in 20. uro. cena izleta je 22 €. če bo zanimanje za izlet 
veliko, bomo organizirali še dodatni izlet v četrtek, 27. marca 2008 z istim 
programom.

članarina Za leTo 2008 znaša za 8 € za člane in 10 € za podporne 
člane. članarino lahko poravnate po položnici na Trr 02023-0017427804 
odprt pri NLB Litija ali pa v društveni pisarni v času uradnih ur. 

člane društva, spremljevalce in družinske člane vabimo, da se nam 
pridružijo v čim večjem številu.

Bogomir ViDic, Društvo invalidov Litija

NAčrtI DruštvA 
ŽeNA IN DeKlet

v A č e 
V petek, 25. januarja, je iz gostišča Mrva na 

Vačah prihajala vesela pesem. Naznanjala je uspešen zaključek občnega 
zbora Društva žena in deklet Vače, hkrati pa tudi začetek uresničevanja 
njihovega bogatega programa za leto 2008, ki je zelo pisan in prav zato 
privlačen. Sprejet je bil program, s katerim so se članice obvezale, da bodo 
tekom leta poskrbele za realizacijo strokovnega predavanja, kuharskega 
tečaja, delavnice ročnih del, učenja kaligrafije, izdelovanje velikonočnih 
voščilnic, plavalnega tečaja, telovadbe za malo starejše, strokovne ekskur-
zije v italijo z ogledom razstave cvetja in seveda organizacije in izvedbe 
že tradicionalnega Vaškega dneva. Ker se bliža marec, so razmišljale tudi 
o praznovanju dneva žena in materinskega dneva.  Na povabilo predsed-
nice Društva, ge. Majde rebolj, bo v tem mesecu prišla na Vače tudi ga. 
Vlasta Nussdorfer, višja tožilka in vodja oddelka za mladoletniški krimi-
nal na ljubljanskem okrožnem tožilstvu ter avtorica knjige Naše deklice z 
vžigalicami. Predavanje, ki ga bo imela, bo izpostavilo vzroke in posledice 
nasilja, predvsem tistega, ki se pojavlja znotraj družine. 
Letni delovni program Društva žena in deklet Vače so članice soglasno 
potrdile. V točkah, ki se dotikajo celotnega kraja, je bila izražena želja po 
sodelovanju z vsemi krajani, krajevno skupnostjo in z ostalimi društvi v 
kraju. Vsi prisotni predstavniki so takšno sodelovanje podprli. Za nadalje-
vanje medsebojnega spletanja vezi se je zavzelo tudi moravško Društvo 
rokodelcev in Društvo kmečkih žena z izlak. Nekaj vzpodbud za čimbolj 
aktivno delo vseh članic je dodala tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije, 
ga irena ule in nakazala možnosti za tesnejše sodelovanje z Zvezo.

Milka rOgeLj

8. FEBRuAR
KAj je Že NA tA DAN?

Tako smo poimenovali letošnjo prireditev ob dnevu kulture. 
naslov smo zastavili nekoliko provokativno, da bi tako opomnili 
nevede na kulturni praznik, hkrati pa smo želeli privabili čim več 
radovednežev pred trgovino na dole, kjer je prireditev potekala.

člani Kulturnega društva KuD Venčeslav 
Taufer Dole pri Litiji, smo v znak spošto-
vanja do največjega slovenskega pesni-
ka, 8. februarja 2008, priredili uro reci-
talov Prešernovih pesmi.  
Starejše obiskovalce smo želeli spomniti 
na čas njihovih šolskih klopi, ko so sami 
prebirali Povodnega moža, Krst pri Sa-
vici, Pevcu… mlajše pa spodbuditi k bolj 
pogostem prebiranju tovrstne literature.
V svojo sredo smo povabili obiskovalce, 
ki so lahko sami prisostvovali s svojimi 
recitali. Obiskal pa nas je tudi »Dohtar«, 
ki je razdajal fige obiskovalcem, kateri 
so spremljali recitale. Tako smo letos 
preživeli prijetno dopoldne s prebira-
njem poezije. Duh Prešernovih pesmi 
nas je prežel do te mere, da se z mislimi 
že oziramo v prihodnje leto, ko bomo 
poskušali narediti to prireditev tradicio-
nalno.

Dramska sekcija KuD Dole

Zdenka Kaplan je prisotne pozdravila v imenu predsednice DiS, podala 
nekaj informacij o delu društva in usmeritve ter pričakovanja za naprej. 
Opozorila je, da aktualna oblast ni naklonjena izvajanju pravic iz zakona 
o žrtvah vojnega nasilja, zato naj dobro premislimo, koga bomo volili 
na naslednjih volitvah. Albin Pražnikar je poudaril pomen številčnosti 
članstva, izvršilni organi društva želijo, da se včlanijo tudi svojci iz-
gnancev, ker je članarina edini vir financiranja društva, lažje pa bodo 
upravičenci obdržali dosežene pravice.
Župan je pozdravil vztrajnost KO in pomen delovanja za starejšo popu-
lacijo občanov.
Predsednik KS je vesel aktivnosti KO, ki zelo popestri dogajanje v kraju, 
saj sodeluje skoraj na vseh prireditvah. Nekaj pozdravov in spodbudnih 
besed smo bili deležni tudi od drugih gostov. Blagajničarka in Anica sta 
nadaljevali s pobiranjem članarine in prispevkov za Vestnik.
Zaključili smo s pogostitvijo vseh prisotnih; stregli so nam Hedvika, 
Franc, Slavka in drugi. Prijetno druženje smo nadaljevali ob zvokih 
domačih godcev.

Meri in Stane

PoVaBilo k sodeloVanJu
na 9. seji predsedstva Zveze kulturnih društev, ki je bila name-
njena tudi pripravi na letno konferenco, je bila podana pobuda, da 
se društva, ki niso člani Zveze povabi k sodelovanju in članstvu. 

Za včlanitev v Zvezo je potreben sklep organa društva, ki ga pošljete 
na naslov: Zveza kulturnih društev Litija, Trg na Stavbah 8a, p.p. 68, 
1270 Litija.

Prišel je čas, da združimo svoje moči v različnosti !

Zveza kulturnih društev Litija

Tudi letos smo v Športnem društvu Sava organizirali izlet s smučanjem. 
V petek 8. februarja se nas je za poln avtobus udeležencev odpravilo na 
smučanje v Trbiž in Sv. Višarje, kjer  je tudi romarska cerkev. Že zgodaj 
v jutranjem soncu in urejenih zasneženih progah smo se pričeli spuščati 
po belih strminah. Po celodnevnem uživanju na snegu in soncu smo se 
vsi k sreči celi in veseli odpravili proti domu. Seveda smo se ustavili še 
v prijetni gostilni v Naklem, kjer smo imeli rezervacijo za dogovorjeno 
večerjo, ki nam je zelo teknila po napornem dnevu. Zraven je sodila še 
dobra kapljica in veliko smeha, ki ga ni manjkalo tudi na avtobusu. imeli 
smo namreč pravi program za zabavo, od imitacij znanih Slovencev, do 
raznih drugih zanimivosti, saj je bil ta dan kulturni dan, tako da je bilo 
navdiha še več. V že večernih urah smo se vsi že kar dobro utrujeni 
srečno vrnili na Savo in tako sklenili prelep dan. 

Za ŠD Sava: Boris DOBLeKAr



10 ŠolStvo  /   vzGojAFebruar 2008

jANuAr v oš lItIjA - PoDruŽNIcI s PrIlAgojeNIM ProgrAMoM

PusTno raJanJe V 
VrTcu na dolaH

Na pustni torek je bilo v vrtcu na 
Dolah zelo veselo, saj so otroci 
prišli našemljeni v zelo izvirnih 

maskah. Najprej smo imeli delavnice, kjer smo izde-
lovali pustno dekoracijo, nato pa se je lahko vsaka 
maska predstavila na maškaradni modni reviji. 
Zaplesali smo pustni ples, ter se skupaj s šolskimi 
otroci odpravili na pustno sprevod po Dolah. S prepe-
vanjem pesmic in z  maškaradno hudomušnostjo smo 
želeli pregnati zimo in pohiteti naproti pomladnim 
dogodivščinam.
     Vzgojiteljca: Anica jAZBiNŠeK

oš Gradec – eVroPska šola
Slovenija je postala del eu z 
letom 2004. S tem so se šte-
vilnim Slovencem odprla vrata 
izobraževanja. Tudi OŠ gradec, 
je v skladu s svojo vizijo, postala 

primerljiva z evropskimi šolami, tako na podlagi znanja 
kot tudi na podlagi pogojev, ki jih nudi učencem in za-
poslenim.  
Letos se je šola vključila v dvoletni medkulturni pro-
jekt, ki povezuje kar 6 evropskih šol. Tema projekta 
je »Življenje v 50tih in 60tih letih«. V času projekta so 
načrtovane izmenjave učencev in obiski učiteljev. Na 
tak način bo šola bogatila svoje izkušnje in spoznavala 
drugačne načine dela, učenci pa krepili svoje znanje 
tujih jezikov.
Tudi izobraževanje učiteljev OŠ gradec postaja med-
narodno, saj se jih bo kar nekaj izobrazilo v tujini, kjer 
bodo pridobili dragoceno znanje in profesionalnost, ki 
je v sodobnih šolah nujno potrebno. Dve učiteljici pa 
bosta letos predstavili svoje delo z otroci na svetovni 
konferenci retorike in argumentacije.
celoten pedagoški kolektiv, se je z letošnjim šolskim 
letom pridružil Mreži šol, ki je namenjena predvsem 
izboljševanju pedagoškega dela in medsebojnim odno-
som ter komunikaciji. razvojni tim OŠ gradec, ki ga 
sestavljajo dve pomočnici ravnateljice, pedagoginja 
in socialna delavka, nad vsemi pa bedi ravnateljica, 
pripravlja in izvaja delavnice, s katerimi spodbuja za-
poslene k izboljševanju kakovosti dela, strokovnosti in 
ugleda šole. Prvi odzivi, predvsem s strani staršev, so 
zelo pozitivni, kar nam daje voljo in priznanje, da smo 
na pravi poti. 
       Anita MirjANić

drugo srečanje tretješolcev in bodočih prvošolcev 
učenci tretjih razredov matične šole so bili na  obisku v 
vrtcu Medvedek. V okviru projekta MeHKejŠi PreHOD 
iZ VrTcA V ŠOLO, ki poteka že nekaj let, so namreč 
obiskali bodoče prvošolčke. V letošnjem šolskem letu 
smo od predvidenih treh srečanj priredili že dve. Prvo je 
bilo pred božičem, ko so se tretješolci izkazali za dobre 
gostitelje in bodočim kolegom razkazali hram učenosti. 
Da pa znajo sprejeti goste, so tokrat dokazali tudi mali 
nadobudneži, ki so šolarjem izkazali dobrodošlico s 
kratkim kulturnim programom. Po uradnem delu so se 
otroci skupaj zatopili v igro, v kateri so enako uživali tako 
vrtičkarji kot šolarji, ki so se po uri in pol s težavo vrnili 
v šolske klopi. Novo možnost za igro se bo obojim po-
nudila že maja, na šolskem igrišču. Pred koncem leta se 
bomo dogovorili za pare med vrtičkarji in osnovnošolci. 
1. septembra bodo namreč takrat že prvošolčke na 
novo pot pospremili njihovi starejši kolegi. 
            Alma PrijATeLj

kulturna prireditev na razredni stopnji 
učenci razredne stopnje na matični šoli, so v četrtek 
7.2. eno šolsko uro namenili prireditvi ob kulturnem 
prazniku. Pripravili so recital, s katerim so počastili 
130.letnico rojstva pesnika Otona Župančiča, ki smo 
jo praznovali v mesecu januarju. Pesmi o nagajivem in 
vedoželjnem cicibanu, ki so šle že skoraj v pozabo, so 
ob recitacijah učencev ponovno zaživele  in v otrocih 
vzbudile pozitivna čustva.
         Suzana LiKAr

