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Prispevke pošljite do 08.11.2012 
po e-pošti: obcan@siol.net ali

tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, 

c.D.K. 39, 1270 Litija.

Šole so znova odpre svoja vrata in jesen 
se je začela v polnem zamahu. Tudi za po-
litične stranke, ki so se ob predsedniških 
volitvah znova zbudile iz spanca.
  Marko Djukić

o b v e S t i l o
Vse občane obveščamo, da bodo tudi letos ob 
Dnevu spomina na mrtve, 1. novembru, žalne sve-
čanosti pri grobiščih in spomenikih padlih po na-
slednjem časovnem razporedu:

 1.  V Štangi pri spomeniku NOB,  
- v petek 26.10.2012 ob 11. uri

 2.  V Kostrevnici pri spominski plošči NOB 
- v petek 26.10.2012 ob 10. uri

 3.  Na Primskovem pri grobišču NOB 
- v petek 26.10.2012 ob 11. uri 

 4.  Na Savi pri spomeniku NOB 
- v petek 26.10.2012 ob 14. uri

 5.  V Gabrovki pri grobišču NOB 
- v petek 26.10.2012 ob 11.30 uri

 6.  V Jevnici pri spomeniku NOB 
- v petek 26.10.2012 ob 17. uri

 7.  V Kresnicah pri spomeniku NOB  
- v petek 26.10.2012 ob 18. uri

 8.   Dole pri Litiji, pred spominsko ploščo 
ob stari šoli 
- v petek 26.10.2012 ob 10. uri

 9.  V Šmartnem pri spomeniku NOB 
- v sredo 31.10.2012 ob 15. uri

10.  V Litiji pri spomeniku NOB  
- v sredo 31.10.2012 ob 16. uri

11.  Na Sp. Logu pri spomeniku NOB 
- v sredo 31.10.2012 ob 18. uri

12.  Na Polšniku pri grobišču NOB 
- v četrtek 1.11.2012 ob 11. uri

13.  Na Vačah pri grobišču NOB na pokopa-
lišču 
- v nedeljo 4.11.2012 ob 11. uri

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

ZB za vrednote NOB
Litija-Šmartno

Polšnik na evroPSkem 
Prazniku Podeželja

Predstavniki Krajevne skup nosti Polšnik so se 21. sep-
tembra v Avstriji udeležili slovesne podelitve evropskih 
nagrad in prevzeli priznanje za posebne dosežke na več 
področjih razvoja vasi. Prijavo vasi Polšnik, ki je dober pri-
mer usmerjenega večletnega razvoja manjšega območ ja 
v Srcu Slovenije, je pripravil Center za razvoj Litija.

(Nadaljevanje na 6. strani)

čeStitka  
FutSal klub-u litija

Igralcem in vodstvu FC LITIJA izrekam iskrene 
čestitke za dosežene izjemne rezultate in 

prikazano igro na UEFA Futsal Cup-u v Laškem. 
Dokazali ste, da se vaš klub lahko povsem 

enakovredno kosa z velikimi evropskimi klubi, 
prav tako pa je potrebno pohvaliti odlično 

organizacijo celotnega turnirja.

Župan Franci ROKAVEC

Pričela Se je Gradnja kanalizacije na  
Sitarjevški ceSti

Občina Litija, kot in-
vestitor grad nje javne 
kanalizacije in KSP 
Li tija d.o.o., kot uprav-
ljavec javne kanaliza-
cije obveščata, da se 
je v mesecu oktobru 
pričela na območju 

Si tarjevške ceste izgradnja  rekon-
strukcija javne kanalizacije.

(Nadaljevanje na 2. strani)

novinarSka konFerenca o inveSticijaH 
občine litija

Župan občine Litija je skupaj z vsemi tremi podžupani in direktorico občinske 
uprave na novinarski konferenci 17. oktobra 2012, predstavil aktivnosti pri 
doseganju večje dodane vrednosti in zagotavljanju financiranja na večjih pro-
jektih občine Litija.  (Nadaljevanje na 2. strani)

Polšničani po podelitvi priznanja v Wolfurtu v Avstriji



2 O DELU OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVEOktober 2012

 
    

PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE
Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2011 objavilo razpis za 
sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne 
razsvetljave za obdobje 2011–2013, na katerega se je prijavila 
tudi občina Litija in v letošnjem letu prejela pozitiven Sklep, s 
katerim je bilo občini Litija odobreno 108.123,23 EUR nepovrat
nih sredstev.
Na podlagi navedenega sklepa je občina Litija izvedla jav-
ni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca del prenove javne  
razsvetljave in koncesionarja za opravljanje lokalne gospodar-
ske javne službe. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano 
podjetje PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, in  
po podpisu koncesijske pogodbe, predvidoma še v mesecu no-
vembru, bo izvajalec pričel s prenovo javne razsvetljave na ce-
lotnem območ ju občine Litija. Koncesija bo podeljena za dobo 
6 let.

OBVESTILO IN VABILO NA JAVNE  
OBRAVNAVE PREDLOgOV LKP, LPSV, LPŠ

  Javna obravnava predloga Lokalnega kulturnega programa v ob-
čini Litija za leto 2012: torek, 20.11.2012, ob 18. uri, v veliki 
sejni sobi Občine Litija;

  Javna obravnava predloga Letnega programa športa v občini Li-
tija za leto 2012: četrtek, 22.11.2012, ob 18. uri, v veliki sejni 
sobi Občine Litija;

  Javna obravnava predloga Lokalnega programa socialnega var-
stva v občini Litija za leto 2012: sreda, 28.11.2012, ob 18. uri, 
v sobi 46 občine Litija.

Predlogi posameznih lokalnih programov bodo objavljeni na splet
ni strani občine Litija: www.litija.si.
Zainteresirano javnost obveščamo, da se lahko poda svoje pobu-
de in pripombe v pisni obliki na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 
Litija, ali po e-pošti: obcina.litija@litija.si in marjana.weilgoni@li-
tija.si. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do 
dneva posamezne javne obravnave. 
V kolikor se nameravate udeležiti katere od javnih obravnav, pa 
vas prosimo, da se nanjo pripravite in podate konkretne predloge 
in pripombe, da jih bomo lahko obravnavali in upoštevali.

(Nadaljevanje s 1. strani)

PRIČELA SE JE GRADNJA KANALIZACIJE  
NA SITARJEVŠKI CESTI

Celotna investicija zajema gradnjo ločenega kanalizacijskega sis-
tema, rekonstrukcijo ceste, gradnjo pločnika in javne razsvetljave, 
vgradnjo električne, plinske in vodovodne napeljave, telekomunika-
cijskih cevi ter kabelske televizije.
V času gradnje je pričakovati motnje v prometu in nevšečnosti 
zaradi izvedbe gradbenih del. Vsem občanom se za nevšečnosti 
opravičujemo in vljudno prosimo, da ste strpni in tako prispevate k 
nemoteni izvedbi projekta.
Občina Litija ima že sprejet Odlok o odvajanju in čiščenju komunal-
ne in padavinske odpadne vode in v skladu z 9. členom tega Odloka 
je določeno, da je na območjih kjer se gradi, obnavlja ali preureja 
javno kanalizacijo, priključitev ali preureditev obstoječega priključ-
ka stavbe na javno kanalizacijo obvezna. 
Kanalizacijski hišni priključek zgradi in vzdržuje uporabnik  lastnik 
stavbe na lastne stroške. Priključitev stavbe na javno kanalizacijo 
se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca ter pod nadzorom 
upravljalca v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni 
priključitvi. Uporabnik stavbe iz katere se je do zgraditve javne ka-
nalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo čistilno napra-
vo, se mora obvezno priključiti na javno kanalizacijo ter na svoje 
stroške odstraniti greznico oziroma malo čistilno napravo, obvezno 
pod nadzorom KSP Litija d.o.o. in sicer v roku šestih mesecev po 
priključitvi na javno kanalizacijo. Stroški nadzora bremenijo upo-
rabnika. 
Za priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik oz. lastnik 
stavbe pridobiti oz. izvesti:
•  pred izdelavo oz. obnovo kanalizacijskega priključka mora na 

KSP Litija d.o.o. posredovati pisno vlogo (v prilogi) za priključitev 
na javno kanalizacijo,

•  obnoviti/izdelati kanalizacijski priključek stavbe (vgradnja pri-
ključne kanalizacijske cevi, postavitev revizijskega jaška,…), iz  
vesti vsa potrebna dela za priključitev na javno kanalizacijo  
pod nadzorom KSP Litija d.o.o. Odpadno komunalno vodo (fekal
no) in odpadno padavinsko vodo (meteorno vodo iz streh in utr-
jenih površin) je potrebno ločiti ter ločeno izvesti priključitev  
na javno kanalizacijo (na Sitarjevški cesti je predvidena ločena 
kanalizacija za komunalno in padavinsko odpadno vodo). Kjer ni 
javne kanalizacije za odpadne padavinske vode mora biti le ta 
speljana ali v ponikovalnice ali do naravnega recipienta (vodo-
toka),

•  Kanalizacijski priključek lahko izvedejo lastniki objektov v lastni 
režiji ali s pomočjo za gradnjo registriranega podjetja. Lastniki 
objektov oz. izvajalci del morajo pri izdelavi hišnih priključkov 
upoštevati tehnična navodila ter pogoje podane s soglasjem za 
priključitev. Pred zasutjem jarka mora lastnik stavbe obvezno 
poklicati nadzorno osebo pri KSP d.o.o., ki opravi pregled kanali-
zacijskega priključka. O nadzoru se izdela zapisnik, ki ga podpiše 
lastnik stavbe oz. njegov pooblaščenec.

Obvestilo o obvezni priključitvi na javno kanalizacijo bo KSP Litija 
d.o.o. posredovala uporabnikom po izgradnji javne kanalizacije s 
čistilno napravo. Skrajni rok za priključitev na javno kanalizacijo 
ter odstranitev oz. izključitev greznice oz. male čistilne naprave iz 
sistema odvajanja odpadne vode je šest mesecev po prejetem ob-
vestilu. Zaključek investicije izgradnje javne kanalizacije z izgradnjo 
čistilne naprave se predvideva konec leta 2013. V letu 2014 bo 
čistilna naprava poskusno obratovala.
Hkrati z gradnjo javne kanalizacije se bo izvedla tudi obnova jav-
nega vodovoda ter vodovodnih priključkov. V kolikor uporabnik še 
nima izdelanega vodomernega jaška zunaj objekta, se bo, skladno 
s predpisi, vodomerni jašek med obnovo postavljal zunaj objekta. 
Stroški vzdrževanja ali obnove vodovodnega priključka so stroški, 
ki jih uporabniki že plačujete ob redni mesečni položnici, zato vam 
javno podjetje ta strošek ne bo posebej zaračunavalo.

(Nadaljevanje s 1. strani) 

NOVINARSKA KONFERENCA O  
INVESTICIJAH OBČINE LITIJA

Na novinarski konferenci so bile podrobno predstavljene aktivnosti 
na naslednjih večjih investicijah;
SVC Litija kjer je bilo izpostavljen pomen medgeneracijskega sre-
dišča in gospodinjskih skupnosti kot organizacijske oblike, potek 
gradnje in zapiranje finančne konstrukcije investicije.
Pri gradnji centralne čistilne naprave in kanalizacijskega siste-
ma izbrani izvajalec Riko d.o.o. izvaja projektiranje in pred vidoma 
konec leta naj bi se pridobilo gradbeno dovoljenje. Z izvedbo del se 
bo pričelo v leta 2013. Hkrati z gradnjo kanalizacije se bo izvedla 
tudi obnova javnega vodovoda, plinska napeljava, telekomunika-
cijski vodi, kabelska televizija ter rekonstrukcija cest, pločnikov in 
javne razsvetljave kjer bo to potrebno. Vred nost vzporednih del je 
ocenjena na cca 5 mio. EUR, ki jih bo morala zagotoviti občina Litija 
v svojem proračunu.
Izgradnja osnovne šole Litija se zelo intenzivno nadaljuje z iz-
vedbo gradbenih del. Trenutno se dokončujejo kletni prostori ter 
zaklonišče. V mesecu septembru je bila podpisana pogodba z Mini-
strstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o financiranju 
investicije v višini 1.983.844,00 EUR ter še dodatna pogodba za 
419.574,00 EUR z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo. Občina Litja bo v mesecu novembru oddala tudi vlogo na Javni 
razpis za sofinanciranje za energetsko sanacijo stavb v lasti lokal-
nih skupnosti, kjer želimo pridobiti dodatna kohezijska sredstva za 
navedeno investicijo.
Izgradnja plinovoda  Koncesionar Istrabenz plini, ki se je že v letu 
2006 s podpisom pogodbe zavezal, da bo Litijo oskrbel z zemelj-
skim plinom nadaljuje s pridobivanjem ustreznih dovoljenj, soglasji 
in služnosti za pričetek gradnje plinovoda iz Kresnic do Litije. Izbral 
je že tudi izvajalca del  Hidrotehnik. Koncesionar se je zavezal, da 
bo zemeljski plin v Litiji do 30.9.2013.

SANACIJA KOTLOVNICE NA POŠ KRESNICE

Poročilo o SPrejetiH SklePiH in odločitvaH 
14. redne seje Občinskega sveta, ki je bila v sredo, 19.9.2012 ob 17.00 uri   

v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
Člani občinskega sveta so obravnavali 12 točk dnevnega reda med 
katerimi povzemamo:

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport 
Litija – drugo branje
S sprejetjem navedenega Odloka je občina Litija ustanovila nov Javni 
zavod za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem inte-
resu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti. Zavod 
je pravni naslednik Javnega zavoda za kulturo Litija in Javnega zavoda 
Mladinski center Litija. Poleg obstoječih dejavnosti, pa se dejavnost 
še razširi na področje športa, kjer bo novi zavod skrbel za izvedbo 
prireditev in programov, koordinacijo med posameznimi društvi, skrb 
za najem in izkoriščenost športnih objektov in športne infrastrukture. 
Samostojna organizacijska enota – po strokovni plati postane tudi 
muzej.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 
2011
Občinski svet je sprejel Odlok o zaključnem računu v drugem branju, 
potem, ko je bila opravljena in predstavljena tudi notranja revizija 
poslovanja. Občina Litija je ustvarila 12,6 mio. € prihodkov, porabila 
je 14,3 mio. €.
V občinsko blagajno največ prispevajo prihodki od davkov (80%), 
na strani odhodkov je največ stroškov občine pri predšolski vzgoji 
in osnovnošolskem izobraževanju (38%). Drugo največje področje 
predstavljajo stroški za občinske ceste (20% občinskih prihodkov), na 
tretjem mestu pa so prostor in komunalne dejavnosti (15% občinskih 
prihodkov).

Poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Litija za leto 
2012
Polletno poročilo izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, realiza-
cija prihodkov je več kot 50%, realizacija odhodkov je 41 %. Seveda 
pa bo stanje ob koncu leta povsem drugačno, saj bodo odhodki izka
zovali tudi stroške, ki bodo nastali z izvedbo dveh velikih investicij,  
ki sta se pričeli v drugi polovici letošnjega leta. Občinski proračun  
pa bosta zaznamovali tudi v naslednjih letih – to sta izgradnja OŠ  
Litija in izgradnja centralne čistilne naprave s kanalizacijskim siste-
mom.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto 
urejanja VČ-06 ZK-širitev pokopališča in gradnja poslovilne veži-
ce na Vačah – prvo branje
Občinski svet občine Litija je sprejel Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za enoto urejanja VČ06 ZKširitev pokopališča in 
gradnja poslovilne vežice na Vačah v prvem branju in sicer variantno 
rešitev št. 2, ki določa klasično oblikovno rešitev poslovilne vežice. 
Predlagatelj predlaga sprejem klasične variante iz razloga, ker je le ta 
oblikovno bolj skladna s tradicionalno arhitekturo obstoječih objek-
tov, ki prevladujejo na Vačah, kar je povezano tudi z ohranjanjem 
kulturne dediščine. Obenem so se člani občinskega sveta seznanili z 
vsebino javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnut-
ka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto ure-
janja VČ06 ZK – širitev pokopališča in gradnja poslovilne vežice na 
Vačah – variantni rešitvi 1 in 2.

Sprejem Dopolnitve Investicijskega programa št. 2 za projekt 
OŠ Litija 
Zaradi sprememb deleža sofinanciranja navedene investicije, tako iz 
Ministrstva za izobraževanje,znanost, kulturo in šport kot še dodatno 
iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrebno vire fi-
nanciranja uskladiti najprej v investicijski dokumentaciji in na podlagi 
tega tudi v občinskem proračunu.

Predstavitev poslovanja IC geoss za leto 2011
Direktorica ga. Ivana Šinkovec je predstavila program izobraževalne-
ga centra in izpostavila bojazen zaradi vsesplošne gospodarske krize, 
ki se odraža tudi na manjšem zanimanju za vpis v njihove progra-
me. Upad vpisov na višješolskih študijih bodo nadomestili z novima 
srednješolskima programoma »logistični tehnik« in »računalničar«. 
Zavedajo se, da je njihova poglavitna skrb ponuditi odraslim vedno 
nove, kvalitetne in aktualne oblike izobraževanja ter tako prispevati k 
razvoju lokalnega okolja.

Soglasje IC geoss za ustanovitev zavoda za izvajanje visokošol-
skega študija
Občinski svet občine Litija je dal soglasje družbi IC Geoss d.o.o. k 
ustanovitvi zavoda Visoke šole za organizacijo poslovanja. IC Geoss 
zaznava povečan interes po izvajanju visokošolskega strokovnega 
programa, zato predlaga ustanovitev visokošolskega zavoda s pod
ročja organizacijskih oziroma upravno pravnih in poslovnih ved. Iz-
vajati želi visokošolski program, ki je zanimiv, deficitaren, aplikativen 
in perspektiven tako za občino Litija kot tudi regijo. Na ta način bi 
našim domačim maturantom in diplomantom omogočili, da svoje iz-
obraževalne dosežke nadgradijo v domačem okolju. Možnost takšne-
ga izobraževanja pomeni dodano vrednost tako za kraj kot regijo,saj 
lahko to pomeni zmanjšan »odliv možganov«. Z ozirom na potrebe 
načrtujejo, da bi z novim visokošolskim študijskim programom začeli 
v študijskem letu 2013/2014 zato je potrebno s postopki akreditacije 
in priprave elaboratov pričeti čim prej.

Kadrovske zadeve
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Gvida Kresa kot kandi-
data za člana v Državni svet. Za elektorje na volitvah v državni svet pa 
so bili izvoljeni: Lijana Lovše, Aleksander Gombač, in Pavel Hiršel 
Za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo, mladino in 
šport Litija imenuje Igorija Parkela, do izbire direktorja Javnega za-
voda za kulturo, mladino in šport Litija na podlagi javnega razpisa 
oziroma najdlje za obdobje enega leta.

Projekt »Žive hiše »na Veliki Preski je predstavil Jože Kos. 
Cilj projekta je postavitev naselja za poskusno aktivno bivanje z na-
menom, da se skozi izkustvo bivanja približajo energetsko učinkovito 
in okolju prijazno bivanje. Predvideva se pričetek gradnje konec leta 
2014, financiranje projekta naj bi se izvedlo s pomočjo kohezijskih 
EU sredstev, državnih in sredstev zasebnih investitorjev.
Seja občinskega sveta se je končala s točko Pobude in vprašanja 
svetnikov, v kateri je Janez Forte v imenu Futsal kluba Litija zaprosil 
za finančno pomoč za organizacijo turnirja v Laškem. Celotno gradivo 
14. seje, kakor tudi vsa gradiva za ostale seje občinskega sveta si 
lahko ogledate na spletni strani www. litija.si.

Sanacija kotlovnice v POŠ Kresnice je obsegala zamenjavo kot
la oz. peči in energenta (kurilnega olja), občina pa je projekt 
ogrevanja na obnovljive vire (lesni peleti) izvedla po JZP s firmo 
EVJ  Elektroprom d.o.o., ki je v postopkih javnega naročanja 
podala najugodnejšo ponudbo.

NOVI ODSEKI MODERNIZIRANIH JAVNIH POTI
V mesecu okto-
bru je Občina Li-
tija skupaj s kra-
jani KS Konjšica 
izvedla moderni-
zacijo javne poti 
Konjšica - Dolanc 
– Kraje v dolži 
ni 510 m, ki je bi
la v makadamski 
izvedbi in v zelo 
slabem stanju.

Prav tako sta bili v 
mesecu oktobru as-
faltirani dve javni poti 
v naselju Tihaboj. S 
pomočjo krajanov je 
bilo tako modernizi-
ranih novih 450 m 
poti, istočasno je bilo 
urejeno tudi ustrezno 
odvod nja vanje.

Stara peč Preurejena kotlovnica
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V LITIJI NI BILO SUŠE
Glede na naslov, ste bili verjetno 
začudeni in ste si mislili, da to ni 
res! Pa je. ARSO (agencija repu-
blike Slovenije za okolje) je dolo-
čila območja v Sloveniji, katera 

naj bi prizadela suša na kmetijskih zemljiščih. 
A v ta območja ne spada Litija. Po podatkih, katera so nam na voljo, 
je agencija ugotovila, da je količina padavin na našem območju, bila 
zadostna ali pa imamo sestavo tal takšno, da zemlja zadržuje vlago, 
kljub pomanjkanju dežja. 
Vse to ne drži! Res je, da zahodni in severni del Litije ter nižine so 
manj prizadete, je pa toliko bolj prizadet vzhodni in južni del (Polšnik, 
Konjšica, Dole in Gabrovka). Na tem območju, ki je pretežno strmo 
in globina zemlje je manjša, pa je suša dodobra oklestila pridelek na 
kmetijskih zemljiščih. 
Prizadet pa je tudi gozd, saj je zaradi suše večja verjetnost bolezni 
dreves, katera se zaradi pomanjkanja vode ni obranilo pred raznimi 
podlubnikom ali drugim boleznim. Zavedati pa se moramo, da je na 
določenih prisojnih legah travna ruša do takšne mere poškodovana, da 
bo tudi naslednje leto pridelek na travinju manjši kljub normalni letini.
Zaradi manjšega pridelka krme za živino in drobnico, se bo zmanjšala 
tudi čreda v hlevih, kar pa posledično pomeni tudi izpad dohodka v 
naslednjih letih.
Naj povem, da tisti kmetje, ki smo na OMD območju, imamo po novem 
točkovane gerke in tudi tu nas je ARSO prikrajšal, zaradi zgoraj nave-
denega imamo dobro sestavo tal (pedološka karta), kar nam prinaša 
manjše število točk po gerkih.
Na koncu bi vas rad opozoril še na eno stvar, ki je povezana s sušo. Če 
zmanjšujete stalež živine ali drobnice zaradi pomanjkanja krme, pazite 
na normativ obremenitve 0,5 GVŽ na ha za vlaganje subvencije. Že 
tako nas je doletela neljuba stvar, ki se ji reče suša in pazimo, da ne 
bomo dobili še zavrnjena izravnalna plačila.
Smo v času varčevanja, kmetje pa smo še dodatno prizadeti, ker ima-
mo podjetje na prostem in smo večji del odvisni od milosti oz. nemilo-
sti narave ter države. Janez BEJA

NOVO VODSTVO OBMOČNE 
ORgANIZACIJE SOCIALNIH 

DEMOKRATOV LITIJA - ŠMARTNO
V okviru zadnjega kongresa stranke in volitev 
predsedstva stranke so tudi v območni orga-
nizaciji Litija - Šmartno zaradi izteka man-
data potekale volitve za novo predsedstvo. 

Tokratne volitve vodstva so potekale v želji boljše organiziranosti 
znotraj obeh občinskih odborov SD Litija kot tudi SD Šmartno.
Delovanje občinskih odborov je glede na statut stranke povezano v ob-
močne organizacije, ki skrbijo, da se delo na lokalnem območju občin 
lažje organizira. V Litiji smo v lanskem letu prenovili občinski odbor 
SD Litija, ki ga vodi Joža Ocepek. V letošnjem poletju pa smo na zboru 
članstva Litija – Šmartno, izvolili še novo predsedstvo Območne orga-
nizacije, sedaj ga vodi Aleksander Gombač.
Socialni demokrati se v celoti zavedamo sedanje situacije in želimo z na-
šim delom dokazati, da je mogoče kljub gospodarski krizi v naši občini 
ustvariti pogoje za boljše življenje. Na nivoju občine smo socialni demo-
krati pokazali, da znamo sodelovati, da smo konstruktivni pri odločanju 
in tudi zaradi tega se v litijski občini gradi in dela kot že dolgo ne. Niso 
enostavni časi za investicije, ampak s pravim delom smo dokazali, da 
nam ni za prepire in smo ponosni na projekte, ki se izvajajo tudi z našo 
pomočjo v občini. Smo mnenja, da brez sodelovanja v občinskemu sve-
tu na projektih z različnimi strankami ni mogoče izpeljati tako velikih 
investicij kot se sedaj odvijajo v občini. Osnovna šola Litija, Center na 
Ljubljanski cesti, čistilna naprava s pripadajočo novo komunalno infra-
strukturo so eni izmed velikih finančnih zalogajev, ki se bodo dokončali 
le s skupnim delom ter sodelovanjem in racionalnim gospodarjenjem s 
finančnimi sredstvi v naši občini. Občina lahko izpelje zadane projekte, 
seveda ne bo lahko, in marsikatere ostale investicije bodo morale poča-
kati. Socialni demokrati v Litiji menimo, da se lahko varčuje, vendar naj 
se varčevanje razdeli med vse enako, ne pa da bi bil kdo iz tega izvzet.  
Zavedamo se, da politični prepiri in iskanje problemov iz pretekle 
zgodovine, na državni ravni ne vodijo v reševanje problemov. Meni-
mo, da se na nivoju države veliko preveč straši ljudi in obremenjuje 
s težo krize, saj ljudje že tako trpijo in se bojijo prihodnosti. Ljudje 
znajo potrpeti, če vidijo na koncu tunela rešitev in s tem več delov-
nih mest in boljšo socialno varnost. Težko pa je razumeti, da se ne 
more odkriti, kam so šli milijoni oziroma milijarde našega denarja. 
Seveda je najlažje obremeniti povprečnega državljana in njemu napr-
titi vse breme naše krize. Lažje je razumeti krizo, če se tiste, ki so 
to zakuhali, vsaj razkrinka in se spet začne verjeti v pravno državo.  
V območni organizaciji SD Litija Šmartno, kot tudi občinskem odboru 
SD Litija, si želimo sodelovanja z občani, vsekakor pa ni obvezno, da 
ste naši člani, pomembno je le, da ste ustvarjalni in želite pomagati za 
boljši jutri naše občine.
Lahko nam pišete na e naslov litijasd@gmail.com ali pa nas obiščete 
na SD Litija Facebook straneh, oziroma nas obiščete v naši pisarni na 
Ponoviški cesti 6 v Litiji.  Območna organizacija SD Litija  Šmartno

OO SDS LITIJA AKTIVEN 
TUDI SKOZI POLETJE

24. junija 2012. Krajevni odbor SDS Ribče 
je v nedeljo 24. junija 2012, na predvečer 
Dneva državnosti, že enaindvajsetič orga-
niziral tradicionalno praznovanje dneva Dr-

žavnosti Republike Slovenije.
24. junija 2012. Aktivnost ob dnevu državnosti. Razdelitev letakov z 
nagovorom s strani predsedniškega kandidata dr. Milana Zvera na re-
gijskem dogodku v organizaciji ŽO.
16. junija 2012. obisk dr. Milana Zvera v občini Litija, kjer se je ude-
ležil Slavnostne akademije, na kateri je kot govornik tudi nastopil.
19.6.2012. V sklopu podpore kandidature dr. Milana Zvera skupni 
obisk SDM Šmartno pri Litiji in SDM Litija v domu za ostarele Črni potok.  
21.6.2012. Volilna konferenca lokalnega odbora SDM Litija. Izvoljena 
predsednica Tjaša Bajec in IO v sestavi: Nejc Hauptman, Domen Bajec, 
Igor Košir.
27.6.2012. V SDS OO Litija smo skupaj z OO N.Si Litija organizirali 
zbiranje podpisov podpore kandidaturi dr. Milana Zvera. 
24.8.2012. Potujoča knjigarna dr. Milana Zvera se je ustavila tudi v 
Litiji. Knjiga združuje, kot želi združevati predsedniški kandidat, dr. Mi-
lan Zver.
6. 9. 2012. Podelitev šolskih potrebščin OŠ Gradec. SDM Litija je v 
okviru akcije zbiranja šolskih potrebščin predala potrebščine OŠ Gra-
dec. 
7. 9. 2012. Požen' Evropo v Litiji. Organizirana je bila okrogla miza 
z naslovom Evropske priložnosti za razvoj podjetništva z EU poslanko 
Zofijo Mazej Kukovič.