Pustno rajanje - Na pustni torek, 5.2.2008, so v 
klopeh na razredni stopnji, na OŠ gradec, sedeli prav 
čudni učenci: žirafe, medvedi, klovni, princeske, gusar-
ji… celo učitelji niso bili takšni kot vsak dan. Seveda, 
učenci in učitelji so imeli pustno rajanje. V prvi triadi 
so imeli učenci kulturni dan - izdelovali so maske, učili 
so se pesmice in spoznavali pustne običaje v Sloveniji. 
učenci četrtih in petih razredov pa so pustu namenili 
urico ali dve. Prav vsi pa so se pokazali svojim pri-
jateljem na predmetni stopnji in občanom v okolici 
šole. 
         judita NeMečeK

noVice iZ Pš JeVnica - Sicer turobni in dolgočasni 
mesec januar, so na  naši šoli popestrile različne de-
javnosti. učenci drugega razreda so v OŠ Savsko 
naselje v Ljubljani izpopolnjevali svoje znanje v plavan-
ju. Nekateri so že pravi mojstri v tej spretnosti, drugi pa 

so se s pomočjo učiteljice Alenke navajali na vodo. Vsi 
pa so brezskrbno uživali v učenju plavanja in skakanja v 
vodo.  Konec meseca naša krajevna skupnost slavi svoj 
praznik. Na prireditvi v njeno počastitev so letos sode-
lovali učenci drugega in tretjega razreda, saj se zelo 
radi pokažejo na prireditvah, kjer pokažejo,  kaj znajo. 
Tokrat so se predstavili s plesno dramsko točko Leteča 
hišica Daneta Zajca. 
Mesec januar pa se je hitro poslovil in že je bil tu fe-
bruar in z njim pust. Da bi kar se da hitro zima odšla iz 
naših krajev, smo veselo rajali, peli in plesali. Seveda pa 
smo se pokazali tudi krajanom, saj smo se našemljeni 
sprehodili po jevnici. Krajani so nas bili veseli in tu in 
tam je „padel“ kakšen bonbonček. 
              Darja rAjŠeK

PlaValci iZ Pš HoTič - Konec meseca januarja smo 
učenci 2. razreda uspešno opravili plavalni tečaj. Skupaj 
z drugošolci s preostalih podružničnih šol OŠ gradec 
smo se šest dni, po tretji uri pouka, vozili v Ljubljano 
na OŠ Savsko naselje. Tam smo pod budnim očesom 
plavalnih učiteljic Alenke in Špele spoznavali in usvojili 
različne tehnike plavanja. Zanimivi, a tudi naporni vadbi 
je sledila še sprostitev, tako smo pri igri z različnimi 
plavalnimi pripomočki porabili še zadnje atome moči. 
Po obilnem kosilu je sledil kratek počitek, nato pa pri-
jetna vožnja z avtobusom domov. Tečaj se je prehitro 
bližal koncu in zadnji dan smo pokazali, česa vse smo 
se pridno naučili. Najbolj uspešni med nami sta bili 
Nina čistar in Manja Hvala, ki sta brez težav prepla-
vali kar 35 m. Bravo, punci! No, tudi ostali smo dosegli 
dobre rezultate in smo ponosni na naš uspeh. Tako se 
že veselimo poletnih počitnic in morja, ko bodo starši 
končno videli in razumeli, zakaj smo včasih na avtobusu 
od utrujenosti kar zaspali. ja, postali smo plavalci!                           

   Plavalci iz 2. razreda 

Pes moj prijatelj - V okviru projekta Skrb za domače 
živali, smo v našo šolo povabili člana kinološkega 
društva Trbovlje. g. Alojzij Klančišar je s seboj pripel-
jal svojo prijateljico – zlato prinašalko Belo. Povedal je, 
da je pes človekov prijatelj, ki govori z lastno govorico. 
Predstavil nam je 10 zlatih pravil za ravnanje s psom.

učenci posameznih razredov so 
pripravili simpatične nastope in 
popestrili življenje stanovalcem 
Doma Tisje, ki so se jim zahvalili z 
prijetnim aplavzom. Za stanovalce 
so pripravili tudi drobna darila in 
lepe misli. Poslovili so se z sku-

pnim petjem narodnih pesmi. Dogovorili so se, da 
jim stanovalci meseca marca vrnejo obisk in se jim 
pridružijo na proslavi za mamice in žene.
učenci likovnega krožka so se ponovno srečali prvi 
torek v januarju in v popoldanskem času ustvarjali. 
Pripravili so zimsko razstavo v avli šole in izdelke za 
natečaj civilne zaščite, Suša in natečaj Zavarovalnice 
Triglav, Planica. Veliko so ustvarjali tudi v podaljšanem 
bivanju.
Pedagoški delavci v programu z nižjim izobrazbenim 
standardom in posebnem programu so imeli 3. stro-
kovni aktiv, na katerem so se pogovarjali o razredništvu, 

specifikah v oddelku i. stopnje posebnega programa, o 
delu v podaljšanem bivanju, o prenovi v 6. razredu de-
vetletne osnovne šole in o sodelovanju na tekmovanjih 
Specialne olimpiade Slovenije. Strokovni aktiv je bil pri-
jeten, popestrili  so ga z motivacijsko igro.

             Marjeta MLAKAr-AgreŽ

K mizi sede stari grof, naroči si masten krof.
K mizi sede še grofica, njej pa bolj diši potica.
Gleda, gleda stari grof: »Šment, je majhen ta moj krof!«
Lotil bi se še potice, če se ne bi bal grofice.

Pesem Anje Štefan spominja na prijeten glasbeno 
pustni večer v glasbeni šoli Litija-Šmartno. Prince-
ske, pikapolonice, žabice, klovni, kavboji, metuljčica, 
kravica, superman, čarovnica, bojevnik, lisička, vila, 
Sneguljčica, Pika Nogavička, mehikanec, Napoleon in 
tudi  charlie chaplin so nas obiskali. A ne samo to. So 
nam zelo sproščeno zaigrali, zaplesali in tudi zapeli. Ve-
sele pustne šeme so se nato še posladkale – seveda 
s krofi.
Staršem pa je veliko zadovoljstvo, ko vidimo otroke 
uživati ob nastopu, kjer lahko predstavijo svoje prido-
bljeno znanje in vloženi trud.

ko iZ TeTraPaka V lonec PriTeče 
Mleko…
iz naslova bi sklepali, da so učenci 4., 
5. in 6. razredov OŠ Litije imeli kakšen 
zanimiv naravoslovni dan. Pa ne bo 
držalo. Obiskal jih je namreč pesnik, 
pisatelj, dramatik in igralec Andrej 

rozman roza. V šolski knjižnici so učenci skupaj z 
učiteljicami in gostom  preživeli dve nadvse razgibani in 
zabavni šolski uri, v katerih so duhovite besedne zveze, 
misli, pesmi, odgovori na vprašanja in uganke prehite-
vali drug drugega.

gost nam je povedal, da rad piše in rad nastopa, naši 
učenci pa so z množico vprašanj, s katero so zasuli 
gospoda rozmana, spontano dokazali, da so bili na 
obisk dobro pripravljeni, in da si takšnih srečanj želijo 
še več.
Tudi vas zanima, kako se pesem o mleku, ki ni želelo 
postati kakav, konča? Pot pod noge v knjižnico, z 
otrokom si skupaj izposodite kakšno pesnikovo zbirko 
pesmi in uživajte v izvirnih vsebinskih domislicah ter 
sodobnem pesniškem jeziku. 

PraZnik kulTure
OŠ Litija je 6.2.2008 pripravila ob prazniku kulture 
in 500–letnici rojstva Primoža Trubarja v dvorani Kul-
turnega centra Litija svečano prireditev. Na njej so se 
širši javnosti predstavili otroški in mladinski pevski zbor, 
vokalna skupina učenk, učiteljski pevski zbor, gledališka 
skupina Neuradno zasačeni, učenci podružnične šole s 
prilagojenim programom, recitatorska skupina, v vlogi 
voditeljev pa sta navdušila Anže gospeti kot Trubar in 
grega Skobe kot ravnatelj.

oTVoriTeV oTroške likoVne koloniJe 
»PoHorJe 2007«

učenci OŠ Litija so ustvarjali na jesenski tridnevni li-
kovni koloniji na Pohorju pod mentorstvom likovne 
pedagoginje Marije Bregar Hostnik. Likovna dela pa 
so v mesecu kulture , v februarju, razstavljene v avli 
Občine Litija. Otvoritev otroške likovne kolonije je bila 
5. februarja 2008. Kulturni program je pripravila OŠ Li-
tija pod mentorstvom učiteljice Mojce Fridl. Otvoritve 
so se udeležili vsi učenci likovni ustvarjalci  OŠ Litija, 
kjer so prejeli tudi priznanja.

Mala sTekloslikarska koloniJa
Kot je že tradicija se 
je OŠ Litija udeležila 
Male stekloslikar- 
ske kolonije v OŠ 
Hrastnik.
učenke so po svojih 
likovnih skicah, ki 
so jih pripravili že 

predhodno pri likovnem krožku pod mentorstvom Mari-
je Bregar Hostnik, ustvarjale v slikarski tehniki vitraž. 
Petra Beja in Nina Nenadović sta izdelke razstavili na 
celoletni razstavi v šoli in prejeli priznanje za udeležbo.