Vse dogodke si lahko podrobno ogledate na http://www.litija.sds.si 
in .

SDS Litija podpira civilno pobudo z imenom »Združujemo za priho-
dnost«. V svojem programskem izhodišču so zapisali, da se združujejo 
v enotnem upanju omogočiti vsem prebivalcem Republike Slovenije 
najbolj optimalni razvoj, tako vsakega posameznika kot domovine v 
celoti. Podpisi izražajo nedvoumno prepričanje, da je dr. Milan Zver 
tista oseba, ki nas kot predsednik domovine Slovenije lahko pripelje 
do teh ciljev. K podpisu so že pristopili ugledni posamezniki, ki so na 
ta način izrazili podporo kandidaturi dr. Milana Zvera za predsednika 
Republike Slovenije. 

Vabimo vas, da se s podpisom pobudi pridružite tudi Vi. Podpis 
lahko oddate na spletnem naslovu www.zdruzujemozaprihodnost.
si, kjer najdete tudi ostale podrobnosti o omenjeni iniciativi.

POD SVOBODNIM SONCEM IN  
SVOBODNO LUNO V MESTU LITIJA

Oglašam se v zvezi s problematiko, ki je nastala v mestu 
Litija ob izgradnji trgovskih centrov Merkur, Lidl in Mercator 
ter trgovine Kik in sicer:

1. Problem mladih rolkarjev (»skaterjev«), ki se zbirajo na javnih površi-
nah, pločnikih in dovoznih cestah do trgovskih centrov Merkur, Lidl in 
Mercator ter za trgovino Kik. Z vožnjo z rolkami po teh površinah ogro-
žajo tako sebe kot tudi druge občane (voznike, kolesarje in pešce), ki 
obiskujejo te centre in trgovino Kik. Zato dajem pobudo pristojnim služ-
bam Občine Litije, Mestni skupnosti Litija in Mladinskemu centru Litija, 
da pristopijo k reševanju te problematike in mladim zagotovijo ustrezno 
urejen prostor, kot na primer rolkarski mini park, kjer bodo lahko svojo 
dejavnost izvajali, tako da pri tem ne bodo ogrožali sebe in tudi drugih 
občanov.
2. Problem zbiranja mladih in popivanje (»žuriranje«) na javnih površi-
na, kot so parkirišča pred navedenimi trgovskimi centri in trgovino Kik 
ter prostorih (ob kontejnerjih za odpadno embalažo) za njimi tako čez 
dan kot tudi v poznem nočnem času do zgodnjih jutranjih ur. Na teh, 
pred javnostjo nekoliko skritimi lokacijami, v večini primerov mladina 
krši javni red in mir, saj poseda po pločnikih in robnikih dovoznih cest, 
popiva, se glasno pogovarja, ob parkiranih avtomobilih glasno posluša 
glasbo ali z raznimi drugimi tehničnimi sredstvi povzroča prekomeren in 
neznosen hrup dolgo v noč, urinira za kontejnerji za odpadno embalažo, 
pušča odpadno embalažo (steklenice, plastenke, plastične kozarce…) na 
pločnikih in cestišču, kadi in odmetava cigaretne ogorke na mestu, kjer 
se hrani plin... Na osnovi navedenega dajem pobudo pristojnim službam 
Občine Litije in Mestni skupnosti Litija, da sprejme ustrezen ukrep – če 
je treba sprejme tudi Odlok o prepovedi popivanja na javnih mestih, kjer 
ni dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti in točenje pijač – z name-
nom, da se prepreči stalno kršenje javnega reda in miru ter tako prekine 
nevzdržno stanje in hkrati na druge načine poskrbi, da se bodo mladi 
primerno zabavali in uživali svojo mladost. 
Osebno nimam nič proti mladim in razumem njihovo zaskrbljenost za 
trenutno družbeno stanje in njihovo prihodnost, sem pa proti neprimer-
nemu vedenju (ogrožanje sebe in drugih, popivanje, razgrajanje…) mla-
dih na javnih površinah.  Klemen GROŠELJ

RAZMIŠLJANJE PRED SPANJEM
Že nekaj časa je minilo, odkar mi je nazadnje nekdo rekel, 
naj pazim na svoje besede in naj vsake toliko časa spre-
gledam kakšno ostro besedo, ki ni nujno namenjena meni 
osebno, ampak vsem nam, ki smo na »nasprotni« strani. 

Vedno sem bila na tisti drugi strani. Ljudje so imeli vedno predsodke o 
mali punčki, ki je imela leta 1999, 22. septembra, prometno nesrečo in 
je tako rekoč izgubila svoje noge v tisti tisočinki sekunde, ko je osebni 
avto treščil v betonsko škarpo. Zanimivo je, ko 5letni punčki poveš, 
da ne bo nikoli več hodila. Ko jo poimenuješ invalid, čeprav še nikoli 
ni slišala za to besedo. Beseda je neznanka in tako težka. S pridihom 
strahu in nemoči. Spomnim se, da sem se nazadnje tako počutila, ko 
nam je umrl pes Aro in mi je mami razlagala, kaj pomeni smrt, torej 
biti ali ne biti. Ali obstajajo pasja nebesa? S čim si je zaslužil mladi 
kuža umreti? Zakaj bolezen, ki ga je pahnila v trdo, mrzlo in surovo 
zemljo? Pri petih letih sem imela en kup vprašanj, toda nikoli nisem 
dobila pravega odgovora. Danes sem mnenja, da je odgovor na vsako 
vprašanje tvoja lastna izkušnja. Torej, kdo je invalid? Človek, ki točno 
ve, kaj lahko in česa ne more. In tisto, kar lahko, tisto ceni, s tistim se 
trudi in s tistim uspe. To je invalid. Človek, ki ve. Vendar vsi ne vedo. 
Letos na morju mi je prijatelj rekel, da vsi ne morejo biti invalidi. Invalid 
je lahko samo močna oseba, človek, ki se lahko bori z »normalnim« 
svetom. Kot invalid se moraš že roditi. Ne fizično, ampak kot človek, 
ki se bori. Po drugi strani pa … saj se vsi borimo. Nekatere matere se 
borijo s svojimi sinovi, ki so zabredli v življenju. Nekatere žene se bo-
rijo same s seboj, ker si ne upajo in nimajo moči upreti se možu, ki jih 
vsakodnevno pretepa. Mlado dekle, ki je umsko zaostalo, se bori, ko jo 
40letni moški posiljuje in ona ne ve, kaj se dogaja z njo. Občutek, ki je 
tako moreč, neprijeten in ogaben, vendar ne ve in na žalost nikoli ne bo 
vedela. Starec, ki je obhodil že pol sveta, pokopal svojo ženo in spravil 
tri hčere pred oltar, se bori s svojimi zadnjimi vzdihljaji in spomini na 
svoje življenje. Boli ga, ker veliko stvari v življenju obžaluje, vendar mu 
je zmanjkalo časa, da bi popravil napake. To so stvari, o katerih ne mi-
slimo, se o njih ne pogovarjamo, a si dovolimo imeti predsodke. In mi si 
pravimo ljudje. Oziroma »umni ljudje«. Jaz temu pravim bedaki! Nisem 
verna, vendar mi je všeč zgodba iz Svetega pisma, ki govori o prešu-
štnici, ki so jo vaščani kamenjali. Nato je prišel Jezus in rekel, da naj 
prvi vrže kamen tisti, ki nima grehov. Ki ima čisto vest. Nihče ni vrgel 
kamna. Je res potrebno, da ljudi opominjamo, da vsi delamo napake in 
smo vsi na svoj način posebni? Da ima vsak svojo preteklost in svojo 
drugačno življenjsko izkušnjo? Ne … ljudje raje svoje napake skrijemo 
tudi pred seboj in se ubadamo z napakami drugih. Jih obsojamo, ne 
da bi vedeli zakaj točno gre. In potem si upaj biti invalid. Bodi invalid 
kot sem jaz. Se smejim, norim, zabavam, hodim ven, imam čudovitega 
fanta … pa saj to je nemogoče. Nemogoče za ljudi, ki me ne poznajo. 
Nemogoče za moje sorodnike. Ne ustrezam stereotipu invalida, ki naj 
bi bil žalosten, nagnjen k samomoru, nedružaben in človek s sivo dušo. 
In potem sem jaz tista, ki sem nenavadna. Ker uživam življenje. Imam 
prijatelje, čudovito družino, fanta in vse v življenju si naredim tako, da 
je meni všeč. In smo nazaj pri predsodkih. Najbolj me je zabolelo, ko 
mi je nekega dne neka starejša gospa rekla, da se smejim na vozičku 
zato, da se ne gnusim sama sebi. Zakaj bi se gnusila sebi? Zato, ker 
uporabljam voziček namesto nog? Ker vaši čevlji, ki so udobni in zdravi 
za gleženj, stanejo 100€, moj voziček pa stane 3000€ in je udoben za 
mojo rit? Malo za šalo, malo za res … kdo je sedaj tisti, ki je poseben? 
Močno me moti, ker je svet danes še vedno zelo konzervativen. Nekako 
ne dopušča novih opcij, ne dopušča novega stila, novih izkušenj. In 
potem trpimo tisti, ki smo tako rekoč »drugačni«. Vendar svet se spre-
minja in vsi smo si med seboj drugačni. To je edina tolažba za človeka, 
ki je zaznamovan zaradi svoje življenjske izkušnje. Vendar tisti, ki smo 
v življenju doživeli veliko slabih stvari, bolj cenimo stvari, ki so lepe. Ki 
ne dajejo ničesar drugega razen gole sreče, zadovoljstva in iskrenega 
nasmeha. Tako je moje je razmišljanje pred spanjem. Kaj bi bilo, če bi 
bilo. Tega ne bom nikoli vedela. Vem pa, da imam v življenju vse, kar 
rabim. Ljudi, ki me razumejo in ki nimajo predsodkov o meni. 

To je zgodba dekleta, ki ceni smeh. Le kako naj na vse drugače gledam, 
ko pa nisem dekle, ki bi se izgubilo v množici, ampak dekle, ki ga krasi 
modri voziček?  
     Petra BEJA

SODELOVANJE OBČINE Z DRUŠTVI
Na pobudo regijskega Stičišča NVO, ki nudi podporo društvom, zaseb-
nim zavodom in ustanovam v osrednji Sloveniji, in ima informacijsko 
pisarno tudi v Litiji na Ponoviški 12, je bil konec septembra v uradu 
župana Francija Rokavca sestanek na temo – kaj lahko občina stori za 
izboljšanje pogojev delovanja društev v litijski občini. 
Strinjali smo se, da je društvena dejavnost v občini pomembna: po 
podatkih Ajpesa v občini deluje 140 društev, ki imajo letno 2 mio pri-
hodka. Skoraj polovico vseh prihodov društev beleži deset največjih 
društev, povprečno je na društvo 14.000 EUR letnih prihodkov. Samo 
10 društev zaposluje 14 delavcev, v Osrednjeslovenski regiji pa je v dru-
štvih zaposlenih več kot 1.500 delavcev. Čeprav sloni delo v društvih na 
prostovoljcih, je pomoč zaposlenca zelo dobrodošla. Brez sredstev iz 
razpisov pa je zaposlovanje v društvih nerealno pričakovanje. Ob sofi-
nanciranju občine bi se gotovo v večji meri prijavljali na razpis Zavoda 
za zaposlovanje za javna dela, zato apeliramo na občino, da v proračun 
za prihodnje leto predvidi večjo postavko za sofinanciranje lokalnega 
programa javnih del. Na stičišču pa bomo pomagali društvom, da se 
bodo prijavila na razpis in uredila vse potrebno v zvezi z zaposlitvijo.
Ponovno smo podali pobudo društev, da se za programe društev s po-
dročja turizma v proračunu predvidi postavka za razpis, na katerega bi 
se lahko prijavila društva, ki v občini skrbijo za turistično promocijo, 
urejenost kraja in prireditve. Pobuda je bila oblikovana na posvetu turi-
stičnih in sorodnih društev že lansko leto in posredovana občini, vendar 
ni bilo odziva, kar je v nasprotju z Resolucijo o normativni dejavnosti, 
ki nalaga javnemu sektorju oz. odločevalcem, da so med drugim dolžni 
odgovarjati na pobude civilne družbe. Pozdravljamo pa odločitev za 
vzpostavitev TICa v Litiji in ambicijo občine, da oživi delovanje Turistič-
nega društva Litija, ki naj bi bil glavni organizator Litijskega karnevala.
Veliko težav tare društva, od visokih najemnin telovadnic, do pomanj-
kanja sredstev za inštrumente, za izvajanje programov pomoči ipd. Do-
govorili smo se, da se uvede praksa letnih srečanj župana z društvi. 
Letos je srečanje predvideno sredi novembra. Udeležite se srečanja 
v čim večjem številu, pripravite predloge za izboljšanje sodelovanja in 
ponudbe za storitve, ki jih društva lahko ponudimo za izboljšanje življe-
nja občanov. Informacije o srečanju bodo objavljene na spletni strani 
stičišča NVO: www.srcemepovezuje.si

Jelka BABIČ, vodja stičišča NVO

mi-les
Mitja Kralj s.p.
Bevkova 34, 1270 Litija

GSm: 041 637 557
• Pohištvo po meri (kuhinje, ...)
• Razne mizarske storitve
•  Suhomontažni sistemi
•  Polaganje talnih oblog (gotovi 

parket, laminat, guma ...)
• Slikopleskarstvo

e-pošta: mitja.kralj1@siol.net
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IN NADGRADIMO – ČAJANKA – VINTIČ FOTO SHOOTING 
Po delavnici se bomo ustvarjalkeci modnih dodatkov srečali z ostalimi 
ljubitelji vintič stila. Zbrali se bomo ob 19.00 v Art Caffeju na fotogra-
firanju. Uporabili bomo modne dodatke z delavnice, vintič obleke iz MC
jevske in StyleMustDie shrambe, predmete, ki jih prineseš s sabo. Lahko 
si model, lahko samo opazuješ,… vsekakor pa poskusiš enega izmed več 
kot 60 vrst čajev v ponudbi Art Caffeja. Fotografirala bo NEŽA.

JESENSKE POČITNICE – PROGRAMI ZA OTROKE  
IN MLADINO

Jesenske počitnice bomo začeli s humanitarno akcijo Stojnica vse za-
stonj, v soboto, 27.10.. Morda je to priložnost, da starši spodbudite otro-
ke, da tudi oni sodelujejo pri zamenjavi oblačil.
V ponedeljek, 29.10. ob 17.00 bomo v MCju za otroke pripravili čarov-
niško delavnico. V filmskih predlogah bomo našli kroj za klobuke, jih 
naredili in popili čarovniški napitek. Tako bomo pripravljeni na letošnjo 
Noč čarovnic.
V torek se bomo ob 7.15 zbrali na železniški postaji v Litiji in odšli na 
kopalni izlet v Atlantis.
V sredo se bomo zbrali na gradu Bogenšperk na prireditvi Noč čarovnic. 
Mc-jevci bomo pripravili tradicionalno prostorsko postavitev KRIK. Med 
16.00 in 19.00 pridite pogledat številne novosti naših multimedijskih 
ustvarjalcev. Ob 19.00 bomo vsi na nastopu Adija Smolarja!
V soboto se ponovno zberemo na Vintič delavnici in čakajanki.
Ustvarjalne in vesele počitnice si narediš z MCjem!!!

LOKALNI FESTIVAL ZARJAVELE TOBENTE JE USPEŠNO 
ZAKLJUČEN! 

Festival je letos potekal dva dni, z začetnim 
klubskim večerom v petek in glavnim kon-
certom v soboto, v okviru projekta pa smo 
izvajali še mnoge druge aktivnosti, ki so se 
začele izvajati že v začetku maja. Glavnina projekta se je začela v nede-
ljo, 9.9. 2012, ko so se nam v Litiji pridružili mladi glasbeniki iz Castuere, 
Španije, ki jih je v okviru njihove glasbene šole izbrala Mladinska orga-
nizacija Asermun in začeli sodelovati na tedenski glasbeni delavnici pod 
mentorstvom Evgena Šunija Malisa. Delavnici so se pridružili tudi štirje 
lokalni glasbeniki različnih generacij.
V petek, 14.9.2012, so se nam partnerji iz Španije predstavili na VEČERU 
GLASBE IN POEZIJE, kjer so predstavili svojo glasbo, obenem pa smo 
uživali v ekperimentalni glasbi skupine TAKES TIME, ki že dalj časa deluje 
pod mentorstvom Anžeta Kristana Kikija. S poezijo nas je v drug svet 
popeljala Ines Čosić, s čimer smo se častno poslovili tudi od projekta 
Klubska scena, ki je pod idejami MC Litija lani predstavil veliko mladih 
talentov.
Naslednji dan, torej v soboto, 15.9.2012, pa smo se vrnili k svojim ko-
reninam. Ob 18.00 smo na dvorišču pred MC Litija začeli s koncertom 
ZARJAVELE TROBENTE, kjer so se na odru predstavile vse tri delavnice, 
ki so potekale pod istoimenskim projektom in 9 lokalnih skupin. Pou-

dariti je potrebno da smo tudi letos 
na oder spravili skupine, ki so s 
svojo glasbo v Litiji pustile močan 
pečat, vendar ne igrajo že vrsto let, 
obenem pa se je dalo videti večino 
aktualnih bendov in seveda tudi ti-
ste, ki si šele utirajo pot. Festival je 

PROSTOVOLJNO DELO V TUJINI? SEVEDA.
V MC Litija že dve leti zaporedoma gostimo prostovoljce 

iz tujine. Večino leta 2011 je bila z nami Martina s Češke, letos pa Javi iz 
Španije. Oba sta v ekipi Mladinskega centra Litija sodelovala predvsem 
pri izvedbi promocije prireditev, izdajah MCcajtnga, vodila sta delavni-
ce, organizirala razstave in multimedijske projekte, snemala filmčke, jih 
montirala in objavljala na Youtubu,…. Skratka bila sta zelo aktivna člana 
ekipe centra. Vsi, ki smo se družili z njima smo se od njiju veliko naučili, 
onadva pa sta bila tudi navdušena nad našo družbo, organizacijo, Litijo, 
Slovenijo. Toliko, da bi rada pri nas ostala. 

Beatriz Pinto Ferreira, za prijatelje Bia, s Portugalske se nam je priklju-
čila na začetku oktobra. Študentka lizbonske »Fakultete za fine ume-
tnosti« bo eno leto sodelovala v projektu »Novi mediji za nove genera-
cije«. Pričakujemo lahko nove delavnice, nove vsebine v elektronskih 
medijih MCja, nove medkulturne spodbude,…

In kje je priložnost za tebe? Ena je se-
veda ta, da tudi sama prideš v MC in 
na njegove prireditve in spoznaš naše 
prostovoljce iz tujine. Večji izziv pa je 
vsekakor ta, da se sama odločiš za 
prostovoljno delo v tujini. Program 
Mladi v akciji, ki ga financira Evropska 
komisija zagotavlja kritje stroškov bi-
vanja, prevoza, žepnino, zavarovanje, 
mentorstvo, veliko neformalnega učenja, neprecenljive izkušnje za življe-
nje,… MC Litija ti lahko pomaga pri tem. Več informacij pa najdeš seveda 
v MCju, na spletnih straneh www.mclitija.si/dejavnost/mednarodno, 
www.mva.si,... Vse možnosti gostovanj v tujini pa imaš nanizane na 
www.youthnetworks.eu. Preveri, izberi in se odloči!

RECIKLIRAMO - STOJNICA VSE ZASTONJ
To jesen bomo znova postavljali STOJNICO VSE ZASTONJ na litijski tr-
žnici pred športno dvorano. Prvič 27.10. in drugič 24.11.. Stojnica bo po-
stavljena od 8.0 0do 11.00. Preglejte omare, izločite lepa oblačila, obu-
tev igrače in druge uporabne predmete, ki jih ne boste več uporabljali in 
jih prinesite. Prostovoljke MC Litija jih bodo lepo uredile in ponudile na 
stojnici novim uporabnikom. Zbrane rabljene predmete lahko pogledate, 
izberete in prevzamete tudi v Mladinskem centru Litija na Ponoviški cesti 
12, vsak dan v času delovanja dnevnega centra od 14.00 do 20.00. 

DODELAMO – VINTIČ DELAVNICA
Ozaveščanje o starih oblačilih in njihovi vrednosti bomo tokrat nadgra-
dili. Na VINTIČ DELAVNICI v Mc Litija, 3. 11. ob 16.00 bomo prikazali 
uporabo starih oblačil za izdelavo modnih dodatkov. Tokrat bomo upora-
bljali predvsem ovratnike rabljenih srajc. Delavnico bo vodila kreativna 
ekipa StyleMustDie iz Maribora.

otvoril Pihalni orkester Litija, na odru 
pred Mc Litija pa so se zvrstili: dva zar-
javela benda (Volvoks, Pravkar prišli II.), 
štiri aktivne skupine (Artenigma, Deck 
Janiels, Magrateja, High 5), Perkakšni, 
ki so prav na Zarjavelih trobentah svo-
jo pot začeli, Miusow in 3 delavnice, ki 

so potekale v okviru projekta Zarjavele trobente. Mc jazz orchestra in 
in MC rock orchestra sta dve delavnice, ki 
sta začeli delovati v začektu maja, delavni-
ca Zarjavele trobente pa je bila tedenska 
delavnica, ki je potekala pod mentorstvom 
Evgena Šunija Malisa. Na prizorišču je 
potekala tudi UNIKAtija, tržnica unikatnih 
izdelkov, kjer so se predstavili mladi ume-
tniki in podjetniki, z raznovrstnimi unikatnimi izdelki. Potekala je tudi 2. 
PHOTO BOOTH delavnica, rezultate le te pa si poleg ostalega foto materi-

ala lahko ogledate na našem fb portalu 
Zarjavele trobente.
V petek, 5.10.2012, smo ob 19.00 že 
otvorili razstavo ZARJAVELE TROBENTE, 
kje smo predstavili fotografije 1. PHO-
TO BOOTH promo delavnice in promo 
material, ki so nastali pod prsti Neže 
Palčič, prav tako pa smo premierno po-

kazali video Zarjavele trobente, ki so ga izdelali Davor Barkučić, Urban 
Kokot in Boštjan Laba.
Neformalna skuina bi se ob priliki radia zahvalila Mladinskemu centru Li-
tija, Klišeju in vsem prostovoljcem brez katerih nam ne bi uspelo. Hvala 
da ste si vzeli čas za delo, druženje, za klepete  skupaj nam je uspelo 
narediti barvit koncert. Naslednje leto  gremo še dlje!!

KLIŠE - SVEŽ ZAČETEK LETA
Tudi letošnje novo šolsko leto se je za aktiviste Kluba litijskih in šmar-

skih študentov pričelo v resnem in discipliniranem stilu. 
Poleg sestanka vseh aktivistov in pregleda aktivnosti za 
prihodnje mesece, so se zbrali tudi na Delovnem dnevu 
aktivistov, v soboto 6. oktobra, v prostorih kluba. Že ne-
kaj časa je bila namreč prepotrebna obnovitev fasade na 
zadnji steni Klišeja. Kliše-jevci so se z zanosom in elanom 

lotili dela ter z ekipnim delom fasado zaščitili in prepleskali na nežno 
rumeno barvo, z modrimi dodatki. Približno dvajset aktivistov se je po 
končanem delu zasluženo nagradilo še s čevapčiči in pivom, tako da je 
delovni dan pravzaprav združil koristno delo z zabavnim druženjem. Si-
cer se v klubu že kujejo načrti za nove projekte ter stalne dejavnosti. Vsi 
člani se namreč že lahko prijavite na plesno vadbo Zumba, aerobiko in 
fitnes Klepec. Ponovno pa se obeta tudi Klišejev (zdaj že tradicionalni) 
Halloween party in sicer 27. oktobra ob 22. uri v Športni dvorani Pungrt 
v Šmartnem pri Litiji. Nastopili bodo DJ Mike Vale, DJ Sinart in DJ Lady 
M. Poleg glavnih DJjev bodo obiskovalce zabavali tudi MC DJ BERNY in 
plesna skupina The Artifex. Vstopnice lahko kupite v predprodaji v Kliše
ju na uradnih urah, od ponedeljka do petka med 17. in 20. uro od 15. 
oktobra dalje. Vse dijake in študente v upravni enoti Litija pa pozivamo, 
da v Kliše med uradnimi urami čimprej prinesete originalno potrdilo o šo-
lanju ter postanete člani Klišeja. Članstvo je kot vsako leto brezplačno, 
prinaša pa mnogo ugodnosti.   Tjaša CVETKOVIČ

vrtnarSki kotiček
Franc grošelj

VRT JESENI
Leto se bliža h kraju in tudi iz vrta 
smo pobrali že kar nekaj pridelka. 
Pridobili smo nov prostor za jesensko 
sejanje ali pa se odločimo za zatiranje 
strun, če tega še nismo storili. Sedaj 
je zadnji čas.
V prekopano in dognojeno zemljo po-
sejemo: motovilec, radič vseh vrst, tr-
žaški solatnik, rukolo in še kaj. Pripra-
vimo se na sajenje jesenskega česna. 
Prav je da delamo sistematično. To pa 
je možno le, če smo poleti pri pobiranju na vrtu spre-
mljali tudi kvaliteto pridelka. Iz tega lahko sklepamo 
na dogajanje v zemlji. Letos so nam velike preglavice, 
delali polži in strune. Tam kjer smo uporabili gnojilo, 
ki odganja polže so ti pritisnili na vrt v manjši meri 
kot tam, kjer tega nismo počeli. Drugi so uporabili 
sredstvo za uničevanje polžev, kar je spet prineslo 
svoj uspeh. Marsikje pa so polži pojedli vse. 
Tam kjer se nismo odločili za sejanje solat lahko pra-
zno zemljo posejemo z metuljnicami, ki nam bodo v 
pomladanskih mesecih omogočile zeleno gnojenje. 

Metuljnice so edine 
rastline, ki v sebi ko-
pičijo dušik iz zraka. 
To pa lahko spomladi 
s pridom izkoristimo 
in na tak naraven na-
čin obogatimo zemljo 
z dušikom, ki predsta-
vlja osnovno hranilo 
za rast.

Slika prikazuje nekate-
re ustrezne rastline za 
zeleno gnojenje.