PusTno raJanJe
učenci in učiteljice  1. in 2. razredov smo pripravili 
veselo pustno revijo, kjer so se predstavile vse vesele 
in glasne maškare, ki so na vso moč preganjale zimo 
iz naših krajev. Marsikatera maškara pa je na skrivaj 
morda še držala fige, da bi le padlo še malo snega, ki bi 
nam polepšal počitnice. 

odBoJkarice oš liTiJa 3. V čeTrTFinalu 
drŽaVneGa TekMoVanJa 

Po zmagi na področnem tekmovanje so se učenke OŠ 
Litija udeležile četrtfinalnega tekmovanja v odbojki, 
ki je potekalo 12.2.2008  v Preboldu. Na tekmovanju 
so sodelovale: OŠ Šoštanj, OŠ Prebold, OŠ Brežice in 
OŠ Litija. Tako kot že nekaj let doslej so se učenke za 
tretje mesto pomerile z OŠ Brežice, saj sta prvi dve 
mesti rezervirani za tekmovalke iz odbojkarsko bolj raz-
vitih regij. Po uspešni igri so igralke OŠ Litija osvojile 
tretje mesto in s tem uvrstitev od 17. do 24. mesta v 
državi. Za OŠ Litija so igrale: Daša rajh, janja resnik, 
eva Kelvišar, Sanja Pejić, Petra Lepičnik, Klavdija Kepa, 
Damjana Tomažin, Petra Kavčič, Mojca Martinčič. Nji-
hova mentorica je Karmen Špan.   
VrSTNi reD DrŽAVNegA čeTrTFiNALA: 1. mesto OŠ 
PreBOLD, 2. mesto OŠ ŠOŠTANj, 3. mesto OŠ LiTijA, 
4. mesto OŠ BreŽice

učenke oš liTiJa Področne PrVakinJe
V noGoMeTu  

Področno tekmovanje v nogometu za dekleta letnik 
1993 in mlajše je potekalo 31.1.2008 v Športni dvorani 
Litija, v organizaciji OŠ Litija. udeležile so se ga tri 
ekipe: OŠ Toneta Okrogarja iz Zagorja, OŠ gabrovka in 
OŠ Litija. Prvo mesto je osvojila mlada ekipa OŠ Litija, 
saj je večina igralk leto oziroma dve mlajša od tekmic. 
učenke so se s tem rezultatom uvrstile v polfinale 
državnega tekmovanja. Za OŠ Litija so igrale: Nevena 
Domanović, Nina Košir, ivana Štrukelj, Ana Hauptman, 
Tjaša Hauptman, Damjana Tomažin, Mojca Martinčič. 
Mentorica: Saša Pucelj.
reZuLTATi PODrOčNegA TurNirjA: OŠ T. OKrOgA-
rjA : OŠ gABrOVKA 2 : 0 (1 : 0), OŠ LiTijA : OŠ gA-
BrOVKA 3 : 0 (2 : 0), OŠ LiTijA : OŠ T. OKrOgArjA   
0 : 0 (0 : 0) 
VrSTNi reD: 1. mesto OŠ LiTijA, 2. mesto  OŠ TONeTA 
OKrOgArjA, 3. mesto OŠ gABrOVKA  

           Zbrala in uredila Petra PAVLicA, prof.

gLASBENO PuSTNI NASTOP

Zahvaliti se je potrebno izvirnim profesorjem in gospe 
ravnateljici janji galičič.
           M.j.

 1. Ne povzročaj mu bolečine.
 2. Ne božaj tujega psa.
 3. Ne glej ga v oči. To razume kot izzivanje.
 4. Kadar maha z repom je vesel. Ne vleci ga za rep.
 5. Ne približuj se mu, ko se hrani in hrane mu ne vzemi.
 6. če laja, pojdi naprej. Pes čuva svoj teritorij.
 7. če se ravsata dva psa, ju pusti pri miru.
 8. Ne teci pred psom.
 9. če te drži, mirno stoj, da te spusti.
10. Nikoli se sam ne igraj s psom.
Alojzij in Bela sta nam v živo prikazala več situacij. 
učenci so občudovali tako učenega,  ubogljivega, 
poslušnega in vdanega psa gospodarju. Naučili so 
se veliko novega. Potem je vsak učenec lahko nežno 
pobožal Belo. Po srečanju so se učenci vrnili v učilnice 
in opisali dogodek. gospodu Alojziju pa se zahvalju-
jemo za tako nazoren prikaz ravnanja s psom.
  

Vodja PŠ Kresnice: Angelca KOPriVNiKAr
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sPošToVani sTarši!
čas tako hitro beži – še malo in tu bo jesen ter začetek 
novega šolskega leta. V Vrtcu Litija se pripravljamo 
na sprejem otrok – novincev. Vabimo vse, ki se nam 
želite pridružiti, da nas skupaj z otroki obiščete in se v 
mesecu marcu, v dnevih vpisa, poigrate z nami. 
Zaposleni v Vrtcu Litija se trudimo biti vedno boljši, 

saj se zavedamo, da dobro počutje otroka pripomore k uravnoteženemu ra-
zvoju. Skrbimo za kakovostne interakcije, otrokom omogočimo spodbudno 
in ustvarjalno okolje, v katerem se počutijo varne in v katerem lahko razvi-
jajo svoje sposobnosti. Pomembno nam je sodelovanje z vami, starši, saj 
le z roko v roki lahko uresničujemo skupni cilj, to pa je zdrav in zadovoljen 
otrok.
Želimo prisluhniti vašim željam in potrebam, zato bomo v primeru potreb 
po popoldanskem oddelku, le tega organizirali in odprli vrata vrtca do 19. 
ali 20. ure. Oddelek bomo organizirali v vrtcu Medvedek, kjer je centralna 
kuhinja, vanj bomo vpisovali tudi otroke staršev, ki imate izmenično delo. 
Otroke v Vrtec Litija vpisujemo vse leto, redni vpis za novo šolsko leto pa 
poteka v mesecu marcu. Vloge, ki bodo oddane do 31. marca, bodo imele 
prednost pri upoštevanju želja po vpisu v izbrano enoto. če bo po končanem 
rednem vpisu število predvidenih prostih mest manjše od števila vlog, bo o 
sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok.
Odločite se za vpis v naš vrtec, potrudili se bomo, da bo vašim otrokom pri 
nas lepo. Vabljeni!
                 ravnateljica: Lili PLASKAN

Maškare - Maškare, maškare, pisane kot rožice, navihane kot deklice in 
lepe kakor pravljice... je v teh pustnih dneh odmevalo po naših igralnicah 
in hodnikih vrtca.

Vzgojiteljice in otroci smo že dober 
teden pred pustom ustvarjali, rajali in 
se predvsem zabavali. Pika na i pa je bil 
seveda pustni torek, ko smo se oblekli 
v pustne kostume, ki smo jih pripravili v 
vrtcu. Otroci so se spremenili v čebelice, 
vzgojiteljice in vzgojitelj, pa v rožice in 
čebelarja. Ob glasbeni spremljavi smo 
se sprehodili po vrtcu. Pokazali smo 

se kuharicam in zaposlenim v pisarni, nato pa še skupaj zarajali. Otroci 
iz starejših skupin so se, kljub slabemu vremenu, odpravili na sprehod po 
bližnji okolici vrtca odganjat zimo. Bomo videli kako uspešni so bili!

             Za vrtec Medvedek zapisali: Polona in Karmen

PusTni PoZdraV iZ VrTca Jurček – JeVnica - Pa smo ga dočakali, 
pust, najbolj vesel in nori dan v letu predvsem 
za naše najmlajše. To je dan, ki se ga otroci 
zelo veselijo, ker se lahko preoblečejo v njim 
ljube junake in se vsaj za en dan poistovetijo 
z njimi. Na pust smo se pripravljali že nekaj 
dni prej. Starejši otroci so izdelovali maske 
iz »haširanih« balonov, mlajši pa so ustvarjali 
z barvami.
Ker naj bi maškare odganjale zimo, smo tudi 
mi pripravili veselo rajanje in prepevanje v 
naši telovadnici, da bi čim prej priklicali po- 
mlad. Pa nam je uspelo? To bomo še videli!

         Vzgojiteljica: iris MOHAr

PrVič na BoWlinGu - V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo 
raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo.
Vzgojitelji in pomočniki nudimo otrokom vsakodnevne izzive in jim 
omogočamo, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu.
V petek, 18.01.2008, so se otroci soočili s čisto novim gibalnim izzivom, 
novo športno zvrstjo – bowlingom. Prijazno povabilo vodstva BOB bowlinga 
iz Litije nam je omogočilo usvajanje osnovnih prvin tega »odraslega« športa. 
To dopoldne je bila bowling steza odprta samo za nas. Krogla za najmlajše, 
ograja, prijazni uslužbenci, imena 
otrok na zaslonu in že je napočil 
čas za igro. Otroci so iskali lastne 
poti pri reševanju gibalnega prob-
lema: zalučati kroglo in podreti 
čimveč kegljev. Ob spodbudah, 
opogumljanju je prav vsaka krog-
la, čeprav počasi in nežno pa ven-
dar podirala keglje kot za stavo. 
Prav vsak otrok je doživel novo 
igro kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. Odrasli smo otrokova prizade-
vanja, poizkuse in rešitve jemali resno, objektivno, s pohvalo. 
Zahvaljujemo se vodstvu BOB bowlinga, ki je največ prispeval k pridobiva-
nju novih doživetij, izkušenj in spoznanj naših otrok.

               Marjana v imenu otrok iz enote »Najdihojca«

V PolŽJi Hišici - Leze, leze polžek počasi… ups! Ovira! Vrata in na njih 
velik, lep polžek. Le kaj je za njimi? O, koliko otrok. To so mali Polžki iz vrtca 
Medvedek. Veseli in razposajeni so, saj jih čaka zanimivo in pestro dopol-
dne. Svoje male roke sklenejo v krog in zarajajo. Tudi gibalne igrice in razne 
gibalne vaje jim ne delajo težav, čeprav je potrebno upoštevati določena 
navodila. V največje veselje pa je našim Polžkom ustvarjanje z različnimi 
materiali in spoznavanje novih tehnik. Vendar na začetku vrtčevskega leta 
ni bilo vse tako enostavno. Prvi stik z barvami in lepilom marsikomu ni 
bil prijeten, ampak z vztrajnostjo in močno voljo so Polžki spoznali, kako 
prijetno je ustvarjanje. Zdaj jih ne moremo zaustaviti! Včasih se zgodi, da 
barva nehote zaide tja, kamor naj ne bi smela: na hlače, majčko, lase ali 
celo v usta.
Ne smemo pozabiti na čisto pravi domači plastelin, ki ga s pomočjo 
vzgojiteljic sami izdelajo, ga gnetejo in trgajo na majhne koščke. Oblikovali 
ga bodo kasneje, ko bodo malce starejši.
Ob sončnem vremenu se odpravijo na krajše ali daljše raziskovanje oko-
lice vrtca. Srečajo veliko prijaznih ljudi, katere znajo že vljudno pozdraviti. 

Včasih pa se odpravijo na teraso, 
ki se v hipu spremeni v cestišče, 
na kateri se lahko brez izpita vozi-
jo z avtomobili in kolesi.
utrujeni  Polžki še z zadnjimi 
močmi pojejo kosilo in nato ob 
poslušanju pravljice ali tihe glas-
be kmalu odsanjajo v  ‘’miževo 
deželo.’’
     