Če je v vrtu veliko strun moramo zemljo v jeseni tre-
tirati z ustreznim sredstvom, da jih uničimo. O tem 
smo že veliko pisali, prav pa je, da bralce spomnimo 
na pereč problem in kako ga na enostaven in cenen 
način rešiti. Te dni sem zasledil v dnevnem časopisju 
članek, ki ne priporoča zatiranja strun s posebnim 
gnojilom v jesenskem obdobju z obrazložitvijo, da 
se dušik izpira v zemljo in izhlapeva ter s tem one-
snažuje okolje. S tem naj bi imeli tudi velike izgube. 
Žal nekateri eminentni pisci očitno ne poznajo vseh 
oblik dušika v gnojilih. Poznajo le nitratni, amonijev 
in amidni dušik. Prvi se res izpira ali pa izhlapeva. 
Drugi amonijev že manj, tretji amidni pa precej manj, 
res pa je da slednji znižuje temperaturo v zemlji in 

zavira rast, kar pa je ob ohla-
janju in postopnem prehodu 
v zimsko obdobje že problem. 
Gnojilo, s katerim gnojimo 
zemljo za zmanjševanje po-
pulacije strun vsebuje dušik 
v cianamidni obliki. Ta pa ne 
izhlapeva, se ne izpira in ne 
onesnažuje okolja. Ostane to-
rej v zemlji do pomladi, ko bo 
rastlinam pomagal k lepši in 
bujnejši rasti. Marsikje v svetu 
ga uporabijo celo za gnojenje 
na vodovarstvenih območjih 
in je v ta namen dovoljen, kot stranski učinek pa 
deluje samo 14 dni na omenjene populacije strun, 
jajčec polžev, bramorjev in drugega mrčesa, nato pa 
ne več. Njegova stalna uporaba omenjene populacije 
uspešno zmanjšuje in s tem posledično tudi škodo 
na vrtu. Zato gredice za zimsko sejanje stisnimo v 
kakšen kot, da bomo lahko celotno površino obdelali. 
Strogo upoštevajmo navodila. Takšna tla pustimo za 
sejanje in sajenje v pomladanskih mesecih. Seveda 
pa velja opozoriti, kar smo že tudi pisali, da mora biti 
zemlja dovolj topla in tudi vlažna ter, da so škodljivci 
še v zgornjih plasteh zemlje. Ko se zavlečejo v globi-
no uspeha razumljivo ni.

Beljenje radiča
Najboljši sorti radiča za beljenje in zimsko rabo so: 
Witlof in Normanto.
Korene radiča jeseni izkopljemo, liste odrežemo na 
dolžino 1 cm in vložimo v vlažno šoto v zaboj. Vsake 
tri ali štiri tedne vložimo po nekaj korenov pokonci.
Uporabimo globok zaboj zato da lahko korene tesno 
obložimo s šoto. Tako preprečimo razraščanje listov 
radiča v širino. Glavice radiča s tem ostanejo trdne. 
Vložen radič nato prekrijemo s cca 20 cm debelim 
slojem šote. Nekoliko jo potlačimo. Zaboj z radičem 
nato damo na primerno topel prostor. 
Po dveh do štirih tednih so radičeve glavice dolge od 
15 do 20 cm, lepo čvrste in bele ter primerne za upo-
rabo. Radič vzamemo iz zaboja in glavice porežemo.

Beljenja radiča

Zelišča
Previdno poberemo semena zrelih zelišč ali pa ra-
stline s semenom vred izruvamo in jih s koreninami 
navzgor obesimo v zračen prostor, da seme dozori. 
Nekatera zelišča (peteršilj, zeleno, korenjček) lahko 
skupaj očistimo, nasekljamo in pomešamo s soljo, 
ter vložimo v kozarce. To nato uporabimo pri kuhi kot 
sredstvo za soljenje, in spreminjanje okusa hrane po 
lastni želji. Pri dodajanju hrani seveda pazimo, da ne 
presolimo.

Sadovnjak v jeseni!
Sedaj je obiranje sadja končano. Lepe plodove smo 
nepoškodovane zložili na police ali gajbice ter jih 
shranili za kasnejšo uporabo v temnejšem in hladnej-
šem prostoru.
Drobna jabolka in poškodovana uporabimo za mošt 
ali sladki mošt (jabolčnik). Jabolk nikoli ne shranju-
jemo skupaj s krompirjem ker 
izločajo acetilen, ki pospešuje 
kaljenje.
Listje izpod dreves pridno od-
stranjujemo in shranjujemo na 
kompostišču. Lahko, ga uporabi-
mo tudi za pridelavo zelenjave v 
topli gredi. Listje nam lahko služi 
kot izvor toplote, ki se sprošča 
v topli gredi z razpadom listja. 
Suhe veje iz drevja lahko tudi 
sesekljamo za kompost. Pripra-
vimo se za jesensko škropljenje 
breskev proti kodravosti. opravi-
mo ga zatem, ko smo pograbili 
vso odpadlo listje. Uporabimo 
pripravke, ki jih sistematično 
menjavamo: če želimo lepe bre-
skve moramo do marca to storiti 
vsaj trikrat. V nasprotnem pri-
meru je nevarno, da nam sadike 
propadejo. Pozor! če smo imeli 
v vrtu škodljivce ali kakšno ra-
stlinsko bolezen potem moramo 
listje pograbiti in zažgati. Toda 
pazimo na okolje in možnost 
požarov.
Naredimo načrt, katere sadne 
sadike v vrtu bomo zamenjali ali 
jih dopolnili. Lahko že izkoplje-
mo jame in pripravimo vse za sa-
jenje. Ob nastopu prvega mraza 
ko odpade listje bomo sadike že 
lahko kupovali v drevesnicah in 
sadili. Za sajenje je jesenski čas 
ustreznejši kot pomladi. Rastline 
imajo čas, da se ukoreninijo in 
pomladi odženejo z vso močjo. 
Tako pridobimo eno leto saj se 

pri spomladanskem sajenju v prvem rastnem letu sa-
dike le dodobra ukoreninijo, za rast pa jim zmanjka 
moči.
Jagodičevje: Obrežemo ga, ko se sokovi umaknejo v 
korenine. Primerno je, da jih pognojimo z debelo pla-
stjo gnoja, ki bo dajal zaščito čez zimo. V tem prime-
ru spomladi dodamo samo kalij in fosfor v razmerju 
1:2. Tako je poskrbljeno za uspešno rast, cvetenje 
in plodovnost. S hlevskim gnojem je sicer rokovanje 
težje v primerjavi z briketiranim gnojilom, pa tudi 
manj učinkovito saj hlevski gnoj poleg humusa in du-
šika ne vsebuje ničesar drugega. Pravo briketirano 
gnojilo in pravega naravnega izvora pa vsebuje vse 
hranljive elemente in še nekaj več. Hkrati pa nam 
raziskuje zemljo.
Naslednjič bomo pisali o čudovitem zdravilnem dre-
vesu ASIMINI TRILOBA, ki jo je kljub zahtevnosti vred- 
no imeti v svojem sadovnjaku.

Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ljubljanska cesta 12b, 1270 Litija

SPECiaLizirana ProdajaLna  
ZA PROFESIONALCE, VRTIČKARJE  

IN KMETE.

www.agrolit.si

NOVO V AGROLITOVI TRGOVINI!
reS uGodno!!!!

Sadike ASIMINE, cepljene, po ceni 19,90 €,  
dobite izčrpna navodila in nasvete za 

vzgojo. Sadike ostalih sadnih vrst.
Vse za koline;  

KOLOFONIJA V PRAHU NAJCENEJE. 
Proti poledici v zimskih dneh za varno 

hojo LEDIS luskice delujejo do –30 °C.

tel.: 01/8980-181
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JESENSKE SEJEMSKE PREDSTAVITVE  
SRCA SLOVENIJE

V jesenskih mesecih se območje Srce Slovenije predstavlja 
na številnih dogodkih, med katerimi sta bila najbolj odmevna 
sejem Kamping & Karavaning in sejem Narava-zdravje v Ljub-
ljani. 
Na sejmu Kamping & Karavaning je Srce Slovenije sodelovalo kot 
partner sejma. Na razstavnem prostoru se je predstavilo kar 21 
različnih turističnih ponudnikov in pridelovalcev lokalne hrane ter 
izdelovalcev domače obrti iz našega območja. Obiskovalci sejma 
so bili navdušeni nad novimi kolesarskimi potmi in mrežo novih 
postajališč za avtodome v Srcu Slovenije. V mrežo so vključeni 
mali podeželski ponudniki, od kmetij, gostiln, športnih centrov in 
kulturnih znamenitosti, ki oblikujejo prijazno destinacijo za avto-
dome. Nov turistični produkt Karavaning po Srcu Slovenije smo 
sredi septembra na tiskovni konferenci v Ljubljani predstavili tudi 
slovenskim novinarjem. Po območju je od 12. do 14. oktobra 2012 
potekala promocijska karavana avtodomov, ki je med drugim 
vodila mimo Dežele kozolcev v Šentrupertu, gradu Bogenšperk, 
Oglarske dežele ter med vinogradi in zidanicami po poteh Od Litije 
do Čateža. Prva karavaning destinacija v Slovenije – Srce Slovenije 
je bila 11. Oktobra predstavljena tudi v oddaji Na lepše. 
Na podlagi pobude s strani Terme Snovik in dobrega odziva obisko-
valcev na novo turistično ponudbo Sr ca Slovenije, smo se odločili 
za sodelovanje tudi na sejmu Narava-zdravje, ki je sredi oktobra 
potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Glede na to, da 
skupaj z občinami razvijamo program lokalne samooskrbe, smo iz-
koristili priložnost za ponovno predstavitev mini tržnice Srca Slo-
venije, na kateri so se predstavili ponudniki z območja z zdravimi 
lokalnimi pridelki. S prodajo svojih pridelkov in izdelkov so bili zelo 
zadovoljni.

v Ljubljani in tam je veliko ljudi izvedelo za nas. Na naši kmetiji so pred 
kratkim posneli tudi prispevek o postajališčih za avtodome za oddajo 
Na lepše, ki je bila predvajana na TV Slovenija, kar se mi zdi še posebej 
dobra reklama. 

Od kdaj sodelujete z zadrugo Jarina in Centrom za razvoj Litija in 
na kakšen način? Kakšne so vaše izkušnje? 
S Centrom za razvoj Litija dobro sodelujemo. K nam so pripeljali že 
kar nekaj skupin, med njimi so bili gostje iz Albanije in predstavniki Fa-
kultete za turistične študije Turistica iz Portoroža. Povabljena sem bila 
tudi na sejem Kamping & Karavaning na mini tržnico Srca Slovenije, 
kar je bila zame zelo pozitivna izkušnja. Prepričana sem, da se bo naše 
sodelovanje uspešno nadaljevalo tudi v prihodnosti.  

Vam kdo pomaga pri razvoju kmetije? 
Zaenkrat nam uspeva, da na kmetiji vse naredimo v krogu družine.

Lavričevi iz Malih Sel nad Vačami se z ekološkim kmetovanjem ukvar-
jajo že deset let, pred kratkim pa so se odločili, da bližino Geometrič-
nega središča Slovenije in prazgodovinskih Vač izkoristijo v turistične 
namene. Domačijo iz leta 1860 so obnovili, svojo dejavnost pa preu-
smerjajo v izletniško kmetijo. 

Po poroki se je gospa Vera iz Ljubljane preselila na podeželje. Z možem 
Andrejem sta se odločila, da bosta imela ekološko kmetijo z ovcami. 
Službo je zamenjala za delo na kmetiji, zdaj uspešno skrbi za izvajanje 
glavne dejavnosti na kmetiji - ovčereje, prideluje pa tudi  različne vrste 
zelenjave.

Opravila na kmetiji, ki obsega okrog pet ha obdelovalnih površin, opra-
vita večinoma sama z možem, po potrebi pa jima pri delu pomagajo 
tudi sinova Jure in Borut ter hčerki Klavdija in Romana. Gospa Vera 
pravi, da je ponosna na svoje otroke, ki ji pri delu veliko pomagajo, saj 
s skupnimi močmi lahko naredijo veliko. 

S čim se na kmetiji ukvarjate, kaj vse pridelujete? Po katerem 
domačem pridelku oziroma dejavnosti ste najbolj znani?
Ukvarjamo se z ovčerejo, znani smo po dobri jagnjetini. Pridelujemo 
več vrst zelenjave, kot so solata, fižol in paprika, ki jo porabimo v kuhi-
nji na kmetiji za naše goste ter za domačo rabo. 

Ali se na kmetiji ukvarjate še s kakšno dodatno ponudbo? 
Da, letos smo na novo začeli z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in 
postali izletniška kmetija. Vključili smo se tudi v mrežo postajališč za 

avtodome na območju Srce Slovenije. 
Gostom ponujamo oddih v naravi v 
pristnem domačem okolju, česar na 
primer v Ljubljani ni.

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko 
kupimo vaše pridelke? 
Na naši kmetiji se da tudi kaj kupiti, 
večinoma pa pridelke vključujemo v 
našo gostinsko ponudbo. Na doma 
pridelano hrano smo zelo ponosni in 
tudi gostje jo imajo radi.

Na kakšen način se promovirate? 
Pravijo, da dober glas seže v deveto 
vas in tudi pri nas je tako. Konec sep-
tembra smo s Srcem Slovenije sode-
lovali na sejmu Kamping & Karavaning 

VERA LAVRIČ,  
Ekološka kmetija Pr'Lavrič

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja? 
Mislim, da je naš kraj že precej turistično razvit, saj ga Slovenci pozna-
jo predvsem po Geometričnem središču Slovenije, vaški situli, fosilni 
obali in božjem grobu. V zadnjem času tudi po Pustolovskem parku 
Geoss, s katerim smo tudi mi zelo zaživeli. Zdaj je čas, da nas spoznajo 
še po dobri domači hrani. Avtodomarji se na primer pri nas zadržijo 
noč ali dve in se podajo tudi na kolesarjenje po kolesarskih poteh Srca 
Slovenije.

Kako vidite razvoj vaše kmetije jutri? 
Smo še čisto na začetku in vem, da bomo s skupnimi močmi dosegli 
vse, kar smo si zastavili. Imamo še veliko načrtov, ki jih nameravamo 
izvesti prihodnje leto. Naša kmetija bo predvsem izletniška kmetija, na 
kateri bomo gostom postregli z dobro domačo hrano.

Vam ostane kaj časa zase? 
Časa je dovolj, samo pravilno si ga moramo porazdeliti. Kakšen vikend, 
ko ni dela, si vzamemo čas za obisk prijateljev. Z možem in najmlajšo 
hčerko gremo poleti radi za nekaj dni v toplice ali v Kranjsko goro, kjer 
veliko kolesarimo, med drugim na Vršič ali do Belopeških jezer. 

Pripravila: Ana Savšek, RCL

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega pro-
jekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov na-
men je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

Predsednik Srca Slovenije, Franci Rokavec, s ponudniki območja na skupnem raz-
stavnem prostoru Srca Slovenije na sejmu Kamping & Karavaning 

Lokalna ponudba hrane je na tržnici v Zagorju na voljo ob sredah in sobotah

Franci Rokavec (župan Občine Litija), Aleksandra Gradišek (direktorica Centra 
za razvoj Liti ja), Radovan Skubic Hilarij, Primož Zupančič (žu pan Občine Dol pri 
Ljubljani) in Sandi Češko (ustanovitelj podjetja Studio Moderna)

30 LET EKSTREMNIh šPORTNIh  
POdVIgOV uLTRAMARATONCA  

hILARIJA
Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic Hilarij je v Zagorje ob 
Savi konec septembra z obiskovalci delil doživetja s svojih eks-
tremnih tekaških in kolesarskih podvigov. V pogovoru z Blažko 
Muller Pograjc se je v krogu svojih prijateljev, podpornikov in 
družine dotaknil tudi mladostnih dni, ko je prebolel kar nekaj 
težkih bolezni. Te je vztrajno premagoval s tekom in preživlja-
njem časa v naravi. Sčasoma je to postal njegov način življenja. 
Pred osmimi leti je tekaške copate zamenjal za kolo in nadaljeval 
s kolesarskimi podvigi, ki so bili pogosto na meji vzdržljivosti.
Hilarijeva pot je zgodba o uspehu, saj je z močno voljo premagoval 
težave in je zato lahko vzor nam vsem«, je v Zagorju povedal Sandi 
Češko, ustanovitelj multinacionalne korporacije Studio Moderna, ki 
že vseskozi podpira Hilarijeve projekte. Poleg županov občin Zagor-
je ob Savi, Litija, Dol pri Ljubljani in Mengeš je na dogodku »Hilarij 
se vrača domov« sodelovala tudi Aleksandra gradišek, direktorica 
Centra za razvoj Litija, ki pod znamko Srce Slovenije povezuje občine 
v osrčju naše države. Hilariju je v znak povezovanja in podpore poda-
rila kruh v obliki srca, ki so si ga po koščkih razdelili vsi prisotni. Obi-
skovalci so si v Delavskem domu v Zagorju, ob glasbenem nastopu 
domačina Vlada Poredoša s sinovoma, ogledali razstavo Hilarijevih 
projektov v 30 letni športni karieri. Seznanili so se tudi z novimi ko-
lesarskimi potmi po območju Srce Slovenije, ki jih je pred kratkim v 
kolesarskem vodiču izdal Center za razvoj Litija. 
V začetku septembra se je Hilarij lotil podviga, v okviru katerega je 
nameraval s kolesom prekolesariti vseh 211 slovenskih občin. 
Po odmevnem startu, pri katerem so ga na kolesih spremljali mnogi 
mlajši kolesarji, je moral projekt prekiniti. Med četrtim dnevom ko-
lesarjenja, 3. septembra, je namreč pri Cerknem padel in se poško-
doval. Po 14dnevnem okrevanju v UKC Ljubljana je večina poškodb 
pozdravljenih, njegovo počutje pa dobro. Naslednje leto spomladi si 
želi projekt 211 lipovih listov dokončati in v celoti povezati zeleno 
Slovenijo. Ostalo mu je še 155 občin in za približno 2.200 kilometrov 
kolesarjenja po Sloveniji.

PRILOŽNOSTI ZA KMETE NA LOKALNIH 
TRŽNICAH 

Zadruga Jarina iz Litije je v sodelovanju z Občino Zagorje ob 
Savi povezala lokalne kmete in na zagorski tržnici od začetka 
septembra na enem mestu dvakrat tedensko ponuja najbolj-
še lokalno sadje in zelenjavo. Kot dobra praksa povezovanja 
kmetov in prodajo na tržnici se je izkazala že v Ivančni Gorici, 
zainteresirani so tudi v Mengšu.

Ponudbo na tržnici v Zagorju želi Jarina povečini sestaviti iz pridel-
kov domačih, zagorskih kmetov in pridelovalcev iz bližnje oko-
lice. Na stojnici je integrirano pridelana hrana ločena od ekološke, 
predstavljene pa so tudi kmetije, ki dobavljajo pridelke, s čimer je 
zagotovljena njihova sledljivost. Tudi ostala ponudba, ki jo Jarina 
zagotavlja z vidika čim bolj celovite ponudbe, je izključno sloven-
skega porekla. Pestrost na stojnici je prilagojena glede na letni 
čas in razpoložljivost pridelkov, postopno pa želijo kupcem ponuditi 
tudi domače mesnine, sire in mlečne izdelke.
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(Nadaljevanje iz 1. strani)
POLŠNIK NA EVROPSKEM PRAZNIKU PODEŽELJA

Na natečaju v organizaciji Evropskega združenja za 
razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE je sodelovalo 
29 vasi iz enajstih držav, ki s svojimi vizionarskimi in 
trajnostno naravnanimi projekti delujejo »od spodaj 
navzgor« in sprejemajo aktualne izzive za sodoben in 
v prihodnost usmerjen razvoj. Polšnik je sodeloval kot 

edini predstavnik iz Slovenije.
Srečanje vseh sodelujočih vasi je bilo v kraju Langenegg v avstrijskem 
Vorarlbergu, 21. septembra 2012. Na slovesni podelitvi priznanj smo 
ponosno zrli na oder, ko sta Jože Kos in Aleksandra Gradišek, direk-
torica Centra za razvoj Litija, prevzela evropsko nagrado, ki smo jo 
prejeli z obrazložitvijo: »Polšnik navdušuje predvsem zaradi pobude, ki 
prebivalce in prebivalke krajevne skupnosti preko izobraževanja in spod-
bujanja odgovornosti na ravni vsakega posameznika animira za iskanje 
podjetniških priložnosti. Te se uresničujejo na različne načine - od usta-
navljanja podjetij do oblikovanja gozdno lesne verige – lesnega grozda. 
Tudi spodbujanje romarskega in prireditvenega turizma, prizadevanja za 
aktivno vključevanje žensk v družbeno življenje kraja in številne lokalne 
pobude ter prostovoljno delo vaščanov in vaščank zasluži posebno po-
hvalo in priznanje. Poudarimo naj še, da Polšnik nedvomno izpolnjuje 
moto natečaja. Zato Polšnik nagrajujemo z Evropsko nagrado za razvoj 
podeželja za posebne dosežke na več področjih razvoja vasi.«
Vasica Langenegg je leta 
2010 prejela priznanje 
za Evropsko vas leta in 
to si zares zasluži, saj so 
s svojo inovativnostjo, 
ekološko in ekonomsko 
naravnanostjo, prijazno-
stjo in organiziranostjo 
res v veliki prednosti. V 
dopoldanskem času smo 
se udeležili različnih de-
lavnic in si pod njihovim 
vodstvom ogledali vas, 
v večernih urah pa je v središču vasi potekala tržnica »Doživeti Evro-
po«, kjer smo obiskovalce navdušili tudi Polšničani z Moškim pevskim 
zborom Polšnik in instrumentalisti ter z domačimi dobrotami. Navezali 
smo stike z nekaterimi udeleženci natečaja, ki jih bomo v prihodnosti 
povabili v Slovenijo.
V dopoldanskem času smo se srečali tudi s komisijo, ki nas je obiskala 
na Polšniku, 23. maja. Izvedeli smo marsikaj zanimivega in lepo je bilo 
slišati, da smo na pravi poti, da dosežemo zastavljene cilje. Prednost 
nekaterih tekmovalnih vasi je v tem, da so v začetku devetdesetih let že 
skrbeli za razvoj podeželja v smislu izobraževanj, iskanja zaposlitvenih 
možnosti in povezovanj, medtem ko se je tovrsten razvoj v naših krajih 
pričel šele po letu 2002. Navdušeni so bili nad našim načinom medge-
neracijskega povezovanja, sodelovanja in prostovoljstva v društvih, o 
našem preteklem delu in o odlično zastavljenih načrtih za prihodnost. 
Predvsem pa so poudarili, da vidijo gospodarski napredek ob izkori-
ščanju naravnih virov in energije, kot je les. Potrdili so, da je les naša 
priložnost, ki jo moramo nadgraditi. Malo je takih vasi, ki bi v tako krat-
kem času naredile takšen napredek. Verjemite, da smo vsi ponosno 

sedeli in poslušali, saj 
je bilo res lepo slišati 
to iz ust predsednika 
komisije, ki se s tem 
ukvarja že vrsto let. 
Res se premalo zave-
damo svojih vrednot 
in pomembnosti naše-
ga skupnega dela ter 
predvsem razumeva-
nja med nami, ki nam 
prinaša rezultate.

Jože Kos, podjetnik z Velike Preske, ki je eden ključnih spodbujevalcev 
razvoja v kraju, je v enem od intervjujev dejal: »Nagrada pomeni doda-
ten zagon krajanom za še bolj aktivno sodelovanje, povezovanje in izva-
janje skupne razvojne vizije kraja, hkrati pa nam pomeni veliko priznanje 
za dosedanje delo«.
Langenegg smo zapustili z odličnimi vtisi. Veliko novega smo se naučili 
in videli. Uspešno smo promovirali tako Polšnik kot celotno območje 
Srce Slovenije. 
Zahvaljujemo se Centru za razvoj Litija za vso strokovno pomoč in 
za organizacijo te ekskurzije, ki nam bo ostala za vedno v spominu, 
hvala Aleksandri Gradišek in Saši Ceglar. Hvala dr. Mariji Markeš iz 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS Slovenije za zaupanje in stro-
kovno pomoč. Hvala Petri Kos za pomoč pri izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije, Slavku Fišterju za nemške prevode, vsem pevcem in 
instrumentalistom, Miri Novak, ki je pevcem sešila nove telovnike, za 
odlično pecivo hvala: Tončki Borišek, Vidi Sladič, Mariji Vozelj, Tanji 
Bučar, Marinki Poznajelšek, Bredi Kos, Darji Tomc, Nadi Završnik in 
Romani Repovž. Hvala Igorju, Boštjanu in Primožu za posojo »domačih« 
instrumentov iz lesenega kovčka, kateri so navdušili gledalce.
Hvala OBČINI LITIJA in KS Polšnik. Polšnik gre naprej! Več na spletni 
strani: www.polsnik.si!  Mateja SLADIČVOZELJ

OBUJMO SVOJEGA JEKLENEGA KONJIČKA  
V ZIMSKE PNEVMATIKE

Dandanes, ko nas z vseh strani ozaveščajo, kako se moramo varčno ob-
našati, je prav, da se spomnimo na 15. november, ko bo treba preobuti 
avto v zimske pnevmatike. To nam določa Zakon o cestnem prometu, 
ki opredeljuje 3 mm profil na letnih pnevmatikah, oz. zamenjavo z zim-
skimi, ki imajo oznako M+S. Ta oznaka v angleščini poimenuje »mould 
and snow«, kar pomeni blato in sneg. Kazen za neupoštevanje zakonskih 
predpisov je višja, kot je to nakup štirih protektiranih pnevmatik. 
Hitra gospodarska rast v preteklih letih je mnoge potrošnike usmerila, da 
so ob menjavi stare pnevmatike zavrgli in kupili nove. Ekološko usmer-
jeni posamezniki, ki so videli tu gospodarsko priložnost, so se obnašali 
drugače. Zamenjali so jih s protektiranimi pnevmatikami. »Oh, zopet te 
nalite gume!« je slišati, čeprav je čas takih »nalitih« že desetletna pre-
teklost. Danes je tehnologija obnove z vročim postopkom, kjer se ne 
obnavlja le tekalna površina, temveč tudi bočnice, močno napredovala. 
Taka pnevmatika je ponovno uporabna in bistveno cenejša. V zadnjih 
petih letih, ko je zaradi pomanjkanja surovin, cena kavčuka poskočila 
za 160%, so se zganili tudi v gumarski industriji. S tem pa se je močno 
dvignila tudi cena novih pnevmatik. Mnoge multinacionalke, ki danes 
krojijo usodo te industrije, so proizvodnjo selile v države z izredno poceni 
delovno silo, kjer tudi ne dajo kaj dosti na okolje. 
Zgled nam bi morali biti evropski državi Švica in Italija, kjer pretežni del 
zimskih pnevmatik obnovijo. Profili le teh so odkupljeni od znanih bla-
govnih znamk, kot so Michelin in Continental, ki sta svetovna »liderja« v 
svetu pnevmatik.
Ekološko obnašanje pa bo občutil tudi vaš žep, saj so te pnevmatike ce-
novno bistveno cenejše. Nudijo dober oprijem, saj so edina stična točka 
med vozilom in cesto.
Vašo varnost zagotavljajo tako v snegu kot tudi v brozgi. Vsaka pnevma-
tika je izdelana ročno, skrbno, saj je kvaliteti namenjena velika pozor-
nost. Nadzor nad procesom izdelave omogoča dokaj zanesljivo stopnjo 
kakovosti. Varnost voznika je pri protektirani pnevmatiki na prvem me-
stu, druga pa je ugodnejša cena.  JV 

Letos novembra mineva 80 let od ustanovitve prvega turističnega dru-
štva v Litiji (takrat Tujskoprometno društvo oz. takrat so turizmu rekli 
tujski promet), ki si je zelo prizadevalo za razvoj turizma v Litiji. Ob-
javljamo del iz originalnega časopisa Jutro iz leta 1932, kjer je na 4. 
strani objavljen članek o ustanovitvi društva.  Helena HAUPTMANPRVA PRAVA NOGOMETNA ŽOGA

Ko je bil otrok, je, med vojno, skupaj z bratom Cirilom, kepal nemške 
vojake, ki so ga močno naribali, da je bil prepričan, da je z njim konec.
Ko je bil študent, je prinesel na Vače prvo pra-
vo usnjeno nogometno žogo, projektiral je prvo 
smučarsko skakalnico v Martinčevem dolu in pri 
Grmovšku na Klancu. Bil je idol in vzor prave-
ga športnika in svoje prijatelje na Vačah je učil, 
kako se igra pravi nogomet, kako se pravilno 
skače na smučeh. Bil je lep mladenič, ki je mar-
sikaj vedel o športu. O vanj zaljubljenih deklicah 
raje ne bom govoril. 
Ko je doštudiral, je postal zelo znan arhitekt. 
Tako je na raznih natečajih (urbanistično arhi-
tektonska ureditev, zazidalni načrti) dobil sku-
pno kar 24 nagrad, med njimi je dosegel kar pet prvih mest. Njegova 
dela so: Regulacijski in ureditveni načrt za občino Moste, soseska Šte-
panjsko naselje, stanovanjsko naselje Kotlje pri Črni, za katero je dobil 
Plečnikovo nagrado, naselje Vlae v Skopju, zazidalni načrt v Medvodah, 
v Slovenj Gradcu, v Luciji pri Portorožu itd. 