           Polžki z Vanjo in Simono

NOVOLETNI DOBRODELNI 
KoNcert ZA ŽeleZNIKe

V Polšniku se je v nedeljo, 13. januarja 2008, odvijalo glasbeno 
družabno popoldne, z božično-novoletno tematiko, vendar drugačno 
rdečo nitjo, kot sicer povezuje naše novoletne koncerte. 
Tokrat smo člani ŽPS in KD Polšnik, na pobudo aktivnega sokrajana, podje-
tnika in organista jožeta Kosa, zbirali sredstva za prebivalce Železnikov, ki so 
jih prizadele lanske ujme ter organizirali glasbeni dogodek, na katerem smo 
ta sredstva slovesno predali v roke predsednika tamkajšnje župnijske Kari-
tas, g. župniku Andreju jemcu. glasbeni uvod smo prepustili najmlajšemu 
zborčku Polhki, sledili pa so MoPZ Polšnik, gostje iz Železnikov; mladinski  
ter mešani cerkveni zbor, nato pa še MePZ sv. Nikolaja iz Litije s pravo malo 
opereto Slovenski Božič.  Pogrešali smo Zasavski godalni orkester, kateremu 
pa je gripa oklestila zasedbo, zato pa so obljubili, da se nam odkupijo kdaj 
drugič. glasbene točke, sva z razmišljanji povezovali Mateja Sladič Vozelj in 
Laura Horvat, da pa smo se za nekaj trenutkov lahko vrnili v čas lanskega 
divjanja narave, so gostje poskrbeli za kratek film, ki pa nas je pustil široko 
odprtih oči in ust, posnetki so bili namreč zelo nazorni in ganljivi.
V dobrodelnosti je zagotovo veliko dejstvo, ki se ga splača upoštevati, saj 
nikoli ne vemo, kdaj se lahko kaj podobnega pripeti tudi nam. Prav to je bilo 
najbrž vodilo prenekaterega Polšničana, ki je prispeval svoj del v skrinjico za 
Železnike. iz srca se zahvaljujemo vsakemu posamezniku, za delček v mo-
zaiku dobrote, gostiteljem - pevcem MePZ LMB, hvala vsem nastopajočim, ki 
so z dobro voljo, stopili pred oltar Lurške Matere Božje, hkrati pa gre zahvala 
vsem dobrotnikom, ki so s svojimi prispevki omogočili tudi samo prireditev; 
Komo, d.o.o, rorc, d.o.o, Mizarstvo Medved Otmar, Mizarstvo Kos, Tesarstvo 
in krovstvo Bučar, podjetje Terra in, d.o.o., Tesarstvo Hribar, gostilna juvan 
in Hotel union.  Hvala PgD Polšnik za urejanje prometa ter za prostor, kjer 
smo lahko pogostili nastopajoče, gospodinjam za sladke dobrote in kruh, 
hvala Mateju Zupančiču za oblikovanje vabil in koncertnih listov ter hvala za 
potrpežljivost g. župniku gregorju Šturmu. 
Pa smo stopili v novo leto. Naj bo za vse nas čim lepše, ravno prav bogato 
z dobroto in čim bolj skromno s takimi in drugačnimi stresnimi situacijami. 
čeprav nas včasih šele prav te, povežejo med seboj.
     Laura HOrVAT 

PODELJENE MEDALJE 
PRIPADNIKOM MANEVRSKE 

struKture NAroDNe ZAščIte 
v oBčINI lItIjA v letu 1990

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je na priložnostni slovesnosti župan 
občine Litija Franci rokavec podelil medalje MSNZ posameznikom, ki so 
s svojim delom in ravnanjem prispevali k uspešnemu izvajanju nalog, ka-
mor sodijo tajno zbiranje, varovanje in hramba orožja, streliva in vojaških 
obrambnih dokumentov v zasebnih ali neuradnih prostorih.

Zlato medaljo je prejel Mirko kaplja, srebrno ivan lovše in rado-
van Petje, bronasto pa Marko konjar, ivan lenart, Franc Mali, Janez 
nograšek, Henrik Prijatelj, Matjaž urbanc in posmrtno Jožef sotlar.

Navedeni posamezniki so opravljali odgovorne naloge v manevrski struk-
turi narodne zaščite v obdobju od 17. maja do 4. oktobra 1990.

                           Boris ŽuŽeK

KRAJEVNI PRAZNIK V 
JEVNIcI

V soboto, 26. januarja 2008, smo krajani ks Jevnica 
praznovali svoj praznik v zadružnem domu, v spomin na 
prve izgnance iz teh krajev. 

S slavnostnim delom je pričel Mešani pevski zbor KuD jevnica, s slovensko 
himno in pesmima, Pesem izgnancev ter prekmursko narodno »Bajžulek«, 
pod vodstvom zborovodkinje Natalije Šuštar. Nato je sledil nagovor pred-
sednika sveta KS jevnica, gospoda jožeta gorenca. V nekaj besedah je 
osvežil spomin na pomen krajevnega praznika, o delu KS jevnica pa je iz-
razil veliko zadovoljstva, da so se začele reševati nekatere naloge. Sledil je 
nagovor gospoda župana Francija rokavca. Pohvalil je prizadevnost kra-
janov in sveta KS jevnica. Sledila je podelitev krajevnih priznanj, ki sta jih 
skupaj podelila predsednik KS in župan. 
Zahvalo članom gradbenega odbora za rekonstrukcijo ceste jevnica – Mala 
Dolga noga darki Vidic, antonu Jerantu, Marku Hvali in Janiju Jerantu 
za vloženi trud in zasluge pri realizaciji omenjenega projekta, ki pomeni 
za KS predvsem pa za krajane Zgornje jevnice napredek in izboljšanje 
življenjskih in bivalnih pogojev. 
Spominska listina je bila podeljena gospodu Tomažu uplju za dolgoletne 
nogometne uspehe kot igralcu, danes pa kot uspešnemu trenerju NK jevni-
ca, za dosežen izjemen uspeh in napredovanje v višjo ligo v prejšnji sezoni 
in nadaljevanje z odličnimi rezultati v tej sezoni.
Za izdajo dveh pesniških zbirk »Ko čustva privro iz srca« in »rojstvo pod 
Kamplovim hribom« je bila s spominsko listino nagrajena gospa ivanka Go-
dec. Za odlične uspehe na tekmovanjih v Sloveniji in izven meja pa je dobil 
spominsko listino lokostrelski klub Jevnica. Listino je sprejel zaslužni 
predsednik kluba gospod Jernej kukovica. BoŽIčNo NovoletNI KoNcert 

PIHALNEgA ORKESTRA LITIJA
Lanski novoletni koncert Pihalnega orkestra Litija je bil kot prejšnja 
leta 27. decembra. v Športni dvorani v Litiji se je zbralo veliko lju-
biteljev orkestra in glasbe, nenazadnje tudi zato, ker je bil koncert 
nekaj posebnega. Z gostom edvinom Fliserjem so se godbeniki 
spomnili dobrega prijatelja, harmonikarja vilija Kralja, ki je lansko 

jesen za vedno odšel. vili je znal pričarati veselo vzdušje, tako je bilo tudi na 
koncertih pihalnega orkestra, ko je raztegnil meh, obiskovalci pa so ga ve-
dno nagradili z bučnimi aplavzi. edvin Fliser je z vilijem prepotoval dobršen 
del evrope in prav zaradi tega se je z veseljem odzval vabilu godbenikov. 
Zapel je skladbi Slovenskih muzikantov, Moja dežela in veseli muzikant, dve 
sta bili iz njegovega železnega repertoarja. na koncertu je kot solist nasto-
pil tudi klarinetist Marjan Grošelj,  zaigral je adamičevo Suito za klarinet. 
Koncert, ki je bil prežet s spomini, se je dotaknil marsikoga, glasbeniki so se 

na njim lasten način še zadnjič zahvalili 
viliju. Program sta povezovala Zlato Zavrl 
in aleksandra Mavretič. 
Kapelnik vasja namestnik pa godbenice 
in godbenike že pripravlja na tradiciona-
lni spomladanski koncert. Seveda kon-
certa ne bi bilo ob sodelovanju številnih 
sponzorjev, ki jim gre velika hvala.
naslednje leto bo Pihalni orkester 
praznoval 110 letnico delovanja, to pa 
bo jubilej, ki ga bo potrebno še posebej 
slovesno obeležiti. 
   a.M.

Gost koncerta edvin Fliser 
(foto: Boštjan Poglajen)

KuLTuRNI PRAZNIK
S PISATELJEM IVANOM 
SIVcEM NA POLŠNIKu

naš letošnji kulturni praznik je bil na Polšniku oziroma natančneje 
na Veliki Preski nekaj prav posebnega.  Pisatelj, g. ivan sivec, pri-
jatelj našega rojaka Janeza Majcna je v dogovoru z Jožetom kosom 
prišel med nas in nam obogatil praznovanje slovenskega kulturne-
ga praznika. Poleg tega nas je z obiskom počastila tudi evropska 
poslanka ga. ljudmila novak.   
g. ivan Sivec je napisal že 82 knjig, preko 2000 besedil za glasbo, več 
njegovih knjig je bilo ponatisnjenih in dramatiziranih. Po knjigi Pozabljen 
zaklad je bil posnet tudi film in nadaljevanka. Njegova dela so napisana v 
desetih različnih žanrih, je slavist, magister etnoloških znanosti, novinar 
in urednik na radiu Slovenija. Pripovedoval nam je zanimive zgodbe iz 
zgodovine, o dogodivščinah s potovanj po svetu ter nas razgrel z za-
bavnimi anekdotami. 

Med prijetnimi pripovedovanji g. Sivca, so nastopali domači kulturniki.  
gospodje s klobuki so nam prepevali lepe slovenske pesmi. To so bili 
seveda pevci Moškega pevskega zbora Polšnik, ki jih vodi Anton Tori, 
korepetitor zbora je Žiga Tori. Blestel je kvartet Prijateljice, ki so nas z 
odlično izvedbo presenetile s tremi pesmimi, zapel je Mešani cerkve-
ni pevski zbor Lurške matere Božje, ki ga vodi jože Kos, naš najmlajši 
zborček Polhki, so skupaj z zborovodkinjo Katarino juvan ubrano prepe-
vali in igrali o našem Polšniku. uživali smo ob lutkovni igrici, ki so jo pod 
vodstvom ide Dolar pripravili polšniški šolarji, na harmoniko sta igrala 
Žan Žak Hribar ter malo starejši Anže gospeti, katerega so z instrumenti 
spremljali ostali člani skupine Nabrušene kose, z mentorico Hermino 
Voje. Večer je ubrano in strokovno vodila Laura Horvat. 
Skupaj smo preživeli res kvaliteten kulturni večer.  Veseli smo, da 
Polšničani poznamo ljudi, ki v naše kraje pripeljejo tako enkratne goste, 
kot je g. ivan Sivec. Poleg vseh nastopajočih, ki so s svojim delčkom  
kulturnega pridiha pustili poseben pečat, je k prijetnemu vzdušju pri-
pomogel tudi razstavni prostor, katerega sta nam že drugič za tovrstno 
prireditev odstopila Breda  in jože Kos. Družina Kos že vrsto let živi in 
dela za kulturo na Polšniku. Letos je jože  prejel tudi srebrno jerebovo 
priznanje za dolgoletno delo na kulturnem področju.  Nekaj manj kot 
trideset let njegovo delo pušča velik in trden pečat v kulturni zgodovini 
Polšnika, postavil pa je tudi  temelje za nekatera kulturna dogajanja iz-
ven našega kraja.  »Vse to počnem zaradi svojega veselja in notranjega 
čutenja ter v sodelovanju s prijatelji, pevci in sopevci, ki so zgradili mojo 
osebnost in skupaj z njimi kakšnih 400-500 ur na leto nastaja pristna 
kultura. « mi je dejal jože v najinem pogovoru. 
Kultura je dopolnilo našemu vsakdanu, našemu hitenju in iskanju drob-
cev prostega časa. Ko človek to začuti,  mu nikoli ni žal časa zanjo. 

                             Mateja SLADič-VOZeLj

Med prireditvijo so nastopile tudi tri plesne skupine  rondo pod vodst-
vom koreografinje Ane godec. Najmlajša plesna skupina nam je zaplesala 
Levčkov ples, srednja skupina se je predstavila s plesno točko Življenje je 
čudovito potovanje in najstarejši pa so nam pripravili oz. zaplesali odlomek 
iz plesne predstave Plesna pravljica in nas prijetno presenetili. V samem 
programu je sodelovala še Podružnična OŠ jevnica. Pod mentorstvom Dar-
je rajšek so se učenci 2. in 3. razreda predstavili s pravljico Daneta Zajca 
»Leteča hišica«. Dramska skupina imenovana Mahlin pa je odigrala nekaj 
kratkih odlomkov iz dramske igre »rojstvo pod Kamplovim hribom« avtorja 
jožeta Ostreža ml.. Na koncu je sledil še krajši intervju z dobitnico spomin-
ske listine, gospo ivanko godec. 
Po slavnostnem delu je sledil še družabni del. Ob zvokih ansambla gADi 
smo lahko tako obiskovalci kot nastopajoči zaplesali ter se imeli lepo.

     Špela KOVič
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V mesecu januarju smo v Bob bowling centru pri-
pravili pogostitev za Slovenca leta 2008. Za znane 
osebnosti je slastne jedi pripravil naš kuharski 
mojster Damijan, ki  skrbi tudi za okusno ponudbo 
Bob bowling restavracije! 

Na Pustno soboto so Bob plesišče zavzele maškare, 
najboljše med njimi smo nagradili s praktičnimi na-
gradami.

Aktivno preživljanje zimskih počitnic (od 8. do 22.  
februarja) na Bob bowlingu za osnovnošolce, dijake 
in študente!!! Bowling tudi dopoldne za samo 5 eur 
ter popoldne do 18.00 ure za 7,5 eur.

Petek, 22. februar - Heineken  zabava- nagrade in 
hostese.

sobota, 8. marec - Ženski turnir za 8. marec. 
Pričetek ob 19.00 uri, sodelujejo samo ženske, pri-
jave 1 uro pred turnirjem, prijavnine ni!!

Posebna ponudba za podjetja, društva, klube, 
sindikate, organizirane skupine: ob mesečnem za-
kupu bowling stez, vam nudimo 15% popust na uro 
bowlinga. 

Pohitite - zbiramo zadnje prijave za bowling ligo !!!!

Več na www.bob-bowling.si

V petek 8. februarja smo v Bob bowlingu podelili 
pokale za top rezultate meseca januarja! čestitamo 
najboljšim!

Prodam komfortno trisobno stanovanje v gabrovki. 
Nahaja se v stavbi zgrajeni l.1982, nad vrtcem. 
je prenovljeno l. 2005 in opremljeno. izredna 

razporeditev in lega, sat tv, centralno ogrevanje, 
telefon. informacije po telefonu 051817974.

Takoj zaposlim delavca za izdelovanje ostrešij, 
krovskih in kleparskih del. izkušnje so 

zaželene, niso pa pogoj za sklenitev delovnega 
razmerja. Vsi zainteresirani pokličite na 

GsM: 041 616-102 ali na e-mail: 
ostresja@ostresja-bajc.si

ODDAM poslovni prostor 15m2. 
cena po dogovoru. informacije: gSM: 040-995-711.

PrODAM ženske smučarske čevlje Nordica št. 38, 
cena 60 eur, ter smuči znamke elan integra 6.0, 

160 cm z vezmi, cena 100 eur.
Oboje rabljeno eno sezono. gSM: 031 373 216

BOB NOVIcE

Tekmovalec: Top 
rezultat:

Skupno 
točk:

1. SAMir HANDANAgič-cuBri 235 15

2. BOruT eLTriN 230 14

3. Nejc STeiNer 215 13

sPoročilo Za JaVnosT

RADIO 1 ŠE BOLJ SLIŠEN 
tuDI v lItIjI IN MorAvčAH
V soboto, 16. februarja, se bo radio Geoss 
pridružil radiu 1. 

S tem bo najbolj poslušan komercialni radio v Sloveni-
ji, v starostni skupini od 20 do 39 let, pa tudi najbolj 
poslušan radio v državi, še izboljšal kakovost signala 
na območju Litije, Šmartnega pri Litiji in Moravč. Za-
posleni na dosedanjem radiu geoss bodo v prihodnje 

pripravljali lokalne novice za radio 1 in s 
tem še povečali obveščenost lokalnega 

prebivalstva. Kot je dejal programski 
direktor radia 1 andrej Vodušek, si 
na radiu 1 prizadevajo postati še bolj 
slišni po vsej državi. čeprav imamo 
več kot 113.000 poslušalcev, si bodo 

tudi v prihodnje prizadevali biti 
blizu vsakega. 

radio 1 je nastal aprila 2007 kot mreža regionalnih 
radijskih postaj. S vključitvijo tega radia združuje že 16 
radijskih postaj. 

Več informacij:
mag. Andreja jernejčič, članica uprave za strateško 

komuniciranje, TeL: 01 242 56 25, gSM: 041 812 669, 
e-pošta: andreja.jernejcic@infonet.fm

litijski in šmarski diabetiki smo se 31. janu-
arja zbrali na rednem letnem občnem zboru, 
ki je bil tokrat prvič v sejni dvorani občine 
litija. od gostov so se ga udeležili pred-
sednik Zveze društev diabetikov slovenije 
Janko kušar, župan občine litija Franci 
rokavec, predstavniki društev diabetikov iz 
Hrastnika in Trbovelj, predsednik litijskega 
društva invalidov ter predsednika litijskih 
in šmarskih upokojencev. Pregledali smo 
svoje delo v preteklem letu in se dogovorili 
o načrtih za 2008, ko nas poleg rednih akti-
vnosti čakata še dve posebej veliki nalogi. 
ena od njiju je tudi organizacija osrednje 
državne proslave svetovnega dneva slad-
korne bolezni v novembru.

uvod v letošnji občni zbor smo obarvali s petjem, saj so 
posebej za nas nastopile članice društva upokojencev 
Litija,združene v pevskem zboru Mavrica. Sledila so 
poročila predsednice društva, tajnice, blagajnika in na-
dzornega odbora o delu društva v lanskem letu. Naša 
naloga je ozaveščanje in izobraževanje diabetikov ter 
skupno premagovanje problemov, ki jih prinaša ta 
bolezen. V ta namen so v lanskem letu potekale številne 
izobraževalne dejavnosti, redne telesne aktivnosti ter 
preventivna merjenja krvnega sladkorja, krvnega tlaka 
in holesterola v pisarni društva in v različnih trgovskih 
centrih. imeli smo pestro družabno in kulturno življenje, 
nismo pa pozabili niti naših bolnih in starejših diabe-
tikov, ki smo jih ob novem letu obiskali na domovih in v 
Domu Tisje ter jih razveselili z darilci. 

V leTu 2008 Tudi dVe PoseBeJ
PoMeMBni naloGi

Program dela smo v celoti izpeljali, iz leta v leto pa se 
povečuje tudi članstvo v našem društvu; v letu 2007 
smo pridobili okoli 50 novih članov, skupaj nas je tako 
že okoli 380. glede na število sladkornih bolnikov in nji-
hovo naraščanje je to še vedno premalo, zato se bomo 
v prihodnje trudili, da bi se nam jih pridružilo še več. 
Trenutno svoje člane o sprotnih aktivnostih obveščamo 
vsaka dva meseca prek obvestil, želimo pa si, da bi im-
eli za predstavitev našega dela več razumevanja tudi 
lokalni radijska in tv postaja. 

Organizirali bomo številne že utečene dejavnosti za 
izobraževanje sladkornih bolnikov in boljše samovoden-
je sladkorne bolezni. Poleg naštetega dela pa nas letos 
čakata še dve pomembni nalogi. 

DIABetIKI v 2008 Z oBseŽNIM 
PROgRAMOM

Prva od njiju je organizacija že tradicionalnega srečanja 
treh zasavskih diabetičnih društev: Litije, Hrastnika in 
Trbovelj, ki bo v soboto 19. aprila, na Vačah. 
Druga pomembna naloga pa je priprava osrednje 
državne proslave svetovnega dneva sladkorne bolezni v 
novembru. V tem obdobju proslavljamo tudi 20-letnico 
litijskega društva diabetikov in želimo ta pomemben ju-
bilej primerno počastiti. Pri tem računamo na pomoč 
obeh občin in donatorjev.

SKRB ZA SOcIALNO ŠIBKEJŠE
IN SELITEV V NOVE PROSTORE

Predsednik Zveze društev diabetikov janko Kušar je v 
svojem nagovoru izpostavil našo odgovornost za svoje 
zdravje, ki se kaže v skrbi za zdravo prehrano in gibanje, 
in priporočil, da naj posebno skrb izkazujemo socialno 
bolj ogroženim diabetikom. 
Litijski župan Franci rokavec nas je seznanil z gradnjo 
novega doma, v katerem bi lastniške prostore pridobili 
društvo invalidov in društvo diabetikov in naj bi bil zgra-
jen že v letu 2008.
Pred nami so kar zahtevne naloge, a verjamemo, da 
nam bo s skupnimi močmi uspelo. 
              Helena Muzga
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leP teKMovAlNI ZAKljučeK letA
V šmarsko-litijskem klubu 
smo se odločili leto zaklju-
čiti s tekmovalnim nabojem. 
Tako smo se na zadnje tek-
movanje v letu 2007 odpra-
vili v prestolnico srbije. 14 

borcev,  trenerja in nekaj staršev je bila ekipa, ki se 
je v petek 23. novembra odpravila proti Beogradu. 

Po prihodu je bilo na urniku spanje, saj je bilo tekmo-
vanje že pred vrati. Slednje se je začelo v soboto dopol-
dan. Po zajtrku so se vrli tekmovalci odpravili v telovad-
nico, sprva na tehtanje, ki so ga vsi prestali, potem pa v 
telovadnico in čakanje na borbe se je začelo. Tekmovalo 
je preko 270 tekmovalcev iz 7 držav, Slovenija pa je bila 
odlično zastopana. Taekwondo klub Šmartno-Litija je 

osvojil kar 10 odličij, od tega sedem zlatih, dve srebrni 
ter eno bronasto medaljo. Vsekakor izjemen uspeh ter 
pozitiven pogled proti tekmam v 2008. Po tekmi je sle-
dila skupna večerja, kratka noč in odhod domov. Pred 
odhodom je bilo nekaj časa tudi za ogled Beograda in 
kepanje, kajti v Sloveniji snega še ni bilo. 

1. MeSTO: Tadej Pirc (pionir-25kg), David Zagorc (pion-
ir-29kg), Sara rozina (pionirka-29kg), Patricija Zupan 
(pionirka-33kg), Domen Pirc (pionir-40kg), Meris Kapič 
(kadet-57kg), Maruška Višnikar (seniorka-63kg)
2. MeSTO: Nermin rekanovič (junior-68kg), Aldin Mu-
ratovič (junior-55kg)
3. MeSTO: elvin Budimlič (junior-59kg) 

             gašper rePiNA, TKD KLuB ŠMArTNO – LiTijA

šd Presad Gabrovka vabi rekreativne 
ljubitelje dvoranskega nogometa na 
turnir v malem nogometu v soboto, 

01.03.2008 v telovadnico osnovne šole 
GaBroVka. 