Letos 27. oktobra bi bil star 80 let. Bo pa dru-
go leto, 15.junija, minilo že dvajset let, kar 
ga ni več med nami. Njegovo ime je Mirko 
Mrva (slika 1). V našem prenovljenem mu-
zeju, v Domu Petra Svetika, ima svoje mesto 
med znamenitimi Vačani (slika 2). 
Stanovalci Štepanjskega naselja so lani obi-
skali zgodovinske Vače zaradi situle, zaradi 

GEOSSa, zaradi božjega groba, fosilne obale … Potem so me nejeverno 
gledali, ko sem jim rekel, da imamo Vače in Štepanjsko naselje nekaj 
zelo pomembnega in skupnega. Peljal sem jih v prvo nadstropje našega 
muzeja in pokazal predstavitev njihovega arhitekta. Česa takega niso 
niti v sanjah pričakovali. Nekaterim so se začele rositi oči. Osebno so ga 
poznali in z navdušenjem govorili o naselju 
in svojih stanovanjih. Še dodatno pa so bili 
presenečeni, ko so izvedeli, da jih je v gostil-
ni Mrva z okusnim kosilom postregel njegov 
brat s svojo ženo in sinom. Postali smo prija-
telji. To smo bili že prej, samo vedeli nismo.
Lepo bi bilo, če bi Vačani enkrat šli na izlet po 
poteh našega arhitekta Mirka. Pa bi šli malo 
na morje v Lucijo, pa v Ljubljano, na Litijsko 
cesto, malo v rojstno domačijo Prežihovega 
Voranca in bi si ogledali še naselje Kotlje in 
….. S sabo bi povabili tudi njegova sinova 
Matjaža in Blaža ter vdovo Stanko Mrva. Se-
veda pa bi prej stanovalcem povedali o svoji 
nameri, da prihajamo, da se oskrbijo. To bo 
veselo! Rad nas imam!  Zvonček Norček  
  Več na http://www.vace.si/mirko.htm

knjižnica litija
OKTOBER, BOgAT IN PESTER

V pričetek meseca oktobra so se nagrmadile vse-
bine za otroke in starejše: otroci imajo in mi starši 
z njimi – teden otroka, za starejše pa se vse bolj 
uveljavlja promocija vseživljenjskega učenja na fe-
stivalu tretjega življenjskega obdobja. 
Tem zanimivim manifestacijam smo se pridružili 

tudi v knjižnici Litija: strokovne sodelavke so se s šolskimi in vrtčevski-
mi skupinami pogovarjale o Tegobah in radostih odraščanja – seveda 
iz zornega kota knjig in branja, ki se velikokrat dotikajo otroških stisk. 
Obiskali so nas otroci iz vrtca Ciciban Šmartno – 143 jih je bilo skupaj 
s svojimi vzgojiteljicami, za obisk so se odločili tudi četrti razredi OŠ 
Šmartno, v litijsko knjižnico pa je prišlo 63 šolarjev iz OŠ Litija.
Razstava Portret, v organizaciji JSKD OI Litija se je iz Litije preselila v 
šmarsko galerijo. Večina razstavljalcev namreč deluje v Megličevem 
ateljeju v okviru Društva Lila, zato na ogled vabimo tudi Šmarčane in 
Šmarčanke. 
Ure pravljic se vračajo v Litijo vsak drugi torek ob 18. uri, v Šmarsko 
knjižnico pa vsak drugi četrtek. Enkrat mesečno bo pravljičarka obi-
skala tudi Gabrovko in Vače – urnik je objavljen na naši spletni strani 
oz. v mesečnem napovedniku. 
Knjižnica pripravlja še nekaj pomembnih projektov: obeležili bomo 140 
letnico Narodne čitalnice v Šmartnem s prireditvijo konec novembra, 
v teh dneh pa se oblikuje tudi vsebina za brošuro, ki bo izšla ob tem 
jubileju. 
Pričeli smo se dogovarjati tudi za srečevanja s sedmošolci obeh občin 
ter prvimi letniki Gimnazije v projektu Rastem s knjigo. Knjižnica se 
dogovarja za srečanja z zanimivim gostom, ki bo učencem in dijakom 
približal literarni in filmski svet, ter jih seznanil s temnimi in svetlimi 
platmi svojega delovanja: srečali se bomo namreč s piscem in režiser-
jem Metodom Pevcem.
Oktober se končuje s tako imenovanimi krompirjevimi počitnicami: 
knjižnica Litija vabi osnovnošolce, da z nami preživijo zanimiv počitniški 
dan. V torek,. 30. oktobra, bomo jesensko sivino ob čaju in piškotkih 
preganjali s prebiranjem zanimivih ljudskih zgodb, spoznali še kakšno 
ponarodelo in ajtiološko zgodbo, se učili samostojnega iskanja knjig 
v knjižnici, končali pa z igranjem družabne igre z literarno predlogo 
Potovanje deklice Delfine, ki je posvečena ustvarjalki Kristini Brenkovi. 
Dobimo se v torek, 30. oktobra ob 10. uri v Knjižnici Litija. 

Andreja ŠTUHEC

POLETAVCI, POLETNI BRALCI
V torek, 25. septembra smo v Knji-
žnici Litija pripravili zaključno pri-
reditev projekta Poletavci. MKL je 
v lanskem letu prvič izvedla ta pro-
jekt, sodelovalo je 371 otrok, zato 
so se odločili, da letos k projektu 
povabijo 4 knjižnice osrednje slo-
venske regije. Zloženke z navodili 
za mlade bralce, od 7 do 12 leta, so 
bile od sredine junija na voljo v vseh 
enotah, tudi v šolskih in potujočih knjižnicah. Namen projekta je bil, 
da bi otroci med počitnicami tudi brali, saj počitnice so čas potovanj, 
raziskovanj, pa tudi več časa je za sedenje pred računalniki. In prav to 
so želeli spremeniti: čas pred računalniki naj bi zamenjali za branje. 
Čeprav se je akcija začela sredi junija, smo bili nad odzivom zadovoljni. 

Mladi bralci so za projekt izvedeli iz 
medijev in ob obisku splošne knji-
žnice, nekateri pa v potujočih knji-
žnicah. 
Poletavci so brali pol ure na dan, 
trideset dni, ki so jih izbrali sami. V 
poletnih mesecih je tako bralo kar 
31 Poletavcev. Na zaključni prire-
ditvi so prejeli majice in potrdila, 

sponzorji pa so prispevali več lepih nagrad: glavno nagrado, bon za 
rolerje v vrednosti 50 € in bon za 10 € je prispeval Hervis. Mega liziko 
in 150 lizik, ter velik pisan dežnik je prispevalo podjetje Chupa Chups. 
Za knjižne, druge nagrade, nakup majic, plakatov, balonov, zloženk je 
poskrbela Knjižnica Litija. Med sponzorje je potrebno prišteti še: Grafi-
ko 3000, Papirnico Goričane, Konjeništvo Peterlin in NLB. 
Za boljše razpoloženje so poskrbeli fantje najstniške skupine HIGH 5, 
ki so predstavili svojo prvo lastno skladbo Flowth, s katero so uspešno 
sodelovali na natečaju Radia Slovenija, Misli z vodo. Avtor skladbe je 
Žiga Rappl.
Kot vodja projekta Poletavci v Knjižnici Litija, bi se zahvalila vsem mla-
dim bralcem in seveda staršem, ki so skozi vse poletje pridno spre-
mljali branje svojih otrok. Hvala knjižničarkam v potujočih knjižnicah in 
šolskim knjižničarkam. Hvala tudi sodelavcem v knjižnici, ki so poma-
gali zbirati zloženke in ki so sodelovali na zaključni prireditvi. Vzdušje 
na zaključni prireditvi je bilo veselo in v 
nestrpnem pričakovanju žrebanja glavne 
nagrade, zato smo prepričani, da se ob 
podobnih projektih spet srečamo. Najve-
čja nagrada za mlade bralce pa je seveda 
branje, saj to kar nam nudi knjiga, ne do-
bimo nikjer drugje. Zato, kmalu nasvide-
nje!  Aleksandra MAVRETIČ

gABRIJEL VRHOVEC, AVTOR 
MOTIVOV  

NA BRALNIH MAJČKAH
Na dan zlatih knjig, 17. septembra, se 
vsako leto začne branje za bralno znač-
ko. Ta dan so izbrali, ker se je 17. septem-
bra rodil in umrl pisatelj France Bevk. V 
prejšnji sezoni je bila bralna značka zelo 
uspešna, naša akcija »bralna majčka«, 
ki smo jo izpeljali s pomočjo sponzorjev, pa je razveselila prek 1600 
otrok v obeh občinah. Mnogi so poleti občudovali bralne majice, moti-
ve je zrisal Gabrijel Vrhovec iz Višnje Gore, ki nas je obiskal v torek, 9. 
oktobra. Po končanem študiju na Visoki šoli risanja in slikanja v Ljublja-
ni, je nekaj časa delal v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Od leta 1995 
je likovno opremil številne knjige in učbenike. Vseskozi ustvarja tudi 
stripe, vodi delavnice in ure pravljic za otroke,…Poleg likovnih del, ki 
nastajajo po naročilu pa svojo slikarsko izpoved gradi tudi v klasičnem 

80 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA V LITIJI

Njegova Stanka danes sta
nuje v Ljubljani in dela ču
dovite izdelke iz gline. Iz
delala je tudi situlo z Vač.

Moški pevski zbor Polšnik je navdušil obiskovalce 
tržnice »Doživeti Evropo«

Jože Kos in Aleksandra Gradišek z organizatorji 
evropskega natečaja ob prevzemu priznanja

(Nadaljevanje na naslednji strani)
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Širiti ljubezen, truditi se po svojih najboljših močeh in  
biti neobremenjen s posledicami ali rezultati,  

to je življenje. 
(Brian L. Weiss)

Povezovanje, sodelovanje, učenje in širjenje kulturne 
zavesti je naše delo. Po najboljših močeh in z odlič-
nimi ustvarjalci segamo višje. In ustvarjali bomo še 
višje, ker imamo trdno zastavljene cilje in srčno ener-
gijo. Tega nam nihče ne more vzeti. 

SLIKARSKA RAZSTAVA gABRIJELE HAUPTMAN
V ponedeljek, 5. novembra 2012, vas ob 19. uri vabimo v Kulturni 
center Litija na otvoritev že pete samostojne likovne razstave mag. 
gabrijele Hauptman, članice Litijskega likovnega ateljeja (LILA). Raz-
stavljene bodo slike in kipi kot upodabljajoče empatične podobe dana-
šnjega sveta. Vljudno vabljeni na kulturnoumetniški dogodek.

ABONMA – 15. NOVEMBER OB 19.30 
V drugi abonmajski predstavi se bomo nasmejali odličnemu Janezu Ho-
čevarju – Rifletu v predstavi STAR FOTR. Abonenti boste vabilo prejeli 
tudi po pošti. 

KEKEC IN PEHTA NA OTROŠKI MATINEJI 
Razveseljevala nas bosta v soboto, 17.11.2012 ob 10. uri, v Kulturnem 
centru. Kakšne vragolije bo Pehti zagodel Kekec, si boste ogledali v 
odlični predstavi, ki jo bo izvedlo GLEDALIŠČE KOLENC.

ŠIRIMO KULTURNE DIMENZIJE V LITIJI – gLASBENI 
ABONMA – NEKAJ NOVEGA!

V sodelovanju z Glasbeno šolo LitijaŠmartno v novembru pričenjamo z 
glasbenim abonmajem, ki bo izpopolnil kulturno ponudbo v našem me-
stu. V mesecih od novembra do marca bo izvedenih 5 glasbenih večerov. 
Za prvo sezono smo izbrali: 
Koncert učiteljev Glasbene šole Litija-Šmartno
Učitelji Glasbene šole LitijaŠmartno bodo s svojim koncertom vstopili 
v prvo koncertno sezono v Litiji. S svojim nastopom bi radi učencem, 
njihovim staršem in širši javnosti pokazali svoje glasbenoumetniško 
znanje, obenem pa tudi na ta način poudarili pomembnost glasbenega 
izobraževanja in kulture. Ker se bo šola v letu 2013 predvidoma selila v 
nove prostore v okviru SVCja Litija, bodo s koncertom, ki ga podarjajo 
vsem ljubiteljem glasbe, poskušali zbrati tudi nekaj donacijskih sredstev 
za selitev in delovanje v novih prostorih.
Skupina Beer Belly je petčlanska glasbena skupina iz Kranja, njena 
glasba pokriva področja
tradicionalne irske, škotske in keltske kulture od preigravanja znanih 
irskih reelov, jigov, škotskih dud in keltskih pesmi, starih nekaj stole-
tij. Svoj program popestrijo z lastnimi skladbami ter slovensko ljudsko 
glasbo, dotaknejo pa se tudi drugih evropskih kultur kot so ruska, ma-
džarska, italijanska, francoska, portugalska…, sem in tja pa zaigrajo tudi 
kakšno »bluegrass« pesem. Za seboj imajo pet izdanih albumov, video-
spot in preko 300 nastopov.
Kvartet klarinetov JUKEBOX na inovativen in kreativen način pristopa 
do poslušalcev skozi vrsto različnih glasbenih zvrsti (klasika, moderna, 
pop, rock, jazz, blues, etno, filmska, računalniška, narodno zabavna, me-
tal, country, tehno, ambientalna glasba). Glasbeniki s svojimi nastopi 
publiko v isti sapi zabavajo ter poučujejo v zanimivi sestavi kvarteta kla-
rinetov ter opcijsko percussionista, ki poskrbi še za bogatejše glasbeno 
doživetje. Za duhovit, glasbeno bogat in strokovno poučen nastop poskr-
bijo štirje akademski glasbeniki in profesorji klarineta: Vid Pupis, Matic 
Titovšek, Damir Fajfar in Tomaž Kolar.
Kitarist Mario Kurtjak (1989) se je kitaro učil pri Evi Hren na Glasbeni 
šoli Logatec, šolanje je nadaljeval pri prof. Igorju Sajetu na Srednji glas-

beni šoli v Ljubljani, še preden pa je dopolnil 17 let, so ga kot izjemnega 
talenta sprejeli na ljubljansko Akademijo za glasbo, kjer je kitaro študiral 
pri prof. Andreju Grafenauerju in leta 2010 diplomiral z odlično oceno 
in posebno pohvalo. Kot solist je na tekmovanjih osvojil kar nekaj po-
membnih nagrad, med drugim je leta 2007 prejel Škrjančevo nagrado za 
glasbene dosežke, leta 2009 priznanje občine Logatec, kot član komor-
nega tria IreNeMa pa je leta 2008 prejel Prešernovo nagrado Akademije 
za glasbo v Ljubljani. Svoje igranje redno izpopolnjuje na mojstrskih te-
čajih priznanih kitaristov, koncertira pa v Sloveniji in v tujini.
Komorni zbor Ave je bil ustanovljen leta 1984 v župniji LjubljanaVič 
kot Vokalna skupina Ave. Pod umetniškim vodstvom ustanovitelja An-
draža Hauptmana je skupina kmalu prestopila prag domače župnije in s 
kakovostnim poustvarjanjem raznolike zborovske glasbe osvojila poslu-
šalstvo doma in v tujini. Obenem se je razširila v komorni zbor, v katerem 
prepevajo pevci iz vse Slovenije in zamejstva. Zbor je uspešno sodeloval 
na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih ter kon-
certiral po Sloveniji in na turnejah po Evropi in svetu; med drugim je 
obiskal Argentino, Dansko, Egipt, Finsko, Francijo, Južno Afriko, Kanado 
in ZDA.
Ave je že dobri dve desetletji eden najbolj prepoznavnih pevskih sesta-
vov v Sloveniji in Evropi, ki v prihodnost zre z neugasljivo željo po odlič-
nem izvajanju zborovske glasbe. Od maja 2011 ga vodi Jerica Gregorc 
Bukovec.
Cena glasbenega abonmaja je 30€. Vstopnice bodo na voljo tudi 
za izven in sicer od 8€-10€ (odvisno od cene izvajalca). Abonmaj-
ske vstopnice lahko dobite v Javnem zavodu za kulturo Litija ali jih 
rezervirate po tel. 01-8900-200 ali 041-992-143 oz. na el. naslov 
mateja.sladicvozelj@siol.net. 
Prvi glasbeni večer bo 30.11.2012 ob 19. 30 uri v Kulturnem centru 
Litija – Koncert učiteljev Glasbene šole Litija-Šmartno. 

DRAgOCENA PRIDOBITEV ZA MUZEJ LITIJA 
Prirodoslovni muzej Slovenije in geolog Blaž Zarnik sta Muzeju Litija 
velikodušno posodila 11 primerkov kamnin in mineralov iz znamenite 
zbirke mineralov barona Žige Zoisa, prominentnega kranjskega plemiča, 
naravoslovca in mecena umetnosti, ki jih je zbral na območju rudnika 
Sitarjevec.
Zoisova zbirka mineralov je ena najstarejših, najlepših in v kulturnozgo-
dovinskem pogledu najpomembnejših tovrstnih zbirk. Obsega približno 
5000 primerkov mineralov in kamnin. V stalni razstavni zbirki Prirodo-
slovnega muzeja Slovenije je le 306 primerkov, ostali so v depoju. Zbirka 
ni pomembna le zaradi svoje lepote in raznovrstnosti, temveč tudi zato, 
ker je bila temelj prvega muzeja na Slovenskem, leta 1831 odprtega 
Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani.
Kako je imel baron Žiga Zois (prvotni lastnik in ustanovitelj zbirke) spr-
va razvrščene minerale, ni znano, gotovo pa mu je pozneje služila za 
osnovo Wernerjeva razporeditev mineralov. Tako lahko v zbirki najdemo 
med minerali snovi, ki mednje ne sodijo, kot na primer nekatere kamnine 
(bazalt). V Zoisovem času tudi še niso pisali kemičnih formul in beseda 
fosil ni označevala le okamnine, temveč tudi minerale in kamnine. Med 
nahajališči mineralov iz Zoisove zbirke srečamo razne predele v srednji 
in zahodni Evropi, veliko primerkov je iz Skandinavije, Transilvanije in 
Italije, zastopane pa so tudi zunajevropske dežele.

NAPOVEDUJEMO!
Letni koncert Pevskega društva Lipa Litija – »AVSENIKOV VEČER«
V litijskem najstarejšem pevskem društvu Lipa kar vre od ustvarjalne 
energije, saj vedno snujejo nove podvige in pevske poslastice za vse 
ljubitelje glasbe od blizu in daleč. Za letošnji letni koncert bodo dekleta 
in fantje združili moči in ob pomoči Marka Krebsa in njegovega kvinteta 
pripravili poseben večer, posvečen Avsenikovi glasbi. Brez gostov seve-
da tudi ne bo šlo, a leti naj ostanejo za zdaj še skrivnost.

Letni koncert PD Lipa Litija »Avsenikov večer«
petek, 26. oktober 2012 ob 19.00, Kulturni center Litija

Prisrčno vabljeni v Kulturni center Litija

kulturni koledar
DATUM URA DOgODEK LOKACIJA

23.10. TOR 18.00 Pravljična ura Knjižnica Litija

24.10. SRE 18.00 Podjetništvo v srcu, uvodni seminar Mc Litija
16.00 U3: Ambrozijo imamo tudi v Litiji!, predavanje in ogled, doc. dr. Nejc Jogan Knjižnica Litija 

25.10. ČET 18.00 Pravljična ura Knjižnica Šmartno
27.10. SOB 8.00–11.00 Stojnica vse zastonj Tržnica Litija
29.10. PON 17.00 Čarovniška delavnica – pripravnica na Noč čarovnic Mc Litija
31.10. SRE 16.00–20.00 Noč čarovnic – multimedijski projekt Krik Grad Bogenšperk

3.11. SOB 16.00 Vintič delavnica modnih dodatkov Mc Litija
19.00 Čajanka  vintič foto shooting Art caffe Litija

5.11. PON 18.00 Ura pravljic Knjižnica Vače
19.00 Otvoritev slikarske razstave GABRIJELE HAUPTMAN Kulturni center Litija

6.11. TOR
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija

18.30–20.30 Delavnica Photoshop Mc Litija
19.00 Srečanje z Ivanom Esenkom in odprtje  fotografske razstave Knjižnica Litija

7.11. SRE 18.00–21.00 Generiranje podjetniških idej,  delavnica Podjetništvo v Srcu Mc Litija

8.11. ČET

16.00 Ura pravljic Knjižnica Gabrovka
16.30 U3  ustvarjalna delavnica Knjižnica Litija
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno

18.30–20.30 Delavnica Photoshop Mc Litija

9.11. PET
17.00 Odprtje razstave vezenin in izdelkov keramike (U3) – posvečeno občinskemu prazniku Šmartno Knjižnica Šmartno
17.00 U3: Razstava krožka za vezenje in krožka za keramiko ob občinskem prazniku občine Šmartno Knjižnica Šmartno
19.00 Otvoritev razstave slik Beatriz Pinto Fereira Mc Litija

14.11. SRE 18.00–21.00 Izbor podjetniških idej, delavnica Podjetništvo v Srcu Mc Litija
15.11. ČET 19.30 Abonma – STAR FOTR – Siti teater Kulturni center Litija
19.11. PON 18.30–20.30 Delavnica Illustrator Mc Litija

20.11. TOR
18.00 Ura pravljic Knjižnica Litija
19.00 Literarni večer ob 70letnici pesnika in pripovednika Jožeta Sevljaka, predstavitev nove pesniške zbirke Knjižnica Litija

18.30–20.30 Delavnica Illustrator Mc Litija
21.11. SRE 18.00–21.00 Evalvacija podjetniških idej in priprave na predstavitev, delavnica Podjetništvo v Srcu Mc Litija

22.11. ČET
17.00 U3  zeliščarstvo Knjižnica Šmartno
18.00 Ura pravljic Knjižnica Šmartno
19.00 Ščepec JZ Indije in Šri Lanka Potopis Branka Mc Litija

23.11. PET 19.00 Letni koncert Pevskega društva Lipa – AVSENIKOV VEČER Kulturni center Litija
24.11. SOB 8.00–11.00 Stojnica vse zastonj Tržnica Litija
28.11. SRE 18.00 U3: Predavanje o grofici Adelmi von Vay, predavatelj Jan Ciglenečki Kulturni center Litija
28.11. SRE 18.00–21.00 Podjetništvo v Srcu – Predstavitev podjetniških idej Mc Litija

29.11. ČET 18.00 Koncert citrarskega orkestra »Srebrne strune« DU Litija Kulturni center Litija
19.00 Slovesnost ob 140letnici ustanovitve narodne čitalnice v Šmartnem Kulturni dom Šmartno

30.11. PET 19.30 GLASBENI ABONMA:  Koncert učiteljev GŠ LitijaŠmartno Kulturni center Litija
19.10.-7.11. Razstava: ART FOTOGRAFIJA – VIDEO FILMI Mc Litija

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

slikarskem izrazu, kolažih in asemblažih. 
V Knjižnici Litija je razstavil nekaj svojih 
izdelkov, ki obiskovalca skoraj šokirajo. 
Avtor je pojasnil, da gre za asemblaže z 
razstave Priden, kjer je ponazoril svojo 
usodo, ko je kot najstnik zaradi tumor-
ja izgubil nogo. To bolnišnično obdobje, 
njegove izkušnje z zdravstvenimi delavci 
in njegovo dozorevanje je izrazil na ku-

hinjskih deskah, kjer mrgoli otroških igračk 
ali njihovih delov. Slovenske knjižnice so Ga-
brijela Vrhovca podrobneje spoznale, ko je 
narisal motive na majice ob dnevu splošnih 
knjižnic. 

Pogovor z gostom je vo-
dila direktorica knjižnice, Andreja Štuhec, ki ga je 
povabila, da nariše tipično knjižničarko. Ob nasta-
janju ilustracije so se obiskovalci zelo zabavali. V 
kulturnem programu je nastopila mlada saksofo-
nistka Saba Safić, dijakinja 3. letnika Gimnazije 
Litija, ki deluje v več jazz sestavih in obiskuje ure 
solo petja na glasbenem konservatoriju. 
Če ste zamudili snidenje z njim, si še lahko ogleda-
te aktualno razstavo v litijski galeriji; na ogled bo 
do začetka novembra. 

IVAN ESENKO V KNJIŽNICI LITIJA
Ivan Esenko je otroštvo preživel v Litiji. Na 
bregovih reke Save se je že kot otrok spo-
znaval z reko, predvsem pa z živalmi v njeni 
bližini. Po osnovni šoli se je izobrazil za ve-
terinarskega tehnika. Pred desetletji je so-
deloval na področju vzreje čebeljih matic in 
selekcije, instrumentalnim osemenjevanjem 
čebeljih matic, pašni problematiki, uvajanju 
novih tehnologij čebelarjenja ter zdravstve-
ne zaščite čebel. Po službovanju v Medexu 

se je zaposlil 
na Veterinarski 
fakulteti v Lju-
bljani. od leta 
2008 je zaposlen pri založbi Oka. Je član 
Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije. Dejaven je pri proučevanju žival-

stva in njegovega pomena v vrtni ekologiji, o čemer je napisal vrsto 
poljudnih in strokovnih člankov in tudi več knjig, ter imel več predavanj 
na to temo. Ukvarja se z naravoslovno fotografijo, predvsem s portre-

tiranjem živali. Sodeloval je tudi pri snemanju 
izobraževalnodokumentarne oddaje RTV Slo-
venija, Vrtne živali. V Knjižnici Litija se bomo z 
Ivanom Esenkom srečali v torek, 6. novembra 
ob 19. uri. Takrat bo na ogled tudi razstava 
njegovih fotografij iz narave, predvsem čudo-
vitih portretov živali. 

OB 70. ŽIVLJENJSKEM JUBILEJU NOVA PESNIŠKA 
ZBIRKA JOŽETA SEVLJAKA

»Ob moji 70letnici bo pri založbi Mecen d.o.o. Ljubljana izšla pesniška 
zbirka z naslovom Z zemljo zraščen – od rose moker (likovna oprema 
akademski kipar Zlato Rudolf). V njej objavljam 61 pesmi, ki so temat-
sko razdeljene v dva dela. V prvem delu, ki nosi naslov Kje si moj rod, 
se spominjam vseh svojih dragih ljudi, ki so me nekoč obkrožali ali sem 
o njih samo slišal, s katerimi me vežejo kri in rod, ob katerih sem se 
brusil in zorel v to, kar sem!
V mojo zavest prihajajo bajtarji in dninarji, zemljaki in polzemljaki, ne-
žne, lirične duše, pa tudi trdi, preizkušani ljubimci zemlje in gruntov, ki 
so se kalili v poletnih nalivih, na lapornati zemlji, v mesečnih nočeh, ko 
je tudi kmečka duša smela sanjati in upati.Drugi del izpolnjujejo pesmi, 
ki govorijo o naravi. O njeni lepoti, o njeni večnosti in radoživosti. Samo 
v njej sem lahko tudi drevo, cvet, brneči gozd, jasno nebo ali bela mači-
ca, karkoli mi poželi srce! Ne morem se izničiti, ne morem  neobstajati, 
saj narava je večna, mar ne?«  Jože Sevljak

Novo pesniško zbirko bomo v Knjižnici Litija predstavili na dan splošnih 
knjižnic, 20. novembra in tako ob našem prazniku praznovali tudi oseb-
ni praznik Jožeta Sevljaka. Srečanje bo v galeriji knjižnice, ob 19.uri. 