PriJaVe: 

do čeTrTKA, 28.02.2008 do 17.00 
igorju Medvedu 

na tel. št. :01-8971-244 ali 031-632-971, 
lahko tudi po elektronski pošti: 
igor.medved@guest.arnes.si.

Za organizacijski odbor:
igor MeDVeD

NK JEVNIcA 
Prazniki so mimo in začeli smo novo letno ob-
dobje. V januarju smo v NK jevnica imeli  veliko 
sestankov, saj se zavedamo da se drugi del sezone 
hitro bliža. Pripravljamo se tudi na praznovanje 50 
letnice ustanovitve NK jevnica in 30 letnice ustano-
vitve ŠD jevnica. Zato smo se z vsemi silami usmer-
ili v organizacijo, da zagotovimo igralcem  dobre 
pogoje in se pripravimo na zaključni dogodek, ki bo 
v mesecu juniju.
Vsa selekcije so vključene v vadbo nogometa v 
dvoranah Ljubljana, Dol in jevnica. Mlajše selekcije 
vadita trenerja Damjan Maleševič in rok upelj.
članska ekipa pa vadi  pod vodstvom trenerja upelj 
Tomaža in med igralci je nekaj  novih obrazov, ki 
so se priključili v zimskem prestopnem roku. Dogo-
vorili smo se za skupne priprave v samoplačniški 
izvedbi, ki bodo zadnji vikend v februarju. Za 
uspešno treniranje in igranje pa je potrebna tudi 
dobra oprema, ki je bila kupljena s strani donator-
jev, ki  verjamejo v dobro delo kluba. Za spoštljiv 
odnos do klubske opreme pa smo se po dogovoru 
z igralci odločili, da vsak igralec prispeva določeno 
vsoto denarja, ki mu omogoča odkup opreme  v 
primeru prenehanja sodelovanja z NK jevnica. 

                Za NK jeVNicA: Marjan MeDVeD - Medo

TuRNIR V MALEM 
NOgOMETu V 

gABROVKI

VETERANKE LITIJE V BuDIMPEŠTI
konec meseca novembra je ekipa litijskih veter-
ank sodelovala na meddržavnem košarkarskem 
turnirju v Budimpešti. 

Sodelovale so ekipe: Beograd in Subotica iz Srbije, Hun-
gary 2002 in Litija. Turnir se je pričel v petek zvečer s 
tekmo domačink in gostij iz Beograda. Nadaljeval se je 
naslednji dan in tako je ekipa Litije odigrala kar dve tek-
mi v edenm dnevu. Dopoldan proti ekipi Subotice (32 
: 47) in popoldan proti domačinkam – reprezentančni 
ekipi veterank Madžarske iz leta 2002 (50 : 61). eki-
pa domačink je uigrana ekipa predstavnic veterank 
Madžarske, ki so resnično “veteranke 50+” in  v kateri 
je zaigrala igralka stara 70 let. 

Organizacijo srečanja je prevzela nekdanja igralka 
Beograjskega Partizana jovanka, živeča v Budimpešti, 

doktorica medicine in profesorica na srednji šoli 
v Budimpešti. Po tekmah in v prostem času nas je 
popeljala po lepem mestu in predstavila znamenistosti 
mesta. Po zadnji tekmi smo se vse udeleženke zbrale 
na svečanosti, se poveselile in planirale naša nadaljna 
srečanja. ekipi Subotice in Beograda smo obljubile, 
da jih povabimo v Litijo v mesecu aprilu, Beograd  bo 
organiziral srečanje ekip v mesecu maju,  Subotica 
ostaja organizatorka velikega veteranskega turnirja 
košarkarskih ekip bivše jugoslavije v mesecu juniju. 
Kar nekaj športnih srečanj je pred nami, veselimo se in 
upamo, da nam bo uspelo, saj moramo uskladiti mar-
sikaj: zdravje, družino, službo in finančno podporo.

   Veteranke KK Litija

od leta 2003 se vsako zadnjo 
nedeljo v januarju na Jančah 
zberejo prijatelji Janč – janški 
prijatelji. Ta naziv pridobi vsak, ki 

se v koledarskem letu najmanj 25-krat povzpne na 
Janče in ta svoj obisk tudi zabeleži v vpisni knjigi. 

Takšnih planink in planincev je bilo v preteklem 
letu kar 52, skupno pa so bili na jančah 3182-krat. 
Najvztrajnejša med njimi je bila ivanka Marn iz Velike 
Štange, ki je bila na jančah 340-krat, kar pomeni, da je 
pot od doma do planinske koče na jančah opravila sko-
raj vsak dan v letu, pogosto tudi ob torkih, ko je dom za 
obiskovalce sicer zaprt. 
Prehodna popotna palica za najvztrajnejšega obiskoval-
ca je tako prvič zamenjala lastnika, saj je v prejšnjih 
letih največ obiskov imela erika Zupančič iz Kresniških 
Poljan. Naš planinski prijatelj Miran Frelih iz Trbovelj, ki 
je izdelal prehodno palico, je letos imel nekaj več dela, 
saj je prejšnja leta k erikinemu imenu le dodajal nove 
letnice, tokrat pa je na novo moral vgravirati še ime in 
priimek ivanke Marn. Tudi prehodna palica za kolesarje 
je menjala lastnika. V letu 2006 je največkrat (140-krat) 
na janče prikolesaril Bojan Dovč iz Ljubljane, ki mu je 
tak podvig uspel tudi v letu 2004. Vsa leta je na dru-
gem mestu po številu obiskov rado Zupančič starejši 
iz Kresniških Poljan, ki je bil na jančah 259-krat. Da pa 
jabolko ne pade daleč od drevesa, dokazuje sin rado iz 

šesto srečANje PrIjAteljev 
jANč jANšKIH PrIjAteljev

Litije, ki je bil v preteklem letu 27-krat peš na jančah, 
50-krat pa s kolesom. Na srečanju smo z minuto molka 
počastili spomin na v preteklem letu preminulega pri-
jatelja Staneta Štuhca iz Litije, ki je v akciji sodeloval od 
vsega začetka in je tudi lani opravil 29 vzponov.
Posebej kaže omeniti še Franca Fajfarja iz Zagorja in 
rudija Senekarja iz Maribora, ki sta se tudi zapisala 
med prijatelje janč, kar je velik podvig, saj jima je 
vsakič veliko časa vzela že pot do Litije. Vztrajna obisk-
ovalka janč je bila tudi Vera radi iz celja, ki je decem-
bra dosegla 23 vzponov, nato pa ji je angina preprečila, 
da bi do konca leta opravila še zadnja dva manjkajoča 
obiska.
Zelo smo zadovoljni, da so akcijo za svojo vzeli 
domačini iz bližnje Velike Štange, saj je ob ivanki med 
najvztrajnejšimi obiskovalci janč kar 12 Štangarjev.
Na srečanju smo se tudi pogovorili o tem, ali bi kriterij 
za prijatelje janč znižali, tako da bi zadoščalo že 15 ali 
20 vzponov, kar bi marsikomu olajšalo sodelovanje v 
akciji, vendar je večina menila, da naj ostane tako kot 
je.
Akcija je dosegla svoj namen, to je, da stalni obiskoval-
ci janč, ki so zato prav gotovo prijatelji janč, postanejo 
tudi prijatelji med seboj, torej janški prijatelji. Začetek 
leta je primerna priložnost, da se akciji pridružijo novi 
prijatelji, zato le pot pod noge.

           Borut VuKOVič

člANI oBMočNegA ZDruŽeNjA veterANov vojNe 
ZA SLOVENIJO LITIJA – ŠMARTNO NA ODPRTEM 

VETERANSKEM PRVENSTVu V VELESLALOMu NA 
cerKNeM IN v sMučANju IN streljANju NA golteH

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo idrija – cerkno 
je v okviru prireditve PArTiZANSKe SMučiNe cerKNO 1945 - 
2008 že četrtič organiziralo odprto veteransko prvenstvo v vele-
slalomu. Tega tekmovanja se je letos udeležilo pet članov OZ 
VVS Litija - Šmartno. Tekmovanje je bilo izvedeno 26. januarja 
2008 na smučišču smučarskega centra cerkno. Vreme je bilo 
sončno, proga dobro pripravljena in ne preveč zahtevna. No, 
pa saj rezultati niso najpomembnejši, pomembno je ohranjanje 
tradicije in prijateljsko srečanje. 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje pa je 
v soboto 9. februarja izvedlo državno prvenstvo v smučanju in 
streljanju z malokalibrsko puško. Tekmovanje je bilo zanimivo, 
saj je bila proga za smuk zelo položna in so spet v veljavo stopile 
klasične smuči, oziroma za zagrete prave smukaške smuči, ki pa 
so morale biti tudi dobro namazane. S »karving« smučmi ni bilo 
mogoče doseči boljših rezultatov. To tekmovanje je seveda bolj 
podobno tekmovanjem izpred nekaj desetletij. udeležilo se ga je 
več starejših veteranov, ki so se izkazali tudi z dobrimi rezultati v 
streljanju. Tekmovanje je bilo ekipno, kar daje še večji poudarek 
tovarištvu, ki v tem času zgublja na pomenu. iz našega združenja 
se je tega tekmovanja udeležila ena ekipa. 
                                igor MeDVeD



14 oBvEStilAFebruar 2008

IZ DELA KORK DOLE
krajevni odbor rk dole se je skupaj z nad-
zornim odborom sestal že 15. januarja, 
analiziral delo preteklega leta, sprejel 
poročila ter obravnaval program dela in 
smernice za letošnje leto. 

Pri pregledu dela za preteklo leto smo ugotovili, da je bilo le to delav-
no, saj so aktivnosti potekale preko celega leta. Na dan 31.12.2007 
je naša organizacija štela 515 članov, od tega 37 članov podmladka 
rK na šoli. Veliko pozornost smo namenjali socialni dejavnosti: nudili 
sosedsko pomoč starejšim, bolnim in osamljenim osebam, organizirali 
srečanje starejših občanov in krvodajalcev, obiskovali člane ob visokih 
življenjskih jubilejih, tekom leta in tudi v prazničnem decembru smo 
obiskali bolne  in starejše člane na njihovih domovih ter člane v domo- 
vih v črnem potoku, v Trebnjem in na izlakah. Trikrat letno smo družinam 
oz. posameznikom delili hrano iz interventnih zalog eu.  Starejši člani 
so se udeležili skupnega izleta, ki ga je organiziralo OZrK Litija. Za vsa-
ko krvodajalsko akcijo smo na terenu obveščali krajane in pridobivali 

V sodelovanju z DU smo izvedli zdravstveno predavanje na temo 
»Rak dojk in prebavil«, gostili smo dr. Mojco Senčar in dr. Gabrijelo 
Grabnar Petrič, ki sta na predavanje privabili veliko krajanov. Vsako 
tretjo nedeljo v mesecu (po maši) v ambulanti na Dolah poteka me-
rjenje krvnega tlaka, sladkorja in maščob v krvi.