Aleksandra MAVRETIČ

LITIJSKI LIONS KLUB ZNOVA NA LEVSTIKOVI POTI
Svojo dobrodelnost lahko znova izkažete tudi na Popotovanju po Le-
vstikovi poti od Litije do Čateža, ki bo v soboto, 10. novembra 2012. 
Številne pohodnike, ki se bodo podali na slikovito pot, bi radi opomnili, 
da lahko z drobnim in prijaznim dejanjem pomagajo tudi drugim. 
To lahko naredite s kratkim postankom na stojnici Lions kluba 
Litija, kjer vas bodo postregli s toplim napitkom. 
Kozarček toplega čaja v vaših rokah, njegova toplina, ki prehaja 
v premrle roke, odlično simbolizira dejanje dobrote: z majhnimi 
sredstvi lahko skupaj za manj srečne od nas naredimo veliko. 
Stopimo skupaj!
Želimo vam smelosti in veliko sonca na 26. Levstikovem pohodu. 
 A.Š.

RABLJENA OČALA NA POTI V AFRIKO
Dobrodelna akcija, h kateri je pozival Lions klub Litija v sodelovanju z 
Optiko Manja, je te dni dobila uspešen epilog. Zbiranje očal je potekalo 
od pomladi naprej. V Optiki Manja so v svojem jubilejnem letu zbra-
li 302 kosa očal, jih ustrezno popravili in opremili s podatki (kakšna 
dioptrija in podobno) in jih predali zdravnici Ingrid Rahne, ki deluje v 
lionističnem duhu (pomagati slabovidnim).
V nerazvitem svetu, v srcu Afrike, je namreč skrb za vid prebivalstva 
popolnoma odvisna od dobrosrčnosti tujcev oz. humanitarnih akcij. 
Preprosto, a odgovorno ravnanje z našimi zavrženimi oz. nepotrebnimi 
očali, bo s pomočjo zdravnikov prostovoljcev (in študentov) rešilo mar-
sikatero težavo lokalnega prebivalstva. 
Z malimi dejanji in pozornostjo lahko marsikomu bistveno olajšamo in 
polepšamo življenje. Hvala za sodelovanje!  A.Š.
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LOgIKA
Na šolskem tekmovanju iz logike, ki je bilo v petek, 28. 
9. 2012, je tekmovalo 58 učencev od 5. do 9. razreda. 
Bronasta priznanja je prejelo 17 učencev. Na državno 
tekmovanje so se uvrstili: Katjuša Ponebšek in Patricija 
Fele iz 7. a, Blaž Zupančič iz 8. a ter Nina Baš iz 9. a. Na 
Osnovni šoli Litija bomo organizirali državno tekmovanje 

v soboto, 20. 10. 2012. Na tekmovanje jih pripravlja mentorica Angela 
Marolt.

IgRIVA KOŠARKA
V petek 29. 9. 2012 je v sodelovanju s KZS in KK Litija, na OŠ Litija 
že tretje leto zapored, potekal projekt Igrive košarke. Igriva košarka je 
v osnovi namenjena vsem otrokom obeh spolov starih med 4 in 9 let. 
Pravila igre so prirejena tako, da najbolje ustrezajo tej starostni skupini. 
Otroci prek ukvarjanja z izbranim športom dosegajo zaupanje v same 
sebe ter v svoje telesne in socialne spretnosti, s čimer si gradijo pozitiv-
no samopodobo. Pri igrivi košarki je otrok s svojimi čustvi in potrebami 
vselej na prvem mestu. Skupaj z organizatorji projekta je otroke zaba-
vala Žogica Koško. V razigranem svetu košarke so učenci od prvega do 
petega razreda izredno uživali, ko so s košarkarsko žogo premagovali 
ovire na raznolikih poligonih. 
Ob pogledu na nasmejane in zadovoljne otroke po končani prireditvi 
je bilo jasno, da je prireditev uspela in v prihodnje si želimo še kakšen 
njihov obisk. Foto galerijo prireditve si lahko ogledate na naslednji po-
vezavi: http://www.kzs.si/galerije/igrivakosarka/prikazslikigriva
kosarka/?tx_lzgallery_pi1[showUid]=4698

MALE SIVE CELICE
V letošnjem šolskem letu so trije sedmošolci na OŠ Litija že dokazali, 
da njihove male sive celice delajo s polno paro. Vse se je začelo v prvih 
septembrskih dneh, ko so Ian, Neža in Tadej na oŠ Trbovlje pometli s 
konkurenco na regijski ravni in postali absolutni zmagovalci predtekmo-
vanja. Zmaga jim je omogočila potovanje v Ljubljano, kjer so se 9. 10. 
2012 na RTV Slovenija v znanju spopadli z OŠ Naklo. Ian, Neža in Tadej 
so dokazali, da jih ni strah ne televizijskih kamer ne nasprotnikov in ZMA-

gALI v prvi letošnji 
oddaji. 
V veliko spodbudo 
in oporo so jim bili 
seveda sošolci in 
sošolke, ki so za 
njih navijali s tri-
bune. 
oddaja, v kateri se 
lahko o njihovem 
uspehu prepričate 

tudi sami, bo na sporedu v soboto 20. 10. 2012 na televiziji Slovenija.
Tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo še veliko znanja v nadaljnjih 
tekmovanjih.  Prispevke zbrala Polona GOLE, prof.

osnovna šola Litija

ŠOLA V NARAVI V SEČI
Učenci OŠ Litija, Podružnice s prilagojenim progra-
mom, so bili v CŠOD Burja v Seči od 1.10. do 5.10. 
2012. Poudarek 
je bil na plavanju, 
kjer so učenci 
osvajali osnove in 

prvine plavanja. Prvi dan so izvedli 
preverjanje, kjer so učitelji plavanja 
učence razdelili v skupine, glede na 
to, kako že obvladajo plavanje. V teh 
skupinah so učenci plavali v bazenu 
dvakrat na dan. Pogoji za učenje so bili idealni, saj je bilo na voljo dovolj 
učiteljev plavanja, ki so se ukvarjali z učenci. Poleg tega so bile skupine 
majhne, tako da so učenci pridobili veliko novega znanja. Zadnji dan so 
izvedli tekmovanje, kjer so učenci pokazali, kaj so se naučili. Glede na 

rezultate, je bila ta šola pla-
vanja zelo uspešna.
Izvedene so bile tudi različne 
naravoslovne vsebine (sre-
dozemske rastline, dišavnice 
in zelišča, morske živali, ori-
entacija), ogled galerije For-
ma viva, ogled mesta Lucija 
in Portorož.
Tudi večerne aktivnosti so 
bile izvedene tako kot so na-
črtovali. Imeli so ples, tom-

bolo, nogometno tekmo med učitelji in učenci ter zaključni večer. Imeli 
so se zelo lepo.  Marjana ČRNUGELJ

Podružnica s prilagojenim programom

Osnovna šola Gradec
LETNA ŠOLA V NARAVI S POUDARKOM  

NA PLAVANJU
V septembru smo izvedli letno šolo v naravi v Žuster-
ni, ki se jo je udeležilo 47 učencev 5. razreda. Zanje 
je skrbelo 5 učiteljev in vaditeljev plavanja, ki so po-
skrbeli za učenje plavanja in izpopolnjevanje tehnik 

plavanja z namenom, da vsi 
učenci postanejo plavalci. 
Učitelji razredniki pa so izve-
dli redni pouk in načrtovane 
dejavnosti. Učenci so osvojili 
1 srebrnega konjička, 17 bro-
nastih, 25 srebrnih in 4 zlate 
delfinčke. Učencem čestita-
mo za dosežena priznanja. Poleg rednega pouka in učenja plavanja smo 
izvedli še športni dan z igrami z žogo, naravoslovni dan s spoznavanjem 
sredozemskega rastja in tehniški dan z izdelki iz papirja. V okviru projek-
ta Varno s soncem so se učenci podrobno seznanili z varnim gibanjem 
na soncu in si izdelali legionarsko kapo kot zaščito pred sončnimi žarki. 
Še posebej zanimiv je bil obisk Kopra v nočnem času.
Bivanja izven šole in od doma so za učence pomembna, saj imajo veliko 
socializacijsko vrednost in navajanje učencev na samostojnost. 

SREDNJEŠOLSKI SEJEM
Na šoli že potekajo priprave učencev 9. razreda na vpis v srednjo šolo. 
Učenci so v oktobru raziskovali poklicne interese in izpolnjevali anketo 
o izbiri poklica.
22. 11. 2012 ob 16. 30. uri bomo na OŠ gradec organizirali srednje-
šolski sejem, na katerem se bodo s programi in izdelki predstavljale 
srednje šole iz Ljubljane, Zasavja in Novega mesta.
Na sejem vabimo učence 7., 8., 9. razreda, njihove starše in druge 
zainteresirane občane. 

DRUgA JAZZ DELAVNICA
Glasbena šola LitijaŠmartno bo v soboto, 17. novembra in nedeljo, 
18, novembra 2012, v svojih prostorih v mansardi poslovne stavbe 
Predilnice Litija, Kidričeva c. 1, že drugič organizirala jazz delavnico.

Na delavnici bodo sodelovali naslednji mentorji: DRAgO IVANUŠA, 
klavir, harmonika (harmonski instrumenti); ANA ŠIMENC, sakso-
fon, solistični instrumenti; ENOS KUgLER, bobni; LEA BARTHA, 
vokal; KLEMEN KRAJC, bas, kontrabas
Urnik delavnice: Pričetek v soboto in nedeljo ob 10. uri, do 13. ure bo 
potekalo individualno delo z mentorji, v popoldanskem času pa bo delo 
v različnih ansambelskih zasedbah.

Odmor za kosilo bo od 13. do 15. ure, zaključni koncert delavnice pa 
bo v nedeljo, 18. novembra 2012 ob 19. uri. 

V času delavnice bodo vsi mentorji na voljo udeležencem za vsa vpra-
šanja, pobude, ideje…

Prijavijo se lahko učenci glasbenih šol od 4. razreda dalje, učitelji in 
drugi, ki jih ta zvrst glasbe zanima. Prijave sprejemamo na elektronski 
naslov: gsl.racunovodstvo@siol.net, kotizacija znaša *40,00 EUR na 
udeleženca. 

Znesek ob prijavi nakažite na podračun Glasbene šole LitijaŠmartno 
št. SI56 0126 0600 0000 622, sklic na št.: 00 76014-171811, s pri-
pisom: kotizacija za jazz delavnico, najkasneje do vključno petka, 
9. novembra 2012. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na jazz 
delavnici.

PREPUSTITE SE IZZIVOM PODEŽELJA!
V dneh, ko je jesen jasno pokazala, da je prišel njen čas in dnevi posta-
jajo vedno krajši, vam na Izobraževalnem centru Geoss nudimo prilo-
žnost, da dolge večere preživite kvalitetno in učinkovito ter pričakajte 
pomlad oboroženi z novimi znanji in veščinami, ki bodo izboljšale kva-
liteto vašega življenja.
Pripravljamo nove Izzive podeželja, že tretje po vrsti. Program, ki  
spada v sklop programov projekta Dvig ravni pismenosti- Usposabljanje 
za življenjsko učenje, sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad. Brezplačni 120urni 
program vodijo certificirani izvajalci, občasno pa sodelujejo tudi zu-
nanji izvajalci s specifičnimi znanji, odvisno od želja in potreb udele-
žencev. Cilj programa je omogočiti udeležencem pridobitev temeljnih 
znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili last
ne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljša-
nja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Pomemben cilj pro-
grama je tudi motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj za  
izvajanje dejavnosti na podeželju. Zastavljene cilje bomo tudi letos 
izpolnjevali v tematskih delavnicah, ki bodo potekale v različnih obli-
kah pogovor, praktično usposabljanje, igra vlog, ogledi dobrih praks 
in še kaj. 
Vabljeni k prijavi. Pokličite nas na 031 759 355 in si zagotovite svoje 
mesto v Izzivih podeželja, ki se bodo letos začeli v mesecu novembru.
Najbolj priljubljen program v sklopu projekta Dvig ravni pismenosti 
ostaja Računalniška pismenost za odrasle. V dobri družbi in s pomo-
čjo prijaznih in potrpežljivih predavateljev, ki vedo kako podajati znanje 
odraslim udeležencem izobraževanja, to jesen osnove računalništva 
usvaja že tretja skupina. Če želite biti del ene od naslednjih skupin tudi 
vi, nas pokličite na 031 759 355.  Klavdija MALi TEHNIŠKI DAN V POŠ HOTIČ

V torek, 25. 9., smo na naši šoli imeli tehniški dan. V okviru vseživljenj-
skega učenja, smo se odločile, da bomo z učenci spoznavali ročno polste-
nje volne, ki je ena najstarejših oblik izdelovanja blaga. Obiskala sta nas 

gospa Alja in gospod Primož iz društva Sredina 
in nas popeljala v svet polstenja. S pomočjo igel 
in surove volne so izpod drobnih prstkov nastali 
čudoviti izdelki. Marsikateri prstek je bi zboden, 
kajti igle za suho polstenje so zelo ostre in če je 
otrok za kratek čas trenil s pogledom k sosedu, 
že je igla zašla s svoje poti in končala v prstu. 

Pa nič zato. Na koncu je bil trud poplačan. Vsak učenec je svoj izdelek 
lahko tudi stehtal. Pri mokrem polstenju pa so učenci s pomočjo volne, 
vode in mila izdelali kos blaga in žogico. Učenci so mokre roke namilili 
in z njimi gladili volno. Končno je nastalo blago, ki je podlaga za različne 
izdelke. Pri delu so uporabljali svojo domišljijo in na osnovo nanašali raz-
lične barve, tako da so nastale prave umetnije, pri nekaterih celo slike. 
Čas za naše delavnice je hitro minil in zadovoljni učenci so svoje izdelke 
odnesli domov.  Elizabeta BUČAR, vodja POŠ Hotič

TEHNIŠKI DAN POLSTENJE
V četrtek 27.9.2012 smo na naši šoli imeli tehniški dan. Dva člana dru-
štva KUD Sredina sta nam predstavila, kaj je to polstenje. Najprej je 
potekalo suho polstenje ali filcanje. Izdelovali smo ježke iz ovčje volne. 
Dobili smo velik kos volne, ga zvili v valj ter ga zbadali s hrapavo iglo za 
volno. Ko smo mu naredili zadnjico, smo mu začeli zbadati še sprednji 
del. Ko je dobil podobo ježka smo ga pokrili s temno rjavo volno, spodnji 
del je moral ostati bel. Glavica je bila bela, smrček in oči pa črne barve. 
Potem smo pričeli z mokrim polstenjem. Izdelovali smo sliko prav tako 
iz ovčje volne. Na belo volno smo nanesli kose različnih barv volne. Na-
redili smo sliko, jo polili z milom ter vodo in čez sliko položili plastično 
folijo. Gladili smo okoli petnajst minut in po foliji krožili z rokami. Folijo 
smo odstranili in gladili po sliki še deset minut. Nato smo vzeli brisačo 
in gumijasto cev. Vse smo valjali skupaj v štirih smereh neba po dvaj-
setkrat. cev smo vzeli ven in ponovili isto še enkrat. Vse to smo sprali z 
vodo nato pa pomočili še v kis in dali sušit.

DAN ODPRTIH VRAT
V soboto 29.9.2012 smo učenci od 1. do 5. razreda dočakali dan, ko so 
se starši spet usedli za šolske klopi. Povabili smo jih, da si ogledajo, kako 
na naši šoli poteka pouk. Prvošolci so staršem predstavili dramatizacijo 
Muca Copatarica, delali so predpisalne vaje Ples pisanja ter Brain gym. 
Učenci drugega in tretjega razreda so predstavljali plakate o prometu. 
Njihovi starši so jih poslušali nato pa so odšli ven, kjer so šteli vozila ob 
šoli ter v Senožetih. Učenci četrtega razreda so začeli z novo snovjo o 
družini. Petošolci pa so spoznavali našo državo Republiko Slovenijo. Bilo 
je zanimivo, starši pa so bili zadovoljni z našim delom.

Selena BOJIć, Anja VRTAČNIK, učenki 5. razreda

EVAKUACIJSKA VAJA POŠ VAČE
V petek, 5.10.2012, smo na POŠ Vače preživeli zelo zanimiv in poučen 
dan. V sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Vače smo se na-
učili veliko novega. Najprej so nam prijazni gasilci z Vač predstavili delo 
in opremo prostovoljnih gasilcev, nato pa smo izvedli evakuacijsko vajo. 
Ko smo med šolsko uro zaslišali alarm, ki naj bi naznanjal požar in smo 
v urejenih skupinah zapuščali učilnice, so nas gasilci usmerjali iz šolskih 
prostorov po evakuacijskih poteh. Izkušnja, ki smo jo doživeli je bila za-
res dobra. Predvsem gre zahvala našim gasilcem, ki so se kljub temu, da 
je vaja potekala v dopoldanskem času, v tolikšnem številu odzvali in nam 
pokazali, da nam bodo zares v pomoč, če jih bomo potrebovali.

Aleksandra ŠTRUS, vodja POŠ Vače

POŠ VAČE

POŠ JEVNICA

POŠ HOTIČ
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osnovna šola Gabrovka-Dole
VRTEC ČEBELICA PRI OŠ GABROVKA  DOLE
V SKUPINI METULJČKOV GREMO V GOZD, 

DA  POSKRBIMO ZA SVOJE TELO
Gibanje je za otroka biološka potreba. Otrok z gibanjem 
uravnava telesno rast in razvoj ter pridobiva gibalne in 
ročne spretnosti. Predvsem gibanje na svežem zraku 
ima velik pomen za utrje-
vanje zdravja.

Otroci in vzgojiteljici iz skupine Metuljčki 
smo odšli na krajši sprehod v gozd. Spo-
znavali smo naravo z vsemi svojimi čutili 
in se naučili veliko novega. Poslušali smo 
šumenje listov, ptičje petje, tipali in božali 
mah, lubje ter opazovali različne gobe.
Otroke sva seznanjali tudi glede varstva okolja, kajti tudi to je del kul-
ture, ki nastaja z vzgojo. Tako otrok najprijetneje spoznava in občuti 
zemljo, rastline...Trudimo se, da je  gibanje in zdravje naših najmlajših 
brezskrbno, ob tem pa tudi varno.  Vzgojiteljici Barbara in Darja

BREZ BRANJA IN ZNANJA JEZIKOV ŽE DOLGO NE GRE
V ponedeljek, 17. septembra 2012, so prvo šolsko uro brali po vseh 
razredih matične in podružnične šole. Prvemu razredu sta brali učiteljici, 
ostali pa so prinesli oz. si sposodili knjige na temo, ki jih zanima. S tem 
smo obeležili začetek bralne značke. Dogodek bomo ponovili ob njenem 

zaključku, to je 2. aprila 2013.
Vseslovensko gibanje, ki spodbuja bralno 
kulturo, ima svoje korenine na Prevaljah na 
Koroškem. Takratni ravnatelj oŠ Leopold 
Suhodolčan in profesor slovenščine Stanko 
Kotnik sta poimenovala bralno značko po 
koroškem pisatelju Prežihovem Vorancu. 

Prvič je bil projekt izpeljan v šolskem letu 1960/1961. Gibanje ima veliko 
posnemovalcev in se je hitro širilo po Sloveniji, dokler ni postal nacional-
ni program ZPMS. 
V šolski kroniki je mogoče zaslediti 
fotografije ob obisku mladinskega pi-
satelja Franceta Bevka, ko se je tudi 
pri nas tekmovalo za Levstikovo bral-
no značko. Lepi spomini, ni kaj. 
V sredo, 26. septembra 2012, smo 
obeležili svetovni dan jezikov. Učenci 
so ob pomoči učiteljic pripravili izbor lepih besed in misli, ki so jih potem 
prevedli v evropske jezike in seveda predstavili. Zbor je zapel pesmico 
Mojster Jaka v šestih jezikih. Nastali so čudoviti plakati, ki so razstavljeni 
v avlah šole. Evropska praksa je naklonjena, da se otrok zgodaj uči tuj 
jezik. Pri tem pa je potrebno uveljavljati raznolikost in bogastvo posame-
znih jezikovnih okolij. 
Učitelji se trudimo ozaveščati pomen jezikov, brez katerih danes res ne 
gre.  Jožica VRTAČNIK

TEDEN OTROKA IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
Na OŠ GabrovkaDole posvečamo veliko pozornost preventivnim dejav-
nostim, ki jih načrtujemo v okviru projekta Zdrava šola, izvedemo pa v 

sodelovanju vseh zaposlenih, strokovnih 
delavcev ZD Litija, Policije Litija in drugih 
zunanjih sodelavcev. 
Že drugo šolsko leto izvajamo program 
CAP (Child Assault Prevention) – preven-
tivo pred zlorabami. V okviru programa, 
ki ga izvajamo tri pedagoške delavke, uči-
mo mlajše otroke (3. razred) o osnovnih 

človekovih pravicah, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI, in kako lahko 
poskrbijo tudi sami, da lete niso kršene.
Učenci se ob igrah vlog naučijo prepoznati potencialno nevarne situa-
cije in kako se lahko nanje odzovejo. Spoznajo preventivne strategije: 
samozavestno vedenje, pomoč vrstnikov, komunikacijske spretnosti in 
spretnosti poročanja. Program je primarno preventivni in predstavlja tro-
smerni pristop k preventivi zlorabe otrok. V usposabljanje so vključeni 
tudi odrasli, zaposleni delavci na šoli in starši. Izberem nenasilje in 
sem svoboden! Več na www.insem.si.  Maja PLAZAR

TEDEN OTROKA PRI PIKAPOLONICAH
Vsako leto znova ob tednu otroka razmišljamo, kako obogatiti, popestriti 
dejavnosti, koga povabiti, da bodo vsebine bolj zanimive. Pa je včasih 
potrebno tako malo, da se otroške oči zaiskrijo, razveselijo. Samo pribli-
žati se jim je potrebno, vstopiti v njihov 
mali otroški svet.
V našem vrtcu, oziroma v skupini Pi-
kapolonic, nismo iskali zunanjih sode-
lavcev. Veliko smo sodelovali kot vrtec, 
oziroma vzgojiteljice, nič kaj posebne-
ga, a otroci so uživali. Vzgojiteljice smo 
odigrale lutkovno igrico, obiskala nas je 
»Botra jesen«, imeli smo dopoldansko plesno delavnico ter ples prija-
teljstva med skupinama. Najbolj navdušeni so bili nad že tradicionalno 
»Otroško olimpijado«. Navdušenje otrok je bilo veliko, polno tekmoval-
nega duha za doseganje skupnega cilja skupine in druženje s prijatelji 
celotnega Vrtca Čebelica. 
Zaključili smo z izmenjavo igrač, ki so jih otroci lahko odnesli domov. Pri 
tej dejavnosti smo dobili pozitivno izkušnjo, če prijatelju nekaj podarimo 
– damo, lahko pričakujemo, da nam on to vrne, tako ali drugače. Sociali-
zacija otrok v skupini je zelo pomemben dejavnik za počutje otrok in delo 
celotne skupine, zato poskušamo temu posvečati veliko pozornosti.
Ob zaključku tedna smo povabili v oddelek še starše (tega se vedno zelo 
veselimo). Pokazali smo jim našo dnevno rutino in odigrali igrico »Muca 
Copatarica«. Tako smo se prvič letos predstavili tudi staršem in prebili 
led. Vaja dela mojstra, vsakič bo lažje, tudi zaradi novih pozitivnih izku-
šenj.  Marinka LENART 

NARAVOSLOVNI OZ. TEHNIŠKI DAN  
VARNOST IN REŠEVANJE PONESREČENCEV

V soboto, 29. 9. 2012, smo v OŠ gabrovka-Dole izvedli naravoslovni 
oz. tehniški dan za učence od 1. do 9. razreda na temo VARNOST IN 
REŠEVANJE PONESREČENCEV, hkrati pa je bil to tudi dan odprtih 
vrat, na katerega smo povabili starše, stare starše in krajane.
V uvodnem delu smo v razgovoru z učenci obeležili 29. september, sve-
tovni dan srca. »EN SVET, EN DOM, ENO SRCE« – to je bila letošnja 
tema svetovnega dneva srca in je bila posvečena preventivi pred nastan-
kom bolezni srca in ožilja. Spregovorili smo tudi o pomenu prostovolj-
nega dela, saj so bili med izvajalci dneva dejavnosti, poleg medicinske 
sestre Romane Jerele (ZD Litija) ter policista Andreja Hrupa (Policija 

Litija), številni člani prostovoljnih ga-
silskih društev na našem območju 
(PGD Gabrovka, Dole pri Litiji, Tihaboj, 
Čatež pod Zaplazom, Polšnik in Litija) 
ter člani Koronarnega kluba Mežiške 
doline. Po uspešno izvedeni evakuaciji 
na matični šoli v Gabrovki in na podru-

žnični šoli na Dolah pri Litiji smo si ogledali vajo gasilcev. V Gabrovki in 
na Dolah je bilo prikazano gašenje požara na objektu in reševanje pone-
srečenca iz goreče stavbe. Vajo so pri OŠ Gabrovka izpeljali gasilci PGD 
Gabrovka, Tihaboj, Čatež pod Zaplazom in Polšnik ter ekipa ZD Litija z re-
ševalnim avtomobilom. Na Dolah so 
v vaji sodelovali gasilci domačega 
PGD Dole pri Litiji in PGD Litija. Vsi 
prisotni so si ogledali vajo reševanja 
ponesrečencev iz stavbe ob pomoči 
kombiniranega gasilskega vozila z 
dvižno platformo PGD Litija.
V nadaljevanju so člani PGD Gabrov-
ka in PGD Dole pri Litiji učencem oz. vsem prisotnim predstavili gasilsko 
prostovoljno dejavnost, poslanstvo, pripomočke in opremo, ki jo uporablja-
jo pri reševanju ljudi in premoženja. 
Mlajši učenci so ob sodelovanju medicinske sestre in policista pridobi-
vali in utrjevali veščine, kako poskrbeti za varnost v prometu, na poti v 
šolo ter za varnost doma in na površinah, kjer se pojavljajo sami, brez 

nadzora odraslih ljudi, ter kako oskrbeti 
manjše rane in poškodbe.
Učenci 6.–9. razreda, učitelji in starši 
pa smo pod vodstvom tričlanske ekipe 
reševalcev, članov Koronarnega kluba 
Mežiške doline, ki jo je vodil g. Peter 
Kordež, prisluhnili odličnemu predava-
nju o srcu, njegovi funkciji, zdravstvenih 

zapletih in postopkih ravnanja v primeru nenadnega zastoja srca. Novo 
pridobljeno ali obnovljeno znanje smo utrdili ob praktični vaji temeljnega 
postopka oživljanja (TPO – masaža prsnega koša, umetno dihanje) in 
uporabi avtomatskega defibrilatorja (AED). 
Naravoslovni oz. tehniški dan je nadgradil dejavnosti Zdrave šole v prete-
klem letu, ko smo ob pomoči staršev, krajanov, šolskega sklada, podjetij, 
prostovoljnih društev in krajevnih skupnosti Gabrovka in Dole pri Litiji ku-
pili dva avtomatska defibrilatorja, ki sta nameščena in prosto dostopna 
pri šoli v Gabrovki in POŠ Dole pri Litiji, ter dejavnosti osveščanja kra-
janov o TPO in uporabi AED, ki smo jih izvedli ob pomoči prostovoljcev 
Območnega združenja Rdečega križa, delavcev ZD Litija ter naših bivših 
učencev, študentov Visoke šole za zdravstvo ali zaposlenih v zdravstvu. 
Pridobivali smo znanje za življenje. Verjamemo, da se bomo zaradi pou-
darkov, ki jih dajemo pri našem vzgojnem in izobraževalnem delu, veselili 
rezultatov, ki jih bomo opazili čez veliko let, saj bodo naši učenci znali 
poskrbeti za svoje zdravje kot tudi za zdravje ljudi v svoji bližini.
Več o poteku dejavnosti si lahko ogledate na spletni strani Koronarnega 
kluba Mežiške doline www.srce-si.si ali na spletni strani OŠ Gabrovka
Dole.  Maja PLAZAR in Nataša ZUPANČIČ

ŠPORTNO IN DRUŽABNO SREČANJE NA DOLAH  
PRI LITIJI

Otroci vedo kaj je dobro. Kadar jim odrasli prisluhnemo, lahko nastane 
nekaj lepega in postane celo tradicija. Učenci POŠ Dole pri Litiji, sedaj 
že sedmošolci, so pred tremi leti izrazili željo, da bi imeli z vrstniki iz 
Gabrovke športno srečanje na Dolah. In v kaj je prerasla ta lepa pobuda? 
V lanskem letu smo imeli že dve srečanji, v tem šolskem letu pa bomo 
v okviru dejavnosti projektov Zdrava šola in Zdrav življenjski slog izpe-
ljali kar tri športna srečanja (v oktobru in maju na Dolah, v decembru v 
Gabrovki). 
Tako smo v tednu otroka, v pe-
tek, 5. oktobra 2012, organizi-
rali že četrto športno srečanje 
med učenci matične (Gabrov-
ka) in podružnične šole (Dole 
pri Litiji).
V nogometnih spretnostih sta se 
pomerili mešani ekipi učencev z Dol pri Litiji ter iz Gabrovke, in sicer mlajši 
nogometaši (učenci in učenki 4., 5. in 6. razreda) ter starejši nogometaši 
(učenci in učenka 7., 8., 9. razreda). Starejše učenke so odigrale tekmo v 
odbojki in košarki. V dinamični igri so se učenci izkazali v borbenosti, lepih 
akcijah in atraktivnih zaključkih leteh ter športnem pristopu k igri. 
Spodbujamo sodelovanje in želimo privabiti k športnim dejavnostim čim 
širši krog učencev, zato oblikujemo enakovredne ekipe, kjer so združeni 
učenci obeh šol. Vključevanje otrok k športnim dejavnostim spodbuja tudi 
projekt Zdrav življenjski slog, ki ga izvajamo na naši šoli že tretje šolsko 
leto, dejavnosti v okviru projekta pa vodi športni pedagog Miha Golob.
Sončno vreme, odlično urejeno travnato nogometno igrišče na Dolah pri 
Litiji, za katerega skrbijo člani ŠD Dole pri Litiji, radost ob gibanju in še 
kaj so k razvedrilnim športnim dejavnostim pritegnili tudi mlajše učence, 
ki so uživali v štafetnih igrah, in starše. Sodelovanje staršev vedno navdu-
ši otroke, ki so si ob zaključku srečanja obljubili, da se zagotovo ponovno 
srečajo. Šport navdušuje in zbližuje! Pridružite se!  Maja PLAZAR

Vrtec litija
Z BARVAMI V JESEN

Prišla je jesen. otroci iz vrtca vedo povedati, da je 
to letni čas, ki obarva naravo v paleto pisanih barv. 
Barve se dotikajo naših čutil in domišljije, zato smo 
se vsi iz vrtca 
Najdihojca oble-
kli v majčke raz-

ličnih barv. Z gibalnimi koraki smo 
poskočili po potkah našega igrišča, 
katere so prekrili jesenski listi.
Poiskali smo skriti jesenski zaklad. 
S pisanimi baloni smo pričarali pisa-
nost in barvitost veselja, ki smo ga 
doživljali ob igri in skupnem druženju. Tam kjer je veselje, je tudi prazno-
vanje. In mi smo praznovali »tistega lepega jesenskega dne«.   
      Gordana ŽAGAR, vzgojiteljica

JEDI SLOVENSKIH REgIJ
V okviru projekta zdrav vrtec in programa ekošole, ki potekata v našem 
vrtcu, se z otroki veliko pogovarjamo o zdravi prehrani ter o prehrani 
naših babic in dedkov. V tem šolskem letu želimo jedilnike popestriti 
s tradicionalnimi slovenskimi jedmi. Spoznavali bomo dolenjske, prek-
murske, gorenjske, notranjske, koroške, štajerske, zasavske, goriške in 
primorske jedi. V mesecu oktobru smo že lahko poskusili kaulo, fanto-
vsko pečenko, japčnik, soparjene pehtranove štruklje, ajdovo zlivanko s 
skuto, mlečno kašo s suhimi slivami in korejevec, kar nam je približalo 
kuhinjo dolenjske regije. V novembru nadaljujemo z jedmi iz Prekmurja. 
Vabimo vas, da z obujanjem tradicionalnih slovenskih jedi nadaljujete 
tudi doma. Za spodbudo vam ponujamo recept za dolenjski japčnik.
JAPČNIK:  1 kg jabolk, 1l mleka, 200 g moke, 1 jajce, 70 g sladkorja, 

cimet, sol
Olupljena jabolka nakrhljamo, jim prilijemo toliko vode, da so pokrita in 
skuhamo. Ko so napol mehka jih pretlačimo in dolijemo 
mleko. Ko zavre, zakuhamo usukance  močnik, solimo in 
sladkamo. Nato kuhamo 1/4 ure. V skledi jo potresemo s 
cimetom. Japčnik je zelo primerna in okusna jed za otro-
ke. Zanje uporabimo polnomastno mleko.
Recepte za pripravo jedi, značilnih za posamezno slovensko regijo, lahko 
najdete tudi na naši spletni strani.  Mirjam ŠUŠTAR, organizator prehrane

TEDEN OTROKA V TAČKU
Prvi teden v oktobru povsod po svetu poteka teden otroka. Letošnje geslo 
je Radosti in stiske odraščanja.

V vrtcu Taček smo teden otroka začeli z igralnim 
dnem, ko je vsak otrok v vrtec prinesel svojo najljub-
šo igračo. V obeh igralnicah smo strokovne delavke 
uredile kotičke, v katerih so se lahko igrali otroci iz 
obeh skupin.
V torek smo se z najstarejšimi otroki odpravili na 
ogled jesenskih opravil na kmetijo h gospe Metki 
Sušnik. Videli smo krave, pujse, božali kokoši in si 
ogledali tudi shranjevanje zelenjave. Na koncu smo 

se preizkusili v luščenju koruze, s katero so otroci nato nahranili kokoši.
V sredo nas je s pomočjo kuharice Mari obiskala teta Jesen. Pokazala 
nam je svoje pridelke, katere smo lahko tipali, vonjali in na koncu tudi 
okušali. Skupaj smo barvali in tiskali listje v jesenskih barvah, izdelke pa 
smo nato skupaj z jesenskimi pridelki, ki so jih prinesli otroci od doma, 
razstavili pred vrtcem.
V četrtek smo strokovne delavke pripravile dramatizacijo za otroke z na-
slovom: »Mala miška in veliko rdeče jabolko«. Otroci so ob gledanju pred-
stave zelo uživali in o svojih vtisih pripovedovali tudi doma. Na koncu so 
se še sami preizkusili v dramatiziranju ter se zelo vživeli v svoje vloge.
Zadnji dan smo se odpravili v gozd, kjer smo nabrali nekaj kostanja za 
kostanjev piknik.
Zahvaljujemo se gospe Sušnik, da nas je toplo sprejela na svoji kmetiji 
ter naši kuharici Mari, ki se je zelo potrudila pri pripravi Tete Jeseni.

Strokovne delavke in otroci iz vrtca Taček

PRISPEVEK K VEČJI VARNOSTI OTROK V PROMETU
V vrtcu sistematično, strokovno in kontinuirano pristopamo k vzgoji 
otrok na področju prometne vzgoje. Počasi in postopoma si otroci prido-
bivajo izkušnje in spoznanja o prometu.
Otroci tako že kmalu spoznajo, da je promet sila resna stvar, kjer si ne 
moremo privoščiti napak. Strokovni delavci skrbimo, da so dejavnosti 
s področja prometne vzgoje pestre in za-
nimive. Sodelujemo z različnimi zunanjimi 
sodelavci in institucijami.
Ob tednu mobilnosti smo se z veseljem 
odzvali povabilu ge. Helene iz podjetja Av-
toservis Kastelic Litija, da si na njihovem 
dvorišču ogledamo otroško interaktivno 
in poučno gledališko predstavo: Petjin kolesarski izlet v izvedbi zavoda 
“Enostavno prijatelji”. Policist Srečko in deklica Petja sta otroke na duho-
vit in privlačen način poučila, kako se vesti v prometnem okolju, da bodo 
postali previdni in vestni udeleženci prometa. Produkcijsko predstavo je 
sofinanciralo podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires, ki je tudi ambasador 
varnosti. Podjetje je vsem otrokom podarilo odsevne brezrokavnike, da 
bodo na cesti bolj vidni.
Otroci in strokovne delavke enote Najdihojca se najlepše zahvaljujemo 
gospe Heleni za pobudo in povabilo ter gospe Martini za vse dobrote, s 
katerimi smo se sladkali po predstavi.  Lili PLASKAN

TEDEN OTROKA V ENOTI MEDVEDEK
Teden otroka je bil v naši enoti obarvan z drugačnimi vsebinami kot smo 
jih vajeni. Vsak dan je otroke presenetilo kaj nenavadnega in zanimive-

ga. Obiskala nas ja gospa Moj-
ca Renko in z nami prepevala 
pesmi. Medse smo povabili 
litijske gasilce. Pripeljali so se 
z gasilskimi avtomobili in nam 
jih razkazali. Omogočili so 
otrokom, da so z vodnim cur-

kom ciljali pločevinko. Družili smo se na poligonu, kjer smo vzgojitelji-
ce pripravile različne gibalne vaje, pri katerih so otroci razvijali gibalne 
spretnosti. Zelo smo bili veseli upokojenih vzgojiteljic: Olge Sinreih, Ani 
Hostnik, Katarine Zebec in Dragi Turenšek. Z nami so prepevale in se 
igrale različne igre. Zadnji dan v tednu otroka pa so nam naše vzgojitelji-
ce pripravile igrico Najlepše darilo. Vsebina igrice nam je prikazala, kako 
pomembno je prijateljstvo. Ni pomembno, kaj vse nam podarijo prijate-
lji, pomembno je, da imamo prijatelje. In to je ena od radosti odraščanja, 
ki je bila tema letošnjega Tedna otroka. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam 
prijetno obarvali teden.  Kolektiv vrtca Medvedek



10 DOgODKIOktober 2012

PESTER PRAZNIK KRAJEVNE  
SKUPNOSTI POLŠNIK

Krajevna skupnost Polšnik že vrsto let obeležuje krajevni 
praznik z vrnitvijo izgnanih domačinov iz nemških dežel 
na domačo zemljo. Člani društva izgnancev se radi sreča-

jo in poklepetajo, med letom pa se udeležijo tudi izletov. Del letošnjega 
praznika je bil v kratkem kulturnem programu namenjen tematiki izgnan-
stva, kar so odlično izpeljali učenci Podružnične šole s Polšnika ter otroci 
iz našega vrtca. Seveda s slovensko pe-
smijo vedno navdušijo pevci Moškega 
pevskega zbora Polšnik. Program sta 
povezovala Maja Kralj in Aljaž Povše. V 
drugem delu programa je bilo obisko-
valcem predstavljeno delo Polšničanov 
v sliki in besedi. Tudi s to predstavitvijo 
smo spomladi navdušili evropsko ko-
misijo, ki nam je podelila evropsko pri-
znanje, po katero smo se odpravili 20. 
septembra (več v drugem članku). 
Za zaključek prireditve smo razglasili še 
rezultate fotografskega natečaja  Polšnik 2012. Na razpis je prispelo 59 
fotografij tako, da se je strokovna komisija (Lado Jakša, Špela PavličKos, 
Uroš Ribič in Mateja SladičVozelj) odločila, da poleg glavne nagrade 
podeli še posebna priznanja. Zlato priznanje je prejela fotografija »DRE-
VO«, avtorja Boštjana Juvana. Komisija je o fotografiji zapisala: »Črno-
bela fotografija s svojo monohromnostjo dobro odslikuje burno zgodovino 

osamljenega drevesa pod razpihanimi belimi 
oblaki in gre za odlično ter pravilno odločitev 
prikaza drevesa v črno-beli tehniki. Fotografija 
odseva moč, energijo, obilnost, veličastnost in 
trdnost, ki se kaže skozi centralno postavitev 
mogočnega drevesa. Presežek in tisto piko 
na i, pa dodata harmonična diagonala tal, ki z 
rahlim naklonom razgiba kompozicijsko posta-
vitev in odločilni vpliv barv, ki v sivinah razkrije 

prave detajle. Prav tako, pa „količka“ posrečeno „podpirata“ in uravnavata 
drevo, da ga ne zanese v levo smer, kar se v simboliki Polšnika povezuje 
z močnimi podpornimi stebri, da lahko sredina in center živita. Zmagoval-
nost je v fascinantnosti drevesa, ki nakazuje obliko srca, zatorej sigurno 
tudi avtor fotografije vidi in čuti magičnost naše Matere narave.« Srebrno 
priznanje je prejela fotografija »dediščina« avtorice Irene Krasnik, bro-
nasto pa »Polšnik – panorama« avtorja Jožeta Kosa. Posebna priznanja 
pa so prejeli: za najboljše eksperimentiranje s tehniko, ALEŠ VOZELJ; 
naj ekološka fotografija, VILI HRIBAR; najbolj izvirno ime, ALEŠ VOZELJ; 
najbolj kreativna ideja za promocijo kraja, MATEJA VOZELJ; najboljša 
kompozicija, KATARINA JUVAN. 
Fotografije si lahko ogledate na spletni strani: www.polsnik.si. 
Iz prispelih fotografij smo pripravili tudi razstavo, ki bo na ogled na odru 
kulturne dvorane na Polšniku, do 30.11.2012. 
Turistično društvo Polšnik se zahvaljuje KS Polšnik in podjetju Terrain 
d.o.o., Polšnik za sponzorstvo pri fotonatečaju. Za pogostitev na dru-
žabnem srečanju pa sta poskrbela Krajevna skupnost Polšnik in Društvo 
podeželskih žena in deklet Polšnik s sladkimi dobrotami. Hvala vsem. 
 Mateja SLADIČVOZELJ 

JAVORSKI PIL PRED 68 LETI
29.9.2012 ob 11.uri je bila na Javorskemu Pilu spominska slove-
snost ob tragičnem dogodku, ki se je pripetil 28.9.1944, ko je na 
tem kraju padlo 24 borcev, 29 pa je bilo težje poškodovanih, borcev, 
rodoljubov Cankarjeve brigade. Cankarjeva brigada je pred tem, ob 
pomoči zavezniških letal, razbila močno sovražnikovo utrdbo »Po-
ganik« in s tem prekinila oskrbovanje sovražnikovih enot, posebno 
še prevoz sovražnikovih enot na železniški progi Ljubljana–Zidani 
most. Po uspešno izvedeni akciji so se borci Cankarjeve brigade 
pomikali po jablaniški dolini v smeri Javorskega pila proti Dolenjski 
s ciljem razbitja drugih sovražnikovih postojank v Tepah, Gabrovki 
in drugod. Ko so borci Cankarjeve brigade s komandantom Aloj-
zem HRENOM prispeli pod Javorski pil, pa jih je iz zasede napadla 
močna domobranska enota. Prišlo je do silovitega obstreljevanja 
(Slovenec borec Hitlerja) proti Slovencu, ki se je boril proti mogoč-
nemu fašističnemu škornju, okupatorju, ki je imel namen podjarmi-
ti našo domovino, uničiti slovenski narod.
V tem silovitem strelskem ognju iz močno utrjenih domobranskih 
jarkov je padlo 24 cankarjevih borcev, 29 je bilo težje poškodo-
vanih, nekaj borcev pa je bilo pogrešanih, koliko je bilo žrtev na 
domobranski strani ni ugotovljeno, ker so po umiku s te zasede od-
nesli mrtve in poškodovane. Na kraju pa so pustili mrtve in ranjene 
borce Cankarjeve brigade. Za seboj so pustili pravi masaker, ni bilo 
dovolj, da so bili borci ustreljeni, prerezali so jim tudi vratove.
To je bil eden od najtežjih tragičnih trenutkov borcev Cankarjeve 
brigade, vendar niso klonili, in njene akcije so se nadaljevale vse 
do osvoboditve.
Spominsko slovesnost je organizirala Zveza združenj borcev za 
ohranjanje vrednot NOB Litija. Slavnostni govornik je bil predse-
dnik ZZB Litija Mirko KAPLJA, ki je v svojem govoru poudaril junaški 
boj borcev, ki so s svojim požrtvovalnim bojem, v času najtežjih tre-
nutkov dosegali mnoge uspehe in tudi tragične trenutke, kot je bila 
bitka na Javorskemu Pilu. Mnogi so dočakali »SVOBODO«, mnogi 
so ostali na bojiščih in žrtvovali največ, to je svoje življenje. Tako je 
tudi teh 24 borcev pokopanih v dolini pod Javorskim Pilom. »Slava 
jim« saj spomin na njih še živi.
Zato ne smemo na te dogodke nikdar pozabiti, čeprav bi danes ne-
kateri vidni politiki radi to zgodovino predrugačili. Vendar spomin 
na njih mora za vedno živeti, in naloga nas vseh je, da to prenaša-
mo na mlade rodove. Kajti, če ne bi bilo tako junaških borcev, za-
vednih Slovencev, tudi danes ne bi imeli SAMOSTOJNE SLOVENIJE. 
Danes pa smo priča, da je Slovenska samostojnost na trhlih nogah. 
Kajti če Slovenija ne bo ekonomsko samostojna, pač pa odvisna 
od tujine, ne moremo govoriti o gospodarski samostojnosti, temu 
sledi pa tudi politična odvisnost.
Ob tej priliki smo se poklonili spominu Jaku RozmanuČiku, ki je 
kot 17 letni fant jurišal na te domobranske utrdbe, prav tu na Ja-
vorskemu Pilu, in bil vsako letu udeleženec te proslave, letos pa žal 
ga je v 85. letu starosti premagala bolezen in za vedno iztrgala iz 

naše sredine. Slava mu, spominjali 
se ga bomo kot borca, hrabrega in 
poštenega rodoljuba. 
Spominsko slovesnost so počastili 
številni praporaši borčevskih organi-
zacij, Združenja »Sever«, praporaši 
Društva Cankarjeve brigade. Delega-
cije ZZB Litija in Društva Cankarjeve 
brigade, so položile venec na grob-
nico ter pred spominsko obeležje.V 
kulturnem programu so sodelovali 
Litijski rogisti, mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Litija ter reci-
tatorji iz osnovne šole GABROVKA.
Spoštovani občani zgodovina ima 
svoje temne in svetle strani, niti 
ene niti druge ne smemo pozabljati, 
kajti narod, ki ne spoštuje preteklo-
sti ne bo mogel graditi in ustvarjati 
prihodnosti. Da, prav imate, Slove-
nija postaja »Svetilnik« 19. stoletja, 
ko so naši modreci hodili na Dunaj 
in se borili za pravice slovenskega 
naroda, kaj pa danes, še tisti ki nas 
zastopajo v Evropskem parlamentu 
niso enotni in zastopajo interese po-
sameznih strank.

ciril GOLOUH

PŠD NLP NA SVETOVNEM 
PRVENSTVU V HIP HOPU – 

BOCHUM,NEMČIJA
V začetku 

oktobra (3.107.10. 2012) je v Nem-
čiji potekalo Svetovno prvenstvo v 
hip hopu, na katerega so se uvrstili 
tudi najboljši slovenski pari. Med 
njimi sta bili tudi Aja Topolnik in 
Lana Vehovec iz Plesno športnega 
društva NLP, ki sta v kategoriji hip 
hop dvojice otroci dosegli 39. me-
sto. Spremljal ju je Tadej Premk, ki 
je z rezultatom svojih varovank zelo 
zadovoljen.

Vabimo vas, da priplešete v plesno 
športno društvo NLP

NOVO!! !
ŠPORTNA DVORANA LITIJA: TOREK 18.0019.00 CICI JAZZ (34 leta); 
ČETRTEK 17.0018.00 CICI HIP HOP(57 let); ČETRTEK: 18.0019.00 
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL  POP, LATINO, HIP HOP (12 let in več)
ŠPORTNA DVORANA KRESNICE: PONEDELJEK 19.0020.00; ŠOLSKI 
PLESNI FESTIVAL  POP, LATINO, HIP HOP (12 let in več); SREDA 18.30
20.00 JAZZ (vse starostne skupine)
DVORANA NLP (STEKO): SREDA 18.3019.30 BREAK DANCE (vse sta-
rostne skupine)
KMALU: NEBODI LEN, PLEŠI, plesne delavnice, 1.12.2012
PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE: Predvideni termini v decembru: 
ponedeljek 16.4517.30; torek 17.1518.00; sreda 16.1017.00

KATJUŠA PREMK SVETOVNA PRVAKINJA  
V HIP HOPU

V Nemškem Bochumu je v začetku oktobra potekalo svetovno prven-
stvo v hip hopu, kjer je plesalo čez 3500 plesalcev iz 33 držav. Med 
slovenskimi reprezentanti je bila tudi naša občanka Katjuša Premk, 
ki je v kategoriji hip hop duo člani z Žigo Mlakarjem premagala vso 
svetovno elito in postala SVETOVNA PRVAKINJA. V svoji 10letni tek-
movalni karieri je Katjuša Slovenijo zastopala že na številnih evropskih 
ter svetovnih prvenstvih, vendar tako zavidljivega uspeha do sedaj še 
ni dosegla. Katjuša, prav tako kot njen brat Tadej, uči v litijskem dru-
štvu NLP, kjer svoje znanje skupaj posredujeta mlajšim tekmovalcem. 
Katjuši iskreno čestitamo ter ji želimo še veliko uspehov na tako od-
mevnih tekmovanjih. 

NA ZALOGI TUDI:  Opel Astra Caravan 1.6 16V, let nik 2004, cena 2.500,00 EUR; 
Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy, letnik 2009, cena 7.700,00 EUR, Opel GT 2.0 
Turbo, letnik 2008, cena 19.500,00 EUR; Seat Cordoba Signo 1.4, let nik 1999, 
cena 880,00 EUR; Volvo V50 Kinetic 1.6 D, let nik 2006, cena 6.850,00 EUR in še 
nekaj testnih vozil.

Mazda Mazda 5 1.8i TX 
1. LASTNIK SLO. Letnik: 2006, veljavnost 
nalepke: 01/2013, prev. 101975 km, sre
brna barva (kovinska), bencinski, 1798 
ccm, 85 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

7.700,00 EUr

Peugeot 206 PopArt 1.1 
Letnik: 2004, veljavnost nalepke: 03/2013, 
prev. 138116 km, srebrna barva (kovin
ska), bencinski, 1124 ccm, 44 kW, ročni 
(5 pr.), KLIMA   

2.970,00 EUr
Opel Corsa Swing 1.4 i
Letnik: 1995, veljavnost nalepke: /, prev. 
105000 km, svetlo modra barva (kovin
ska), bencinski, 1389 ccm, 40 kW, ročni 
(5 pr.) 

950,00 EUr

Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy  
Letnik: 2009, veljavnost nalepke: 01/2013, 
prev. 150090 km, temno siva barva (ko
vinska), diesel, 1686 ccm, 81 kW, ročni (6 
pr.), KLIMA

7.200,00 EUr

Opel Astra 1.4 16V Comfort 
Letnik: 2001, veljavnost nalepke: /, prev. 
187234 km, bela barva, bencinski, 1389 
ccm, 66 kW, ročni (5 pr.), KLIMA

2.550,00 EUr
Opel Vectra Elegance 1.9 CDTI   
Letnik: 2008, veljavnost nalepke: /, prev. 
147900 km, srebrna barva (kovinska), 
die sel, 1910 ccm, 88 kW, ročni (6 pr.),  
KLIMA

7.990,00 EUr

S prireditve ob krajevnem  
praz niku – Polšnik

DREVO  zmagovalna fotogra
fija na natečaju POLŠNIK 2012 
– avtor BOŠTJAN JUVAN
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
V torek 20.11. 2012 ob 16:30 uri bomo v ZD Liti-
ja organizirali predavanje Diabetično stopalo, 
predava vmsr. Mira Slak. Predavanje bo o negi 
in pregledu nog, merjenju občutljivosti in po po-
trebi merjenje krvnega pretoka v nogah (dopler). 

Vabljeni vsi diabetiki, predvsem tisti, ki imate težave z nogami.
OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH

Še vedno se lahko prijavite na sedemdnevno okrevanje, ki bo po-
tekalo od 4.-11.11. 2012 na temo »Znanje za zdravje«, ki vključuje 
bogat program zdravstvenih predavanj, vsakodnevno merjenje krvnega 
sladkorja in tlaka, vodeno rekreacijo v bazenu in v telovadnici, pohode, 
družabna srečanja, pet obrokov dnevno ipd. 
Prijave za okrevanje zbiramo do 26.10. 2012. Avtobusni prevoz je or-
ganiziran v obe smeri in je brezplačen. Prijavite se lahko v društveni 
pisarni ali preko društvenega telefona.

MERJENJE SLADKORJA, KRVNEgA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 7.11. od 8.00 do 10.00 ure. Merjenje 
krvnega tlaka in sladkorja pa bo potekalo tudi v trgovskem centu KgZ 
Šmartno in sicer 21.11. od 8.00 do 13.00 ure. Na merjenje pridite 
tešči!

KOPANJE V LAŠKEM
Še vedno poteka prodaja 3 – urnih kart za popoldansko kopanje v La-
škem v starem delu zdravilišča. Cena karte je 7 €, vsak član pa jih 
lahko kupi 5 do konca tega leta. Avtobusnega prevoza zaradi premajh-
nega zanimanja do nadaljnjega ne bo več. V kolikor bo interes (vsaj 15 
udeležencev) bomo prevoz organizirali v društveni pisarni.

TELOVADBA
Telovadba poteka ob ponedeljkih in sredah ob 19.15 uri v Športni 
dvorani Litija. Prosimo, da se prijavite v društveni pisarni. 

PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO
Skupaj z Medobčinskim društvom invalidov organiziramo plavanje in 
vadbo v bazenu, ki poteka vsako sredo od 16. do 17. ure. cena je 2 
EUR na udeležbo.

PLESNE VAJE
Plesne vaje se predvidoma začnejo v oktobru. Prijave in več informacij 
dobite v pisarni.

USTVARJALNE DELAVNICE
Ustvarjamo vsak četrtek ob 17.00 uri do konca decembra. izdelke 
izdelujemo iz naravnih materialov, slikanje na steklo iz naravnih mate-
rialov, vizitke in si krajšamo pozne popoldanske ure ob čaju, kavici in 
prijetnem klepetu. Tako lahko svojo kreativnost delite z nami in preživi-
te četrtkove večere koristno in ustvarjalno. 