Ljubil zemljo si domačo
in gorice vinske te,
želje tvoje, 
da zaspal bi tamkaj večno,
so se ti uresničile.

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi našega dobrega 
moža, očeta, tasta, dedka, brata in prijatelja

 

SMOLIČ PAVLETA
iz Gabrovke pri Litiji

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in vsem, ki ste z nami delili žalost in bolečino v težkih trenutkih 
slovesa. Posebna zahvala velja ge. Pepci novak, kolektivu Mizarske-
ga podjetja Hrast iz Šentlovrenca, pogrebni službi Sonje novak  
iz novega mesta, gabrovškim pevcem, izvajalcu Tišine, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred in ge. Heleni Perko za ganljive 
besede. Hvala za darovano cvetje, sveče, sv. maše in vsem, ki ste ga 
spremili na njegovi zadnji poti.

vsem in vsakemu posebej iskrena hvala!

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

Najlepše je življenje brez velikih besed.
Je včeraj, je danes in jutri.

ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega moža, očeta,

dedka in pradedka

ANTONA ZAVRLA
iz Štorovja, Moravče pri Gabrovki

(28.1.1934 – 01.2.2008)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, sočustvovali z 
nami, mu poklonili cvetje, sveče in darovali za svete maše.
Posebno zahvalo izrekamo sosedi Darji Meserko za pomoč v težkih 
trenutkih, g. župniku Stanislavu Škufci za lepo opravljen pogrebni 
obred, organistki za lepo igranje, cerkvenim pevcem ter moškemu 
pevskemu zboru iz Gabrovke za lepo petje, trobentaču, Heleni 
Perko za tople poslovilne besede, g. Ivanu Sotlarju za organizaci-
jo pogreba, pogrebcem ter vsem ostalim, ki ste nam kakorkoli 
pomagali in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Žalujoči: žena Stanislava, sinovi Zvonko, Srečko, Milan in Zlato z 
družinami ter vsi njegovi

ZAHVALA
ob izgubi mamice, stare mame, 
mame, prababice, sestre, tete

in upokojene specialne pedagoginje

JOžEfE AgREž - ZLATE
Od zlate Zlate smo se poslovili v torek, 29. januarja 2008, na 
pokopališču v Litiji. 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in prijateljem, sosedom iz ulice 
Dušana Kvedra, učencem in staršem, sošolkam 4.c učiteljišča, 
učiteljem Osnovne šole Litija in še posebej njenim posebnarčkom 
za sožalja, cvetje, svečke, pisma in telegrame ter prijazne besede.
Hvala ravnateljici Osnovne šole Litija Gabrijeli Hauptman in 
stanovskemu kolegu Robertu Fariču za poslovilne besede. 
S čudovito glasbo so jo pospremili Marko Krebs, Sandra Rihter, 
viljem Guček, Melita Rozina in Gašper namestnik. Hvala!

Žalujoči vsi njeni

Moj prvi spomin na Zlato Agrež sega v pozno poletje 1961. 
Prišla je na Dole pri Litiji za ravnateljico. Še zdaj jo vidim živo 
pred seboj: »mlado« 28 let, vitko, v visokih petah, ki bodo 
ostale v mojem spominu za vedno. Kar malo sem ji zavidala 
lahkoten korak, saj so bile zame visoke pete muka. Vsa njena 
pojava je izžarevala samozavest in energijo, ki smo jo kmalu 
nato občutili tudi učitelji in učiteljice. 
S prihodom Zlate Agrež se je na dolski šoli začela mala revo-
lucija, ki je za vselej odpravila z lagodnim nenapisanim pravi-
lom, češ da je dovolj, če se otroci v šoli naučijo malo brati in 
pisati ter malo računati. Zlata je vztrajala, da bo Osnovna šola 
na Dolah taka kot mora biti – poučevali se bodo vsi predmeti, 
strogo po učnem načrtu.
Z Zlato vred nas je bilo pet učiteljev. razdelili smo si predmete 
na višji stopnji – malo po izbiri in sposobnostih, malo po potre-
bi. Vsak od nas je učil po trideset ur na teden, ko je bila obveza 
dvaindvajset ur. Večina je seveda učila tudi na razredni stopnji. 
Posamezniki smo se pripravljali za štiri ali pet predmetov. Zlata 
je bila motor, ki nas je gnal.
Nad nobenim učencem ni obupala: z vsakim je delala, dokler se 
ni izkopal iz težav. Bila je zahtevna ravnateljica in dobra kolegi-
ca. Organizirala je šolsko kuhinjo, oživila kulturno življenje na 
vasi, recimo tako, da je režirala igre, v katerih je tudi sama ig-
rala. Naše šolske proslave, ki so se jih redno udeleževali starši 
in ostali vaščani, so bile kakovostne.
Seveda se je enako zgledno posvečala tudi družini: vkuhavala 
je, pekla in skupaj z možem vzdrževala vrt. Na Dolah se je 
družina povečala še za eno članico – zdaj so bili štirje.
Z Zlato sem delala tri šolska leta, vendar stikov nisva prekinili 
do njene smrti, zato sem bila ves čas na tekočem z njenimi 
življenjskimi dosežki, tako v poklicnem kot zasebnem življenju: 
z možem sta zgradila hišo v Litiji in ob delu je končala študij 
specialne pedagogike. Hkrati je skrbela za bolnega moža in 
ostarele starše – svoje in moževe. 
Bila je središče svoje ožje in potem razširjene družine. Leta in 
leta jih je zbirala okrog sebe na rednih tedenskih kosilih – za 
tri družine. Bila je razumevajoča stara mama in iz njenih ust ni 
prišla žal beseda o katerem od njenih. uspelo ji je, da so ostali 
povezani – ne samo fizično v isti hiši, ampak tudi sicer – v do-
brem in slabem. Ko je zbolela, ji je družina vračala skrb. Hčeri 
in vnuki so zgledno skrbeli zanjo – ko je bila v bolnišnici, so jo 
vsak dan obiskovali.
učiteljice z Dol smo se vsa ta leta redno dobivale vsaj enkrat 
na leto, zdaj pri eni, zdaj pri drugi, večkrat pa smo se slišale 
tudi po telefonu. Zlata nas je povabila na praznovanje svoje 
šestdeset- in sedemdesetletnice. Z njeno smrtjo naša srečanja 
nikoli več ne bodo to, kar so bila, čeprav bo vedno v naših mis-
lih. Tolaži nas prepričanje, da je imela polno življenje in da živi 
dalje v svojih bližnjih.
Zlati smo hvaležni, da je obogatila življenja mnogih, ki smo jo 
poznali.

ivana SOKOLOV

jožefi Agrež – Zlati

V SLOVO
Ti, ki te imamo radi,
nikoli ne umreš,
le daleč stran od nas
v nebo drugače zreš.     
A še si z nami,
v naših mislih, srcih,
še živiš v naši hiši,
le tvoj korak se več ne sliši.

V SPOMIN

6. februarja so minila tri leta odkar nas je zapustila naša draga 
mami, stara mama, tašča in sestra

MARIJA ŠTEfIN
iz Litije

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

vsi njeni najdražji

prostovoljce. Na akcijah je sodelovalo 56 krvodajalcev. Veliko pozornosti smo 
namenjali mladim članom: pri delu krožka, ob sprejemu mladih članov v rK, 
ob Tednu rK ter pri izvajanju ostalih nalog v KO. Mladi člani so sodelovali  v 
vseh akcijah zbiranja starega papirja. V kraju so nastopali na vseh pomem-
bnih prireditvah in se predstavili s prisrčnim kulturnim programom. učenci 8. 
razreda so se udeležili tudi občinskega tekmovanja iz PP, pred iztekom leta 
pa so izdelovali novoletne voščilnice. KOrK Dole je tekom leta zelo dobro 
sodelovala z OZrK Litija, z mentorjem krožka na šoli in z vodstvom šole, s KS, 
z društvi v kraju, vsem se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo. udeleževali 
smo se vseh posvetov in sestankov na OZrK Litija, kakor tudi vseh pomem-
bnih prireditev v kraju oz. v občini, kamor smo bili povabljeni. Naši člani so pri 
opravljanju poslanstva rK opravili 828 prostovoljnih ur ter prevozili 867 km, 
ne da bi zahtevali povračilo potnih stroškov.  

Pa še na kraTko o ProGraMu Za leTošnJe leTo: Na terenu se preko 
pooblaščenih oseb zaključuje akcija pobiranja članarine. Opravljali bomo vse 
že utečene naloge. radi pa bi krajane seznanili,  da bo v mesecu oktobru 
na Dolah potekala enodnevna krvodajalska akcija (predvidoma 27.10.2008 v 
ambulanti na Dolah) za področje KOrK Dole, gradišče, gabrovke in Polšnika. 
Krajane pa tudi  obveščamo, da bo v mesecu maju dosedanjim članom KO 
in NO potekel 5 letni mandat. Pred nami je zelo zahtevna naloga – izvedba 
občnega zbora  in izvolitev novih članov v organe KOrK. Zato apeliramo na 
vse,  ki ste pripravljeni prostovoljno opravljati delo in žrtvovati veliko pros-
tega časa, da pristopite k evidentiranju kandidatov za organe KOrK. Bodite 
pogumni in se javite ali predlagajte kandidate najkasneje do 15. aprila. 
                 Ana KOTAr

PuSTNO RAJANJE V DOMu TISJE
Letošnja zima je bila mila in pomlad nas je koledarsko prehitela, zato smo se 
oblekli v pomladanske kostume. Naša povorka se je imenovala NA TrAVNiKu.
Oblečeni smo bili v rožice in žuželke. Z nami  je hodila tudi POMLADNA ViLA, 
ki je ogrela zemljo, da so iz nje pokukale raznobarvne rožice, okrog rožic pa 
so brenčale čebele, kačji pastir, pikapolonice in ose. Vse kostume smo izdelali 
sami, največ na skupini za samopomoč Trobentica, ki jo vodijo delavke Doma 
Tisje gospa Mojca justin, gospa urška Berdajs in gospa irena Marn. Pri delu  
se jim pridruži tudi prostovoljec gospod Boštjan Trentelj. Pustni ples sta nam 
polepšala zakonca Vresk iz Dol pri Litiji, ki že vrsto let skrbita za našo plesno 
kondicijo. Veseli smo bili  obiska članov skupine za samopomoč Optimisti, ki 
deluje v okviru Društva upokojencev Litija, ki so se nam pridružili pri pustovan-
ju. Pomlad smo prinesli tudi na Občino Šmartno pri Litiji, kjer smo se srečali s 
šmarskim županom gospodom izlakarjem in delavci šmarske občinske upra-
ve Obiskali smo tudi Občino Litija, kjer so nas prijazno postregli. Na sliki nas 
vidite, kako smo za kratek čas prevzeli občinsko oblast, kajti župana ni bilo in 
smo ga nadomeščali.
                    Leonida razpotnik, dipl. delovna terapevtka



                              
Pride čas, ko si izmučeno
srce želi le spati,
v sen večni potovati.

ZAHVALA

umrl je

JULE DIMEC
iz Litije

16.1.1925 -25.1.2008

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradeda se 
iskreno zahvaljujemo Domu Tisje za negovanje in skrb ob bolezni, 
dr. Marku Kolšku, ki je skrbel za njegovo zdravljenje in gospodu 
župniku za obred.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje in 
sveče ter ga pospremili na njegovi poslednji poti.