POHODI
Vsak četrtek bomo osvajali vrhove v naši bližnji in daljini okolici. Zbor 
je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na vre-
me tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni obutvi in 
opremi. Prosimo vas, da se za vse pohode obvezno prijavite v društveni 
pisarni najkasneje dan pred pohodom oziroma do dneva navede-
nega po programu!!! 
Seznam pohodov:  vodi:
25.10. Hrastnik – Šavna peč (vlak, zbor ob 7:45!) Darja Zupančič
Vabljeni v našo družbo. Vse dodatne informacije lahko dobite na naši 
novi spletni strani www.diabetiki-litija-smartno.si, na elektronskem na-
slovu drustvo.dia.litija@siol.net ali v društveni pisarni.  Irena VIDEC

POHOD NA ŽAMBOH
V okviru programa pohodov Društva diabetikov Litija in Šmartno in MDI 
smo v četrtek 27. 9. 2012 odšli na pohod na Žamboh. To je hrib nad 
Tepami, ki ima dva vrhova. Prvi je Kleviška špica s 791 m, drugi je Sv. 
Lovrenc s 698 m. Pri mostu na Renkah se nas je zbralo 13 pohodnikov 
in krenili smo po cesti proti Tepam. Na Tepah pri Juvanovih so nam po-
stregli z dobrodošlico in tu se nam je pridružilo še 5 pohodnikov. Pohod 
smo nadaljevali po daljši, položnejši poti, ki vodi okoli hriba do vrha s 
cerkvico Sv. Lovrenca. Med potjo nas je dohitel še Lojze Hauptman, ki je 
prišel iz Bukovice. Na vrhu smo se posedli ob južni strani cerkvice in se 
nastavili soncu, ki je prijetno grelo. Vendar so oblaki na severozahodu 
obetali dež in zato smo odšli po južni, krajši poti v dolino. Ko smo prišli 
iz gozda, nas je presenetila ploha in odšli smo k turistični kmetiji Med-
ved, kjer smo ob kavici in kozarčku »ta kratkega« vedrili. Ko je posijalo 
sonce, smo nadaljevali pot skozi Tepe. Med pohodniki sta bila tudi Mimi 
in Ludvik Kuhelj, ki sta nas povabila na svoj dom pod Žambohom in nas 
tam pogostila, na koncu še z dobrim domačim pecivom. Ob prijetnem 
druženju je čas hitro minil. Čakala nas je še pot do Renk. Presenetila nas 
je gostoljubnost domačinov, za kar se jim prisrčno zahvaljujemo. Hvala 
tudi Ivanu Lamovšku za organizacijo in vodenje pohoda.  L. Kavčič

društvo upokojencev
www.dulitija.si

SODELOVANJE Z NAJMLAJŠIMI
Tudi v šolskem letu 2012/13 je Društvo upokojencev 
Litija povabljeno k uresničevanju letnega programa 
Vrtca Litija, enote Medvedek na Bevkovi ulici 1 v Li-
tiji. Sodelovanje bo potekalo na področju rekreativ-
nega programa otrok v vrtcu. Nekaj novega za člane 
našega društva, a zelo koristno za zdravje.

Vabimo vse člane društva, ki bi želeli so-
delovati pri uresničevanju medgeneracij-
skega sodelovanja med otroki in vzgojite-
lji vrtca Medvedek, da se nam pridružijo.
Prijave se bodo zbirale v pisarni društva, 
vse podrobnosti pa se bomo dogovorili 
na prvem sestanku. Karlo LEMUT

POHOD VRANOV LET V SVOBODO
V nedeljo 9. septembra 2012 smo se planinci Planinsko pohodniške 
sekcije DU Litija in simpatizerji ZB za vrednote NOB Litija, skupaj s 
planinci iz Zagorja, udeležili četrtega pohoda ob Mednarodnem dnevu 

prijateljstva v zavezništvu.
Ob 12. uri je bila ob spomeniku čolnarjev v 
Spodnjem Hotiču krajša slovesnost. Nato 
smo krenili proti Geossu v Spodnjo Slivno. 
Pot nas je vodila tik ob spomeniku v gozd, 
skozi vas Jesenje in Sela, do središča Slo-
venije. Tam je sledil program, posvečen 
spominu na veliki dogodek iz druge svetov-

ne vojne. Štajerski partizani so iz ujetništva, delovnega taborišča Ožbolt, 
rešili 99 ujetnikov, vsi so bili tuje narodnosti, in jim omogočili varno pot 
od Ožbolta do Metlike. Del te poti je vodil tudi preko naše občine in reke 
Save v Spodnjem Hotiču. Avstrijski ujetnik Ralph Churches je o tej poti 
napisal knjigo in ji dal naslov Vranov let v svobodo.
Čutne in tople pozdravne besede Anke Kolenc na krajši proslavi na Ge-
ossu še danes odzvanjajo v glavi. Pesmi pevskega zbora iz Jevnice pa so 
bile pravi obliž temu spominu.  Mila GROŠELJ

TRgATEV V BRJAH
Tretjega septembra je bilo jutro toplo in jasno. Dvaindvajset pridnih tr-
gačev se nas je zbralo na avtobusni postaji v Litiji ob 7. uri in smo se 
odpeljali na trgatev v Brje k vinogradniški družini Ličen. Pot se je vlekla 
po avtocesti, zaradi del smo malo zamujali. Na dvorišču nas je pričaka-
la družina Ličen ter dolga miza, ki je bila obložena z jedačo in pijačo. 
Ko smo pojedli, smo se odpravili v vinograd in pričeli s trgatvijo. Med 
obiranjem je bilo vedno dovolj 
smeha in dobre volje tako, da 
je hitro minilo in spet smo se 
odpravili na kosilo. Po kosilu pa 
spet na delo in dobra volja nas 
še vedno ni minila. imeli smo 
se res prijetno, dan je minil de-
lovno. 
Tudi gospodarja Branko & Jože sta nas pohvalila. Domov smo se vračali 
dobre volje. Vsak je za pridnost prejel »gajbico« grozdja ter vino. Vsi smo 
bili res zadovoljni in upam, da se v letu 2013 spet dobimo. Vsem hvala. 
 vodička Martina

VTISI Z LETOVANJA NA MORJU
Člani našega društva so tudi v jesenskem obdobju tega leta letovali na 
morju v hotelu Delfin v Izoli. Pri izvedbi te aktivnosti je naše društvo 
organiziralo prevoz ter uredilo vse ostale obveznosti z rezervacijo.
Tega »dopusta« sta se udeležila tudi zakonca Cveta in Jože Štangar, ki 
sta v en glas povedala, da je bilo vse »super«, da so se kopali v morju, 
veliko hodili in da je bila skupina v kateri sta bila enkratna.
V društvu smo veseli, da so člani zadovoljni. Tudi v letu 2013 bo organi-
zirano letovanje v spomladanskem in jesenskem obdobju.  Karlo LEMUT

FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Od 1. do 3. oktobra 2012 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal že 
12. Festival za tretje življenjsko obdobje. Festival je pomenil osrednji 
dogodek evropskega leta 2012 v Sloveniji in je privabil veliko število obi-
skovalcev. 
Sodelovalo je več kot 150 razstavljavcev z raznovrstno ponudbo aktiv-
nosti, izdelkov in storitev, namenjenih izboljšanju kakovosti življenja. 
Posebne pozornosti je bil deležen strokovni in izobraževalni program, 
posvečen aktivnemu staranju, sožitju generacij in medsebojni solidarno-
sti, predvsem pa bogat kulturni program, tako na velikem odru Gallusove 
dvorane kot na malih odrih v predvirju. 
Člani DU Litija so se letošnjega festivala udeležili zgolj kot obiskovalci. 
Kot organizirana skupina so se naši upokojenci udeležili otvoritvene slo-
vesnosti in si potem ogledali še vse razstavne prostore, sama pa sem 
obiskala Dan kulture, ki je potekal v torek. S slišanim in prikazanim sem 
bila zadovoljna, saj sem ugotovila, da naša Literarna skupina v ničemer 
ne zaostaja za literarnimi društvi, ki so se predstavili s svojimi literarnimi 
prispevki. Ugotovila sem, da nam manjka le samozavesti in malo korajže, 
pokazati, kaj znamo in zmoremo. Vsem skupaj pa primanjkuje še čut so-
lidarnosti in malo zvedavosti, da bi ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti, 
s svojim obiskom nagradili in jim tako izkazali priznanje.
Prepričana sem, da pomeni tovrstni festival v Sloveniji veliko priložnost 
za vse starejše, ki si želijo pokazati, kaj vse še zmorejo in znajo, kot za 

tiste, ki jim ni tuje dejstvo, da se člo-
vek, ki aktivno živi in je zvedav, mno-
go počas neje stara.
Zelo pomembno je tudi medgenera-
cijsko sodelovanje, ki ga je bilo moč 
čutiti na vsakem koraku, če vse tisto, 
kar pomeni mnogim razstavljavcem 
tudi zaslužek, odmislimo.  Iva SLABE

POVABILO V USTVARJALNE DELAVNICE
V mesecu novembru bo ponovno zaživelo delo v ustvarjalnih delavni-
cah. Saj želimo s tem popestriti življenje, prispevati k druženju in pre-
prečevanju osamljenosti ter spoznavanju različnih dejavnosti, ki lahko 
obogatijo naš vsakdan.
Načrtujemo sledeče delavnice: izdelava božičnih in novoletnih voščil-
nic, pletarstvo, poslikava dekorativnih krožnikov, izdelava drobnih daril, 
ročna dela (vezenje, pletenje, kvačkanje, izdelava makramejev...), in še, 
kar naj bo skrivnost.
Vse, ki bi želeli sodelovati v teh delavnicah, vabimo, da se prijavijo v 
društveni pisarni.
Delavnice bodo potekale ob četrtkih v popoldanskem času. Več bo ob-
javljeno na oglasni deski in na spletni strani društva.  Karlo LEMUT
NAPOVEDNIK
 sobota 20. oktober 2012 ob 6.00 uri – avtobus – pohod ŽINGARICA
  sreda 24. oktober 2012 ob 17.00 uri – predavanje »PODPORA K SAMOSTOJ-

NOSTI – oblike pomoči starim ljudem« v veliki sejni sobi Občine Litija
  četrtek 25. oktobra 2012 ob 11.00 uri – SREČANJE NAJSTAREJŠIH ČLANIC 

IN ČLANOV DU LITIJA v gostilni KOVAČ
  sobota 27. oktober 2012 ob 7.00 uri  – avtobus – pohod »NE VEMO KAM«
  sobota 3. november 2012 ob 6.00 uri – avtobus – pohod KOČEVJE –KOSTEL
 sreda 7. november 2012 – MARTINOVANJE v TEMENICI
  sobota 10. november 2012 ob 7.00 uri – avtobus – pohod LITIJA–ČATEŽ
 sobota 24. novembra 2012 – IZLET z NAKUPI v LENTI – Madžarska

Kotiček ureja: Karlo LEMUT

JESENSKI IZLET
V zgodnjih jutranjih urah smo se najprej odpravili proti 
Gornjemu gradu, kjer smo si ogledali katedralo sv. Mo-
horja in Fortunata, ki je po prostornini največja v Sloveniji 
ter ima najvišjo kupolo. Pot smo nadaljevali proti Radmir-

ju, kjer smo si ogledali Muzej izredno lepih in dragocenih mašnih plaščev 
iz časa Marije Terezije, ki imajo zgodovinsko vrednost, saj so jih cerkvi 
darovale ugledne osebnosti: cesarica Marija Terezija, nadvojvodinja Mag-
dalena, poljska kraljica Marija Jožefa… Po kratkem postanku smo pot 
nadaljevali proti Nazarjam, kjer smo si v Muzeju gozdarstva in lesarstva 
ogledali dediščino gozdarstva in lesarstva, dveh panog, ki sta v preteklo-
sti odločilno vpliva-
li na gospodarski 
razvoj Zgornje Sa-
vinjske doline in za-
znamovali življenje 
njenih prebivalcev. 
V Solčavi smo si v 
centru Rinka ogle-
dali kratki predsta-
vitveni film ter se 
sprehodili po manj-
ši razstavi izdelkov 
domače obr ti. Nato 
smo se z lokalnim vodičem odpravili skozi Logarsko dolino ter se spre-
hodili še do slapu Palenk, ki leži tik ob znanem hotelu Plesnik. Prijetno 
utrujeni smo izlet zaključili ob dobrem kosilu v Robanovem kotu. 

MARTINOVANJE
Vabimo vas na Martinovanje na Primorsko.
Odhod iz Litije 8.11.2011 ob 9:00 uri izpred Društva invalidov. 
Pot nas bo vodila do Dornberka, kjer nas bo čakala hladna malica, nato 
se bomo odpeljali do Prosecca pri Trstu, kjer si bomo ogledali cerkev, 
s panoramskim razgledom na Tržaški zaliv in Trst. Po ogledu se bomo 
odpeljali nazaj proti Dornberku, kjer nas bo čakalo martinovo kosilo. Po 
kosilu sledi glasba in zabava. Domov se vračamo v večernih urah.
Prispevek za člane je 27 EUR za nečlane 32 EUR in se plača ob prijavi! 
V ceno je všteto: prevoz, hladna malica, martinovo kosilo z vso pijačo.    
Prijave zbiramo v društveni pisarni 01/8981284 in 031678768.
Pridružite se nam, saj Sv. Martin goduje samo 1 x na leto!

OBMOČNO TEKMOVANJE INVALIDOV V PIKADU
V soboto 6. oktobra 2012 je v prostorih Gostilne Kovač potekalo območ-

no tekmovanje invali-
dov v pikadu, katerega 
je  organiziralo naše 
društvo. 
Pod okriljem Zveze de-
lovnih invalidov Slove-
nije se športne aktiv-
nosti razdelijo na štiri 
območja. V območju 
Zasavja, Posavja, Do-
lenjske in Bele krajine 
je tudi naše društvo.
Tekmovanja se je ude-

ležilo kar 105 tekmovalk in tekmovalcev iz 13 invalidskih društev. Sode-
lovalo je 11 ženskih in 13 moških ekip. Ker se je tekmovalo po sistemu 
dvojne eliminacije in velikega števila ekip je bilo to tekmovanje organi-
zacijsko zelo zahtevno in sicer tako glede priprav pred tekmovanjem in 
tekmovanja samega. Izvedba tekmovanja pa je bila časovno daljša kot 
običajno, saj je bilo odigranih kar 45 tekem. Štirinajst prostovoljcev je 
samo na dan tekmovanja prispevalo 10 ur svojega prostega časa. 
Prvi dve ekipi v ženski in prvi dve ekipi v moški konkurenci sta se uvr-
stili na Državno prvenstvo tekmovanja invalidov v pikadu v organizaciji  
Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite. V ženski 
konkurenci sta se uvrstili ekipi DI Trebnje in DI Hrastnik, v moški pa DI  
Hrastnik in DI Radeče. Žal se naši ekipi nista uspeli uvrstiti na to državno 
prvenstvo.

gLEDALIŠKI ABONMA
Za oglede gledaliških predstav v Litiji se lahko prijavite v pisarni društva, 
kjer sestavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko karto.

POTREBUJETE POMOČ?
Z mesecem oktobrom naš član nudi starejšim in invalidom POMOČ pri 
nakupovanju (prevoz in dostava na dom) ter opravljanju manjših gospo-
dinjskih opravil na domu. Za pomoč pokličite Janija GSM: 031 533 925. 
Cena od 2,50 EUR.

NADALJEVALNI ANGLEŠKI TEČAJ
Vsi, ki bi si želeli osvežiti in nadgraditi svoje znanje, se nam lahko pridru-
žite. Prijave zbiramo v društveni pisarni.  Mojca BAJC in Tina CIRAR

montleS
Pavlin Franci s.p.

Veliki vrh 24, 1270 Litija

• TESNENJE
• ZAMENJAVA TESNIL
•  ZAMENJAVA POŠKODOVANEgA 

OKOVJA NA LESENIH OKNIH IN  
VRATIH

• MIZARSKE STORITVE - POPRAVILA

GSm: 041 745 809
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ŽIVAHEN SEPTEMBER IN OKTOBER
September

Člani so se udeleževali slikarskih srečanj doma 
in po Sloveniji:

Zlata paleta je prinesla svojo zadnjo letošnjo razstavo ABSTRAKCIJO. 
Razstava na gradu Mokrice je bila od 19.9. do 5.10. V izboru je bila 
tudi slika Hajdeje Preprotnik. Sedaj nas čaka le še zaključna razstava s 
podelitvijo zlati palet in certifikatov kakovosti.
Na ex temporu Medija so na gradu ustvarjali Danijela Kunc, Marjeta 
Mlakar Agrež, Marija Smolej ter Pavel Smolej. Razstava je bila v KD 
Kisovec od 27.9. do 3.10.

IZRAZ IN EKSPRESIJA V ČLOVEKU 
je območna razstava 
JSKD oi Litija, ki je 
bila odprta v litijski 
knjižnici 27.9. Raz-
stavljene so bile fo-
tografije, slike in kipi. 
Razstavljali so: Sonja 
Perme, Lojze Flisek , Rosana Maček, Neža Palčič, Mi-
lan Amon, Jelka Polak, Nubia Anžel, Pavel Smolej, Ma-
rija Smolej, Gabrijela Hauptman, Joža Ocepek, Darja 
Bernik, Anita Vozelj, Danijela Kunc, Marko Begič, Igor 
Fortuna in Marjeta Mlakar Agrež. Razstava je bila v 
oktobru prestavljena v šmarsko knjižnico. Selektor 
Todorče Atanasov bo izbral dela za regijsko razstavo.
Ex tempora Sladka Istra sta se v Kopru 29.9. udele-
žili Darja Bernik in Anita Vozelj, ki je prejela drugo 
nagrado. 

Oktober
Začele so se izobraževalne delavnice za odrasle in otroke. Za odrasle 
potekata dva tečaja, prvi pod vodstvom Zorana Pozniča, poteka vsak 
ponedeljek ob 18. uri, akvarel pa vodi Pavel Smolej in sicer vsak torek 
ob 17. uri. Malo LILO vodi Maja Šuštaršič vsak petek ob 17. uri. 

LIKOVNA USTVARJALNICA MLADIH je bila v torek, 16. oktobra 
2012 v Megličevem ateljeju v Šmartnem pri Litiji. Udeležili so se je 
učenci iz osnovnih šol litijske in šmarske občine in gimnazije Litija. Le-
tošnja tema ustvarjanja je bila tema tedna otroka »RADOSTI IN STISKE 
ODRAŠČANJA«. Ob zaključku je bila v Megličevem ateljeju postavljena 
razstava ustvarjenih del, ki je prestavljena še v avlo Občine Litija, nato 
pa se bo razstava selila še po šolah.

Povabilo na ogled razstav
Naj vas povabimo še na razstave, ki jih ne zamudite:
V Kosovi graščini na Jesenicah je do 2. novembra odprta razstava Aka-
demski slikar specialist JOŽE MEGLIČ. 
Na gradu Bogenšperk je bila ob 330 obletnici postavitve Valvasorje-
vega Marijinega kipa na ogled že od 24. avgusta razstava ulitih skulp-
tur Matjaža, Boštjana in Bojana Štineta. Razstava bo odprta še do 
konca oktobra.
5. novembra bo v dvorani na Stavbah razstavljala naša članica gabri-
jela Hauptman.  Predsednica društva LILA: Joža OCEPEK

gASILSKA MLADINA PgD  
gABROVKA PONOVILA IZJEMEN 

LANSKI USPEH
V soboto, 15. 9. 2012, sta se, kot že prejšnje leto, 
tudi letos udeležili Državnega gasilskega tekmova-

nja v orientaciji dve ekipi PGD Gabrovka. Pravico do nastopa na držav-
nem tekmovanju so si pridobili na tekmovanjih GZ Litija in na nivoju 
regije LJ 3, kje so se uvrstili v sam vrh.
V sončnem, a mrzlem jutru smo se z upanjem na uspeh odpravili proti 
Veliki Pireščici, kjer je letos potekalo državno tekmovanje v orientaciji 
za gasilsko mladino.
Naše društvo sta tokrat zastopali ekipi mladink in pripravnikov. Mladin-
ke so bile pred pričetkom tekmovanja na videz manj živčne kot fantje, 
saj so bile na tovrstnem tekmovanju že drugič. Pripravniki pa so se 
državnega tekmovanja udeležili prvič in je bilo v njih čutiti veliko ne-
strpnosti pred startom, kajti za vzor so imeli svoje prijatelje, lanske 
državne prvake. Obe ekipi sta prvo vajo (pred pričetkom »prave« orien-
tacije) opravili brezhibno in hitro. Polni moči sta se odpravili na pot, ki 
sta jo premagovali s pomočjo zemljevida in kompasa. Z znanjem iz ori-
entacije so iskali kontrolne točke, na katerih so se pomerili v različnih 
gasilskih spretnostih.
Nestrpno čakanje na rezul-
tate se je obrestovalo, saj 
sta bili obe ekipi odlični. 
Mladinke (Klara Dim, Katja 
Požun, Ingrid Železnik) so 
se uvrstile na prvo mesto 
v svoji kategoriji in tako 
postale državne prvakinje. 
Pripravniki (Dejan Kastelic, 
Tilen Resnik, Simon Femc) 
pa so se uvrstili na odlično 
tretje mesto. Obe ekipi sta se kalili, tako kot ostale v našem društvu, 
pod budnim očesom mentorjev Gregorja, Klemna, Dušana, Davida, 
Martina in Klare. Ob povratku v domači kraj pa so naše šampijone pri-
čakali domači gasilci, starši in krajani ter nas presenetili s sprejemom, 
kot se za tak uspeh spodobi. Vse prisotne je pozdravil tudi podžupan 
občine Litija gospod Gregor Zavrl in v čestital za izjemen dosežek na 
državnem nivoju.
Kot dodaten uspeh velja omeniti tudi to, da sta bili naši ekipi dve od 
treh iz GZ Litija, ki so se udeležile državnega tekmovanja iz orientacije 
in smo edino društvo v Sloveniji, ki je doseglo dvojni uspeh (dva po-
kala).
Čestitamo tekmovalcem, vsem podpornikom pa se zahvaljujemo za iz-
kazano pomoč.  Klara HOSTNIK

2. OBLETNICA ŠOLE ZDRAVJA 
V našem mestu se precej starejših tako ali drugače rekreira. Mnogi 
pohodniki so skoraj vsak dan na Svibnu, vse več jih hodi tudi na Sitarje-
vec, nekaj je pravih planincev. Redki kolesarijo, za kegljanje in balinanje 
poskrbijo tudi pri društvih upokojencev in invalidov, vrtičkarstvo je prav 
tako nadvse koristna in prijetna dejavnost. Modno je tudi sprehajanje 
psov, zdaj, jeseni, prihaja na vrsto gobarjenje, a sem gotovo pozabila 
omeniti še kakšno aktivnost starejših Litijanov. Veliko, kar preveč, pa 
je takih, ki zase, za svoje zdravje in počutje ter dobro voljo, premalo 
poskrbijo.

Naša skupina, ŠOLA ZDRAVJA, je v septembru vstopila v tretje leto 
svojega delovanja. Še vedno se namreč vsako jutro ob 7.30 nasmejani 
zberemo na igrišču sredi Rozmanovega trga in 30 minut pridno telova-
dimo. Zdaj smo že »stari sošolci«, ki se srečujemo vsak dan, tudi ob 
sobotah imamo »pouk«. Nekaterim se ta naša aktivnost še vedno zdi 
brez veze, morda otročja ali jo kako drugače podcenjujejo, drugim je to 
prezgodnja obveznost in zjutraj raje poležavajo ali pa imajo druge ob-
veznosti. Pa vendar, kdo lahko trdi, da ni koristno, zdravo in sproščujo-
če ob vsakem vremenu na prostem izvajati 50 različnih vaj, pri katerih 
razgibamo vse sklepe, celo telo?! Saj vendar vsi zdravniki priporočajo 
vsaj pol ure telesne aktivnosti dnevno! In naj dodam še slovenski pre-
govor: RANA URA – ZLATA URA. V časopisu Delo pa sem prebrala še 
portugalski rek, da so zaradi jutranjega poležavanja in obilnih večerij 
grobnice polne.
Še vedno medse vabimo nove člane, tudi tiste, ki nas zjutraj opazujejo 
z oken bližnjih blokov. Stvar se je torej prijela in ne nameravamo odne-
hati.  M. BERLOŽNIK

P.E. Litija, Brodarska 5, Tel.: 059 016 171
Delovni čas: 8–12, 13–16, sobota 8–12

BILI NA LETALIŠČU, PA NISMO 
POLETELI

V soboto, dne 29. 9. 2012, smo člani Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo LitijaŠmart-
no, bilo nas je 100, raziskovali Posavje.

Bila je večletna želja, ogledati si vojaško 
letališče Cerklje ob Krki, in ta se nam je 
izpolnila letos. Zelo lepo smo bili sprejeti 
in z „odprtimi ustmi in očmi” poslušali 
in gledali helikopeterje, avione ter drugo 
opremo te enote slovenske vojske.
Člani društva smo imeli veliko vprašanj 
in na njih dobili ustrezne odgovore. Bili 
smo navdušeni in ponosni nad njihovim delovanjem tako v mednarod-
nem merilu kot tudi ob naravnih nesrečah in reševanju v gorah.
Na Bizeljskem je nenavaden peščen svet, tako poseben in še neodkrit. 
Narava je bila v teh krajih radodarna. Spretni domačini pa so prepoznali 
njeno velikodušnost in vzeli, kar jim je ponudila. Ljudje so v kremenčev 
pesek kopali in si uredili „repnice”, ki so stare več kot 200 let. Največjo 
smo obiskali tudi mi in imeli degustacijo vin ob kruhu in siru.
V gradu Brežice, ki je eden od simbolov mesta, smo si ogledali Posavski 
muzej Brežice. Zanimive razstave od prazgodovinskega obdobja prek 
kmečkih uporov, vse do današnjih dni. Etnološka zbirka nas popelje 
v čas naših babic, oko pa se vam spočije na Stiplovškovih umetninah 
in za konec vas z vso baročno lepoto, mehkobo in drznostjo presune 
Viteška dvorana.
Res je lepa in bogata naša domovina Slovenija. V svojih nedrih skriva 
prečudovite naravne, kulturne in zgodovinske posebnosti. Le da jih mi 
še vedno premalo cenimo in poznamo.  Karlo LEMUT

SPLOŠNO GRADBENIŠTVO
PRAPROTNIK VINKO s.p.

   Zgornji Log 12, 1270 Litija
          informacije: 041/ 872-784

IZVAJAMO:
• adaptacije
• novogradnje
• urejanje dvorišč in okolice
• izdelava škarp iz kamna ali betona
• fasade
• ometi klasika
• polaganje tlakovcev in plošč
• vsa druga zidarska dela

BETONSKI IZdELKI
Na vse betonske izdelke  
vam nudimo 25% posezonski  
popust.

Praznovanje 2. obletnice skupine ŠOLA ZDRAVJA; takole smo začeli 
naše vaje z vodjo dr. N. Grishinom na sredini.
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MLADINSKA IZMENJAVA V PALERMU
Organizacija Cooperazione Senza Frontere CSF iz Palerma je Društvo za razvoj 
podeželja LAZ iz Jablaniške doline povabila k sodelovanju v izmenjavi s še dve-
ma drugima partnerjema iz Poljske ter Litve. Prijavili smo se na razpis evrop-
skega programa Mladi v akciji. Program nudi podporo za evropske in mednaro-
dne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V 
programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.