Žalujoči: žena Silva, hči Lidija z družino, sin Janez z družino, sin 
Marjan in ostalo sorodstvo

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

V SPOMIN

PAVLI RESNIK
iz Kamnega vrha pri Gabrovki

14.01.1942 - 21.02.2006

21. februarja minevata dve žalostni leti odkar si nas zapustila in 
za vedno odšla od nas, naša draga mama, stara mama, tašča in 
sestra.

Prazen je naš dom, ostale so le sledi tvojih pridnih rok, a v naših 
srcih za vedno boš ostala.

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

vsi njeni!

Življenje celo si garal,
vse za dom in zemljo dal,
le sledi ostale so povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

V SPOMIN

11. februarja je minilo 20 let 
odkar je za vedno odšel 

naš dragi mož, oče in stari oče

fRANC KOKALJ
iz Litije

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

vsi njegovi

Ni več bolečin ni več trpljenja,
vse to je vzela večna zemlja.
V domu je ostala le praznina,
in v srcih bolečina.

ZAHVALA

v 78 letu življenja nas je 14.01. 2008 zapustil

fRANC LOVŠE
iz Slivne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove 
za svete maše.
Hvala g. župniku Pajku za lepo opravljen obred. Hvala sosedu aloj-
zu Osolniku ter Karlu Jurjevcu za izrečene ganljive besede slovesa 
ob odprtem grobu, hvala pevcem iz vač za čustveno zapete pesmi 
in hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: žena Betka, sin Franc z družino ter Sandra in Mateja

Vedno si vedel
koliko smo te imeli radi,
nikoli pa ne boš zvedel
koliko te pogrešamo.

      

V SPOMIN

DRAgO MARIJANOVIĆ
(1961 - 2006)

      
žena Jelica, hči Karmen in sin Žan

Bolezen te vzela je v ranem jutru,
zemlja zakrila,
ti angeli naj dajo krila.

ZAHVALA

ob nenadni izgubi moje drage mame

ANE ERžEN
iz Litije.

Zahvaljujem se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za darovano cvetje in sveče, ki se bodo prižigale na njenem zad-
njem počitku. Zahvala tudi gospodoma župnikoma iz Litije in vač 
za lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči sin Milan z ženo Marinko ter vnukinji Tanja in Sandra, ki jo 
bosta zelo pogrešali.

Hvala ti mami za vse kar si mi dala.

ZAHVALA

Ob slovesu naše mame, stare mame, 
prababice, sestre in tete

MARIJE ROVŠEK
roj. TOMŠIČ

iz Kresniških poljan
1.11.1920 - 15.1.2008

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
krajanom ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, po-
klonili cvetje, sveče ter darovali za svete maše. Hvala tudi ordinaciji 
dr. Ptičarja, Domu starejših občanov Šmarjeta in nK Kresnice. Za 
lepo opravljen cerkveni obred se iskreno zahvaljujemo g. župniku 
Štefanu Pavliju, pogrebcem, cerkvenemu moškemu pevskemu zbo-
ru Kresnice, vsem praporašem, g. Petku ter trobentaču g. Setničarju. 
Lepa hvala tudi ge. Boži Šarbek za lepe besede slovesa.

Ohranili te bomo v trajnem spominu.

njeni žalujoči

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in spraševala kje si ti,
legla bo na trda tla,
a tebe ni in ni.
Veselje, pridnost, dobra volja
za vedno so utihnili,
spomini nate dragi oče,
nikdar ne bodo pozabljeni.

ZAHVALA

JOžEf KONČAR
Leskovica 8, Šmartno pri Litiji

5.3.1929 - 21.1.2008

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka, se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala dr. MILOJKI JuTeRŠeK za neizmerno pomoč ob 
tako hudi bolezni, vsemu osebju ZD Litija, sestri TInI za oskrbo in 
nego na domu, Onkološki kliniki Ljubljana, družini BeRČOn iz Ja-
vorja, župniku Kancijanu ČIŽManu iz Konjšice, g. Miranu ŠLIBaRJu, 
g. župniku Marjanu LaMPReTu in g. kaplanu za opravljen obred in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča žena MaRIJa, sin MIRKO z družino in hči MILena z 
družino

Kje si ljubi mož in oče,
kje tvoj mili je obraz,
kje je tvoja skrbna roka,
ki skrbela je za nas.

ZAHVALA

ALBIN REBOLJ st.
1.4.1920 - 15.12.2007

z Malih Sel

Ob smrti našega moža, očeta, dedka in pradedka se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, po-
darjeno cvetje, sveče in svete maše. Še posebej se zahvaljujemo 
pevcem iz vač za ganljivo petje, obema govornikoma, g. župniku z 
vač in Doba in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. Še enkrat hvala vsem.

vsi njegovi

Zdaj ne trpiš več, dragi. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.
(S. Makarovič)

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je mnogo prezgodaj zapustil 
dragi mož, oče in brat

JANEZ ZAJC
iz Kresniškega vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in sodelavcem, ki ste obiskovali in spodbujali Janeza v času težke 
bolezni. Posebej se zahvaljujemo osebju Onkološkega inštituta Lju-
bljana in ZD Litija za požrtvovalno in strokovno delo.
Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti, govorcem za poslovilne besede, kresniškim pev-
cem ter g. Setničarju, ki mu je v slovo zaigral najljubšo pesem.

vsi njegovi

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

VIKTORIJE PEVC
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste

sočustvovali z nami, ki ste ji podarili cvetje in sveče ter jo
pospremili na njeni zadnji poti.

Zahvaljujemo se g. Miru Kaplji za izrečene tople besede
in poklonu njenemu življenju.

Ostala boš v naših srcih.

Žalujoči: vsi njeni

Vsak dan v tednu si nas nasmejal,
ne vemo kako, a ti si to znal.
Veselje, ljubezen, upanje dajal,
v najlepšem spominu boš z nami ostal.

V SPOMIN

Minevata 2 leti odkar si nas za vedno zapustil
dragi mož in ata

AVgUST VORŠIČ
Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
mu prižigate svečke in postojite 
ob njegovem preranem grobu.

vsi njegovi



V SLIKI IN BESEDI
(tekst in foto: ciril gOLOuH)

na cankarjevi cesti v litiji je pred letom dni še stala »restavra-
cija PošTa«. danes že moderna štirinadstropna stanovanjska 
zgradba.  lep dosežek za mesto litija, toda kje bodo vsi ti novi 
stanovalci parkirali svoje jeklene »konjičke«.  ali bo to parkirišče 
na železniški postaji litija, ki je že danes vsak dan bolj zase- 
deno ali bodo za stanovalce zgradili še kakšno parkirno hišo. 
Toda kje? 

ali ste že opazili!  na ljubljanski cesti so porušili našo prvo bencin-
sko črpalko v litiji. na tem kraju je v teku gradnja najmodernejše 
bencinske črpalke in upamo, da  bo kaj kmalu odprta.

Javno glasilo oBčan je vpisano v evi-
denco javnih glasil pri Ministrstvu za kul-
turo rS pod zap. št. 1638. časopis pre-
jemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

izdajatelj: Tiskarna AcO, jovanovič Aleksander 
s.p., cDK 39, 1270 Litija, TeL: 01/898-38-43.

Glavni in odgovorni urednik: Marko Djukić; 

oblikovanje: Sašo jovanovič; 

Grafična priprava in tisk: Tiskarna AcO, Litija

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

usTVarJalna skuPina lila - četrtletje skupine litijski likovni 
atelje se končuje, z eno besedo povedano: zelo ustvarjalno! 
Mentorstvo akademskega kiparja Zorana Pozniča, kateri s podajanjem 
svojega znanja izobražuje in prenaša svoje izkušnje praktičnih in so-
dobnih likovnih izražanj, vodi do konkretnih in končnih ciljev.
Zato ni nič posebnega, da smo v tem obdobju pripravili že štiri skupin-
ske razstave: extempore Šmartno, Ženske ustvarjalke, Tudi črna je 
barva in Akt v prostoru. V zadnjem času pa se ukvarjamo predvsem 
s kiparjenjem človeške lobanje in male plastike. Zadnja dela bomo  
postavili na ogled občanom ob dnevu žena. 
Mimogrede, skupina išče svoj lastni prostor, kjer bi lahko imeli stalni 
atelje in v njem tudi shranjevala nedokončana slikarska in kiparska 
dela, kar bi nedvomno pomenilo še večji nivo delovanja in večjo raz-
poznavnost občine ter navsezadnje v njej dvignilo raven kulturnega 
zavedanja na likovnem področju. iščemo razumevanje, posluh in spon-
zorstvo, medse pa vabimo tiste nove člane, ki bi se radi podali na našo 
pot ustvarjanja. 

LILA

TreTJe slikarsko srečanJe »VrBa 2008« - Ob počastitvi kul-
turnega praznika je potekalo ustvarjanje na slikarsko platno 30 x 30 
cm (miniature) na temo: O Vrba! srečna draga vas domača, kjer hiša 
mojega stoji očeta … Odprtje razstave je bilo v četrtek, 07.02.2008, 
v Žirovnici na gorenjskem, dela je podarilo osem naših članov: Pavel 
Smolej, Marija Smolej, Lidija Skubic, Marjana Šuštaršič, Miša Murn 
urankar, joža Ocepek, Danijela Kunc in Marija Bregar Hostnik. Slike si 
je ogledalo veliko število ljudi, ker je bil skozi razstavni prostor orga-
niziran tudi pohod po poteh kulturne dediščine. Slike bodo na ogled do 
petka, 29.02.2008. 

ZlaTa PaleTa 2008 - člani Lile se bomo udeležili regijskega natečaja 
»Zlata paleta 2008«, kjer bomo sodelovali z risbo in grafiko. Osnovni 
namen ni tekmovalnega značaja temveč so to držabna srečanja lju-
biteljev likovne kulture, izmenjava izkušenj ustvarjalcev in je tudi poka-
zatelj razumevanja likovne kulture. Še vedno se vidijo določene razlike 
v kvaliteti likovnih izdelkov, katera jasno kažejo voljo po učenju in 
napredovanju, ali pa na drugi strani na določen strah pred spoznava-

njem osnovnih likovnih zakonitosti. 
Ker je natečaj pod drobnogledom 
strokovne komisije, katera podelju-
je certifikate kakovosti, vidimo na 
kakšnem nivoju je Lila danes, saj so 
ga lansko leto prejele kar tri naše 
članice in sicer: gabrijela Haupt-
man, Miša Murn urankar in jelka 
Polak.
Vedno znova moramo ugotoviti, da 
imajo prikazana likovna dela v sebi 
zgodbo, na katero je dodan prefinjen 
občutek za lepoto in značaj prika-
zanega motiva. Likovno ustvarjanje 
moramo sprejeti kot pomemben 
zgodovinski zapis našega časa in ne 
le kot zabavo za prosti čas. upamo, 
da se bo likovna kultura v bodoče še 
naprej razvijala v to smer, kar bomo 
imeli priložnost oceniti in videti na 
bodočih razstavah Zlate palete. 

Za Lilo: Marija BregAr HOSTNiK