6 aktivnih članic društva LAZ je tako prve oktobrske dneve preživelo v Palermu na Siciliji na mladinski 
izmenjavi, ki se je ukvarjala s temo »Mladi proti rasizmu«. Tekom 8dnevne izmenjave so punce dobile 

priložnost aktivne uporabe angleškega jezika ter se seznanile s problematiko imigracije v 
sodelujočih državah. Punce iz Jablaniške doline so več kot uspešno predstavile tako Slovenijo 
kot tudi svojo občino, izkazale pa so se tudi z odlično pripravljeno hrano na medkulturnem 
večeru.
Po dobrem tednu sonca, 
smo se vrnile v domače 
kraje, polne prijetnih vti-
sov ter z novimi sklenjeni-
mi prijateljstvi v omenje-
nih državah. Nabrale smo 
si izkušenj in idej za orga-
nizacijo izmenjave pri nas. 
Vsekakor pa mladim top- 
lo priporočamo udeležbo 
na tovrstnih izmenjavah. Pi  
šite na mail drustvo.laz@
gmail.com ali se nam pri-

družite na http://www.facebook.com/drustvo.laz, kjer bo  
do informacije o naslednjih izmenjavah in projektih za mla-
de.  Katarina MOŽINA

POHOD, KAKRŠNEgA ŠE NI 
BILO: PO POTI VELIKEgA 

KNEZA Z VAČ
Pohodniki, ki radi preživljamo proste ure v naravi in ob tem spoznamo kaj novega, smo se z veseljem udele-
žili 1. arheološkega pohoda »Po poti velikega kneza z Vač«, ki je bilo zaradi slabega vremena na predvideni 
datum  prestavljen na nedeljo, 7. 10. 2012. Pohod ni bil le prijetna nedeljska rekreacija, ampak tudi arhe-
ološko, etnološko in geološko obogateno 
vračanje v nekaj stoletij pred našim šte-
tjem, ob čemer smo ves čas doživljali tudi 
dramatično zgodbo velikega kneza z Vač.
Pred pohodom smo beležili 30. obletni-
co GEOSSa. Njegov predsednik, g. Mir-
ko Kaplja, je ob tej priložnosti na kratko 
predstavil Društvo GEOSS in njegovo de-
lovanje ter udeležence povabil na ogled 
prenovljenega Doma Petra Svetika, v ka-
terem si lahko poleg replike Situle z Vač 
ogledamo tudi druge arheološke, etnolo-
ške in geološke značilnosti s tega podro-
čja, obenem pa spoznamo pomembne 
posameznike, ki so se rodili na Vačah in 
v okolici.
Udeleženci pohoda smo dobili nekaj osnovnih navodil o pohodu ob odličnih, slastnih dobrotah, pripra-
vljenih iz sestavin, poznanih že v železni dobi. Na pohodu smo tudi zavzeto reševali križanko s tematiko 
o železnodobnih Vačah. Z Vač smo krenili najprej do spomenika Situli z Vač, na Kleniku in nadaljevali 

pohod preko Apna, Krone in Vodic proti 
etno kmetiji v Zapecah. Člani Društva GE-
OSS in člani Družinskega gledališča Kolenc 
pooblaščeni za vodenje, predvsem pa nji-
hova mentorica dr. Vojka Cestnik, so nas 
ob vsakem postanku seznanili s spoznanji 
o življenju ljudi v gradišču na Kroni, igralci 
Družinskega gledališča Kolenc pa so nam 
ga s posameznimi gledališkimi prizori tudi 
dramatično in doživeto predstavili. 
Na skednju v Zapecah je potekalo žrebanje 
pravilno rešenih križank in tri udeleženke 
so prejele simbolične nagrade v »duhu 
železne dobe«. Pohod smo s kosilom, ka-
kršnega so najverjetneje uživali tudi sta-
roselci, zaključili na domačiji Družinskega 
gledališča Kolenc na Vačah.
Vsem članicam in članom Društva GEOSS, 

ki so s svojimi strokovnimi prispevki in pripravljenimi dobrotami polepšali dan pohodnikom, izrekam vse 
priznanje! Iskreno se veselim prihodnjega pohoda Po poti velikega kneza z Vač.

Blažka JURČEK STRMŠNIK

➤ PRODAJA NOVIH IN RABLJENIH VOZIL
➤ KREDIT, LEASING
➤   POOBLAŠČENI SERVIS RENAULT in DACIA 

(na vgrajene originalne dele GARANCIJA  
1 LETO na delo in material)

➤ PRIPRAVA VOZILA NA TEHNIČNI PREGLED
➤ BREZPLAČNI PREGLED VOZILA
➤ AVTOKLEPARSKA DELA
➤ SUHO POPRAVILO TOČE
➤ POPRAVILA VSEH ZNAMK
➤  POLNJENJE KLIM IN POPRAVILA  

KLIMATSKIH SISTEMOV
➤ AVTOMEHANIKA
➤ DIAGNOSTIKA
➤ LIČARSKA POPRAVILA
➤  VULKANIZERSTVO
➤ PREPISI
➤ NADOMESTNA IN TESTNA VOZILA

GOSPETI d.o.o.,
BROdARSKA 7, LITIJA  

tEL.: 01/ 8980 820

AVTO SALON:
odPrto:

ponedeljek in sreda, od 8.00 do 12.30  
in od 16.00 do 18.30

dELOVNI ČAS dELAVNICA:
od pon. do petka od 8.00 do 17.00,

sobota od 8.30 do 12.00

Spletni naslov:  
http://www.gospeti.si

PRODAJA NOVI AVTOMOBILI 
•  super popusti do 6500 EUR,

RABLJENA VOZILA:
 Renault Clio 1,4 3V, letnik 2001, bel, 115000 km, cena 1500 
EUR, Renault Laguna 1,8 16V, letnik 1999, zlata, 135000 km, 
cena 1200 EUR, Ford Fiesta 1,4 tdci  5V, letnik 2004, kov. 
modra, 211000 km, cena 2700 EUR, Renault Clio 1,4 16V3V, 
letnik 2006, kov. rdeča, 115000 km, cena 4500 EUR.

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

Natančen vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, obstaja pa nekaj de-
javnikov tveganja, ki so povezani z njim. Kljub večjemu obolevanju se zadnja leta smr-
tnost zaradi te bolezni v razvitem svetu zmanjšuje. Razloga za to sta organizirano iskanje 
raka, pri najbolj ogroženih ženskah in uvajanje novih učinkovitejših načinov zdravljenja. 
Zgodaj odkrit rak dojk je v večji meri ozdravljiv, pri odkrivanju pa ima pomembno vlogo 
tudi redno mesečno samopregledovanje. 
Območno združenje Rdečega križa Litija je prejelo prijazno povabilo direktorice ZD Litija, 
dr. Kežar Jožefe, na brezplačni klinični pregled dojk z ultrazvokom dojk, ki ga je opravlja-
la v ginekološki ambulanti ter učno delavnico ozaveščanja in samopregledovanja dojk, 
ki jo je vodila v. med. sestra ga. Romana Jerele. Na povabilo se je odzvalo veliko število 
žensk, zato se v imenu udeleženk zahvaljujemo, dr. Kežarjevi in ge. Romani Jerele za 
klinični pregled in osveščanje.  OZRK Litija, Danica SVERŠINA

DROBTINICA – MALO…. JE VELIKO
Na Območnem zdru-
ženju Rdečega križa 
Litija, smo se tudi letos 
vključili v mednarodno 
akcijo ob svetovnem 
dnevu hrane »Drobti-
nica«, ki je bila v pe-

tek, 12. oktobra 2012. Naši prostovoljci in 
mladi člani RK iz Osnovne šole Gradec in 
osnovne šole Litija so med 9.00 in 13.00 
uro zbirali prostovoljne prispevke v zameno 
za kruh, ki so nam ga velikodušno podarili: 
TRGOVINA MERCATOR, TRGOVINA SPAR, 
KLASJE CELJE, PEKARNA FRIŠKOVEC, 
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET DOLE, KORK PRIMSKOVO, KORK HOTIČ in 
KORK DOLE pri LITIJI. S prostovoljnimi prispevki smo zbrali sredstva, s katerimi bomo 

omogočili tople obroke kar nekaj 
otrokom iz osnovne šole Litija in 
Osnovne šole Gradec v Litiji. 
Z odzivom občanov na akciji »Drob-
tinica« smo zadovoljni in jo načrtu-
jemo tudi za prihodnje leto. 
Drobtinica ne bi bila mogoča brez 
pomoči glavnega donatorja MER-
CATOR-ja, ki je ponovno izkazal 
veliko mero družbene odgovornosti 
in solidarnosti do socialno ogrože-
nih osnovnošolskih otrok, za kar se 
jim tudi po tej poti najlepše zahva-
ljujemo.

Pohod je strokovno vodila arheologinja dr. Vojka Cestnik na 
skrajni desni.

Z gledališkimi prizori, ki so kot celota tvorili dramo o kne
zu, so dogajanje poživili igralci Družinskega gledališča Ko
lenc. Janez Grilc (Lovro Lah) pripoveduje zgodbo o situli.
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MEDNARODNI TURNIR  
TRADICIONALNEgA KARATEJA 

VISOKO 2012
Sedem članov slovenske državne reprezentance 
SZTK (Slovenske zveze tradicionalnega karateja) se 

je v spremstvu trenerjev odpravilo na mednarodni turnir tradicionalne-
ga karateja, ki se je 7. 
9. 2012 odvijal v kraju 
Visoko (Bosna).
Tekmovalci so tekmo-
vali disciplinah borbe, 
kate, KOGO kumite in 
FUKOGO. Nastopi so 
bi zelo uspešni, saj so 
vsi tekmovalci prejeli vsaj eno ali več medalj v različnih disciplinah. Kot 
reprezentant SZTK se je tekmovanja udeležil tudi član našega kluba 
Kensei Matic Logar. V disciplini Kata je dosegel odlično tretje mesto.
Tekma je bila odlična priprava za nastop na turnirju na Češkem in na 
prihajajoče svetovno prvenstvo v tradicionalnem karateju, ki se bo le-
tos odvijalo na Poljskem.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!  KK Kensei

3. MEDNARODNI TURNIR 
»JEŽEV KUP 2012« KOZARSKA 

DUBICA V BOSNI IN  
HERCEgOVINI 

Prvič so se dekleta iz ŽRD LITIJA podala na medna-
rodni rokometni turnir v tujino in sicer v Kozarsko 

Dubico v BIH, v soboto 22.9.2012. Na turnirju so sodelovale ekipe iz 
držav bivše Jugoslavije, iz Hrvaške, Srbije, Slovenije in Bosne in Herce-
govine. V Sloveniji smo v pretekli sezoni sodelovali na kar nekaj med-
narodnih turnirjih /Kočevje, Hrastnik.../ in dosegli zelo dobre rezulta-
te, posegali po prvih treh mestih. 
Mednarodnega turnirja v Kozarski Dubici sta se udeležili dve ekipi 
ŽRD LITIJA mlajše deklice A /letnik 2000/ in mlajše deklice B /letnik 
2001/ s trenerjem Šuštar 
Daretom. Tekmovanje se je 
začelo ob 10,00 uri in ker bi 
morali na pot v soboto zelo 
zgodaj zjutraj smo se odloči-
li, da odidemo že v petek po-
poldan, prespimo v motelu v 
Kozarski Dubici in se zjutraj 
igralke spočite in naspane 
odpravijo na turnir.
Vse je bilo zelo dobro načrtovano, vendar pa nam je na poti ponagajal 
»Murphy« /Če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo/ - 10 kilometer-
ska kolona na avtocesti pred Zagrebom ter težave na carini pri vstopu 
v Bosno in Hercegovino. Namesto da bi v Kozarsko Dubico prispeli 
najkasneje okrog 20,00 ure zvečer smo prispeli šele ob enajstih, ter 
se po zelo pozni večerji odpravili v motel šele okrog polnoči, zaspali pa 
šele okrog 1. ure. Kljub težavam, utrujenosti in v okrnjeni sestavi, sta 
se obe ekipi zelo optimistično podali na turnir. Vsaka ekipa je odigrala 
pet tekem in dosegle mlajše deklice A dve zmagi in mlajše deklice B 
eno zmago. Deklice so vse tekme odigrale v enaki sestavi, saj ni bilo 
dovolj igralk za menjavo. Niso bile zadnje, niso bile prve, bile so v zlati 
sredini in sicer na nehvaležnem 4. mestu /mlajše deklice A/ in 5. me-
stu /mlajše deklice B/.
Naj še omenimo gostoljubnost organizatorjev, saj so zelo dobro poskr-
beli za naše »želodčke«, z njihovimi tradicionalnimi jedmi. V osnovni 
šoli so nam postregli z odlično polnočno večerjobosansko čorbo in 
pico, za zajtrk s sirovim in mesnim burekom z jogurtom ter s kosilom 
z juho in čevapčiči. 
Seveda pa ni šlo brez zvestih navijačev, ki so s svojo sproščenostjo 
pripomogli k izredno dobremu vzdušju in šoferja avtobusa, ki nam je bil 
v veliko pomoč in nas srečno pripeljal nazaj v Litijo v poznih večernih 
urah.
Dekletom iz obeh ekip je sodelovanje na takšnem turnirju zelo dobra 
popotnica za naprej, saj se že intenzivno pripravljajo na nove izzive, na 
pričetek lige v letu 2012/2013. 
Ligaške tekme mlajših deklic A CENTER in mlajših deklic B Center se 
bodo odigrale v Športni dvorani v Litiji – PRIDITE, NE BO VAM ŽAL!

FH

Tekmovanja v vseh selekcijah so v polnem raz-
mahu. Tekme se kar vrstijo na naših igriščih. 
Igralne površine so tako zasedene vsak dan in 
tudi vreme je bilo naklonjeno treniranju in igra-
nju. Članska ekipa se zopet spogleduje z vrhom 
lestvice. Prišlo pa je tudi do poškodb igralcev 
prve enajsterice, tako, da ima trener kar veliko 

dela s sestavo ekipe, ki bo naskakovala vrh. Upajmo, da jim bo uspelo 
saj je prvenstvo še dolgo.
Ženska ekipa je v prvem delu lestvice pa čeprav trener nima na voljo 
veliko igralk, ki bi dvignile igro na še višjo raven. Se pa pri mlajši se-
lekciji oblikuje nekaj igralk, ki bodo lahko že čez leto ali dve zaigrale 
med članicami.
V mesecu septembru so bili zelo aktivni VETERANI, ki so poleg rednih 
ligaških tekem odšli na veteranski turnir v avstrijski Graz, kjer so osvo-
jili 1. mesto. Konec septembra pa se je pod okriljem veteranske ekipe 
Vira v Jevnici odvil 2. mednarodni veteranski turnir. Tudi na tem turnirju 
je veteranska ekipa Jevnice osvojila 1. mesto. 
Vse, ki bi si radi ogledali tekme jevniških ekip vabimo v športni park 
Jevnica. Termini tekem so objavljeni na plakatih. Informacije o tekmah 
pa lahko dobite tudi po telefonu (01)5640137 Š.D. Jevnica

za NK Jevnica, Marjan MEDVED - Medo

TENIŠKI TURNIR NA SAVI.
Tradicionalen teniški turnir rekreativcev na Savi je letos gostil malo 
manj igralcev kot pretekla leta, so pa zato ti pokazali toliko več tek-
movalnega duha. Dvanajst tekmovalcev iz Litije, Zagorja, Save in  
Izlak je v soboto 8.9. merilo moči na odlično pripravljenih peščenih 
igriščih tenisa Berdajs. Turnir je letos potekal že desetič in prav vseh 
se je edini udeležil Zdravko 
cirar. 
Iz 4 skupin so se v finalne 
tekme prebili Blaž Roz man, 
ki je v boju za 3. mesto z 10:8 
premagal četr touvršče nega 
Dam jana Smrkolja ter Pri-
mož Novak, ki je v konč-
nem dvoboju tokrat moral 
priznati premoč zmagoval-
cu turnirja Denisu Uraniču 
(1:9).

ODPRTO PRVENSTVO BALKANA
Predzadnji vikend v septembru, 22. in 23. 9. 2012, je v Bosni in Her-
zegovini potekalo odprto prvenstvo Balkana. Tekmovanje je bilo dokaj 
močno, saj se ga je udeležilo 450 tekmovalcev iz 11 držav. Prvenstva 
sta se udeležila tudi brata Pirc, in sicer Domen z mladinsko ter Tadej s 
kadetsko reprezentanco Slovenije.
Tadej je z reprezentanco prvič nastopil na tako velikem tekmovanju, 

tako da ga je spremljalo malo 
treme. Prav tako pa je njegovi 
živčnosti botroval tudi trener re-
prezentance, saj je Tadej nava-
jen, da je z njim v ringu domači 
trener. Vendar kljub vsemu, ga 
lahko pohvalimo, saj se je proti 
borcu iz Bolgarije boril odlično. 
Izdala ga je samo izkušenost 
Bolgarca.
Domen pa ima malo več izku-

šenj in to se je pokazalo tudi v njegovi borbi, saj je v prvi borbi pre-
magal taekwondoista iz Srbije. Naslednjo borbo, ki je bila že za tretje 
mesto, pa je z rezultatom 7:8, na žalost izgubil proti domačinu, ki je bil 
kasneje tudi zmagovalec v Domnovi kategoriji.
Tadej in Domen bosta imela naslednjo priložnost se pokazati že 14. 
oktobra, saj se bosta z domačim klubom odpravila v Zagreb na Kondor 
open 2012.  Janja REPINA

PRIMOŽ NOVAK IN ANDREJA  
BIZJAK OBČINSKA PRVAKA

Tokratni članek začenjamo z rekreativnim tenisom. V 
mesecu septembru se je na igriščih Tenis kluba AS Li-
tija odvijalo Občinsko prvenstvo Litije in Šmartne-
ga. V moški konkurenci je naslov občinskega prvaka 
brez večjih težav osvojil Primož Novak. Drugo mesto 

je osvojil Marjan Končar, ki je v polfinalu v treh nizih ugnal Blaža Roz-
mana, ki si je na koncu delil 34. mesto z Boštjanom Kogovškom. V 
ženski kategoriji je naslov občinske prvakinje osvojila Andreja Bizjak, 
ki je v finalu ugnala Olgo Vrhovec, 3.4. mesto pa sta si delili Branka 
Kogovšek in Renata Razboršek.
V novembru se bo pričela tudi nova sezona Rekreativne lige AS. Pri-
jave so že v teku, svojo udeležbo lahko potrdite ali na novo prijavite 
na mail: dusan.razborsek@siol.net. V sezoni 2011/2012 je bil prvak  
1. moške lige Novak Primož (Litija), drugi je bil Uranič Denis (Zagor-
je) in tretji Ašič Alojz
(Izlake). Pri ženskah je slavila Kristan Karmen (Vače), druga je bila 
Damiš Damjana (Laško) in tretja Zidar Jolanda (Litija). V novi sezoni 
se je liga AS vključila v Slovenski rekreativni tenis tour, tako da 
bodo točke osvojene v naši ligi štele tudi za uvrstitev na slovensko 
rekreativno lestvico. Otvoritveni turnir lige bo 27.10.2012, ko bo opra-
vljen tudi žreb.
Na polno je novo sezono pričela tudi Teniška šola AS, v kateri pa je 
na voljo še nekaj prostih mest za otroke rojene v letih 2005, 2004 in 
2003. Treningi potekajo ob torkih od 17.18. ure in ob četrtkih od 17
18. ure. Prijavite se lahko na mail: as.aping@siol.net. ob prijavi nave-
dite priimek in ime otroka, rojstni datum, naslov in telefonsko številko. 
Prijavite se lahko tudi preko telefona na 031693330.
Pred tekmovalci Tenis kluba AS Litija je kratka pavza, vendar le za 
nastope na domačih tekmovanjih.
Ta se bodo pričela znova konec novembra 2012. Nekateri tekmovalci 
bodo v tem času nastopali v tujini na mednarodnih tekmovanjih. Tako bo 
Nik Razboršek šel v boj za nove ATP točke, Pia Čuk za nove ITF točke, 
grega Kokalj pa se bo pripravljal na NIKE Mastersu v Miamiju, zelo 
verjetno pa bo nastopil tudi na znamenitem Orangebowl turnirju. Nastja 
Kolar pa je trenutno na treningih v avstrijskem Dornbirnu , kjer trenutno 
sodelujemo z nemških trenerjem Joachimom Kretzom (v preteklosti je 
bil trener Nicolasa Kieferja, ki je bil 4. Igralec ATP lestvice).
Tenis klub AS Litija vabi vse željne rekreacije, da si rezervirajo svoj 
termin v teniški hali AS, kjer je na voljo še nekaj prostih mest za zimsko 
sezono. Več informacij na tel. 031693330.

Hišni ServiS
v litiji
WWW.HISNI-SERVIS.COM

Trg na Stavbah 11, Litija

       GSm: 030-913-861  

naše Storitve obSeGajo:                                         

• VODOVODNA POPRAVILA:
    zamenjava ventilov, pip, kotličkov, školjk...

• ELEKTRO POPRAVILA:
    priklopi gospodinjskih aparatov, menjava stikal,
    vtičnic, varovalk, premostitve...

• MIZARSKA POPRAVILA:
    montaža pohištva, menjava vodil, pantov, ročic...

• BELJENJE IN PLESKANJE:
    beljenje manjših površin, pleskanje oken, vrat,       
    podbojev, ograj...

• POLAGANJE IN POPRAVILA vseh vrst talnih   
    oblog: laminati, vinas, ladijski podi, opaži...

• KERAMIČARSKA POPRAVILA:
    menjava ploščic, popravilo fug, silikona...

• VSA OSTALA HIŠNA DELA IN POPRAVILA:
    vrtanje lukenj, montaža karnis, zaves, pregradnih   
    sten…

• OGREVANJE: menjava radiatorjev

LITIJA V NOVO SEZONO  
Z MLAJŠO EKIPO

Člansko moštvo Litije je že začelo s tekmova-
njem v 2. slovenski košarkarski ligi in sicer je 
v prvem krogu na gostovanju v Domžalah pri 
ekipi Lastovka izgubilo z 80:63. Litijani na tem 

srečanju še niso igrali v popolni postavi, saj imajo nekateri novi igralci 
pravico nastopa šele v drugem krogu proti ekipi Terme Olimia Podče-
trtek v Litiji. 
Litijska ekipa je v primerjavi s prejšnjo sezono skoraj popolnoma spre-
menjena, saj je iz kluba odšlo kar sedem igralcev, ki so bili nosilci igre, 
ostal je le Klemen Panič. Odločitev klubskega vodstva je bila, da je v 
novi sezoni potrebno dati veliko več priložnosti mladim igralcem, ki 
so bili vzgojeni v litijskem klubu. To bo vsekakor priložnost za Žana 
Marijanoviča, Andraža Poglajna, Jureta Špana, Gregorja Kunca in Am-
broža Kajtno, pa tudi za nekatere druge še mlajše litijske igralce, da 
se izkažejo v tako zahtevni konkurenci, kot je 2.SKL. Seveda bi bilo 
nerealno pričakovati, da bi le mladi lahko nosili vse breme. Zato se je 
Litija okrepila še s tremi izkušenim igralci, ki so prej igrali v Hrastniku. 
To so Tadej Tušek, Gašper Ovnik in Sanel Džombič, iz Grosuplja pa je 
prišel Lovro Hren.
Trener ekipe je še vedno Džemo Ibiši, ki pravi da je osnovni cilj ob-
stanek v ligi. Z velikim številom mladih igralcev to ne bo lahka naloga, 
upa pa da sezona ne bo tako težka in nepredvidljiva, kot je bila lanska. 
Pri tem je potrebno spomniti, da je Litija v prejšnjem prvenstvu po 
seriji nepričakovanih rezultatov tekmecev zasedla le predzadnje mesto 
na lestvici. Vendar je kljub temu brez težav ostala v ligi, saj so se kar 
trije klubi in sicer Janče, Medvode in Konjice odpovedale nastopanju v 
2.SKL. Nova sezona je torej priložnost za Litijo, da doseže čim boljše 
rezultate.  Marko GODEC

• PROdAJA VSEh VRST uR  
• POPRAVILA VSEh VRST uR • MENJAVA 

BatErij • MENJAVA PASOV NA uRAh
 

PROdAJA NA OBROKE • gOTOVINSKI 
PoPUSti • V MESECu NOVEMBRu  

AKCIJA MOdNIh ZNAMK

www.bigbenurarstvo@gmail.com
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VABILO
V sodelovanju z občino Šmartno 
pri Litiji organiziramo ogled do-
brih praks iz področja pridelave 
in predelave zelenjave in zelišč. 
Ogled bo vključeval zeliščni vrt 
in 15 let star nasad špargljev na 

Srednji vrtnarski in cvetličarski šoli Medlog, ekološka pridelava 
zelenjave v pokritih prostorih na kmetiji Sopotnik pod Trojanami 
in predelava zelenjave na kmetiji Lončar, Grajska Vas. Ogled bo 
strokovno vodila Ana Ogorelec, spec. za zelenjadarstvo pri KGZ 
Ljubljana in je zadnji dogodek našega »zelenjadarskega krožka« v 
letošnjem letu.

DOBIMO SE V TOREK 23.10. 2012 OB 9.00 URI, pred prostori 
KSS na Valvazorjevem trgu 3, Litija.

Zaradi organizacije prevoza zbiramo prijave do petka  
19. 10. 2012! 

Prijavite se na tel: 01/899 50 14 ali 041/310176!
Vabljeni vsi člani zelenjadarskega krožka in tudi ostali,  

ki vas tovrstna pridelava zanima!

Vabimo vas na DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ APNENJA. Namen 
izobraževanja je razložiti pomen apnenja glede na izmerjeno vre-
dnost pH in praktično prikazati pravilno apnenje tal s specialnim 
strojem. Prikaz bomo izvedli: 

v SREDO, 24. 10. 2010 ob 10.00 uri,  
na kmetiji KORDIŠ MARKO, GORNJI VRH 5, 1276 PRIMSKOVO

Obvezna elektronska oddaja obračuna  
pavšalnega nadomestila! 

Skladno s spremembo (Ur.l. RS št. 82/11) 166.člena Pravilnika o 
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS št. 141/06, 
52/07, 120/07, 21/0/, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 
110/10) mora imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega na-
domestila (»pavšalist«) obračun pavšalnega nadomestila za prete-
klo leto predložiti davčnemu organu do 31. januarja v elektronski 
obliki. Obračun predloži prek sistema eDavki ne glede na to ali je 
opravil kakšno dobavo na podlagi dovoljenja ali ne. V prihodnje tudi 
ne boste več prejeli dovoljenja po pošti, ampak bodo morali vaši 
kupci sami preverjati veljavnost dovoljenja v registru, dostopnem 
v sistemu eDavki.
Oddajanje obračuna pavšalnega nadomestila in vpis vseh 
sprememb v register »pavšalistov« za vas opravimo na naših 
izposta vah KSS. Za nemoteno in pravočasno oddajanje obraz-
cev vam svetujemo, da se pozanimate in uredite vse potrebno 
že sedaj.

Vodenje knjigovodstva in drugih poslovnih evidenc! 
Na KGZS – Zavodu Ljubljana opravljamo za kmetije, dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji in društva tudi obračune DDV, vodimo knji-
govodstvo za potrebe obdavčitve dohodka, knjigovodstvo po me-
todologiji FADN ter pripravljamo razna finančna poročila in druge 
davčne obračune. Vse podrobnejše informacije dobite pri Barbari 
Prosen, tel.: 01/513 07 04 ali se pozanimajte pri svojem terenskem 
kmetijskem svetovalcu.
Glede na naše dolgoletno delo v kmetijstvu in aktivno spremljanje 
ter vključevanje v sprejemanje predpisov na področju kmetijske in 
davčne politike, zagotovo dobro poznamo posebnosti dejavnosti, ki 
se odvijajo na kmetiji. Zato bodo tudi te storitve opravljene pri nas 
z visoko mero strokovnosti in s ciljem optimizacije davčne obreme-
nitve kmetij.

OPOZORILA!
•  Pozivamo vas, da čim prej uredite prenose plačilnih pravic (velja 

za tiste, ki ste na novo pridobili kmetijske površine in zanje še 
nimate pridobljenih plačilnih pravic) 

•  Prijave kontrolnim organizacijam za EKOLOŠKO kmetovanje mo-
rate poslati do konca letošnjega leta za leto 2013!

•  Kmetje ste konec maja prejeli obvestila o višini dohodka iz osnov-
ne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2011. Če 
je ta dohodek vseh družinskih članov presegel 7.500 eur, ste bili 
hkrati na obvestilu opozorjeni, da morate po 47. členu ZDOH z 
letom 2013 začeti ugotavljati davčno osnovo po dejanskih do-
hodkih. Izbrani davčni zavezanec mora to odločitev priglasiti 
na DURS do konca oktobra letošnjega leta. Takšnih naj bi bilo 
v Sloveniji okrog 1000 kmetij. Preverite, če ste med njimi!!!

•  Zbiramo prijave za osnovne tečaje (delo s FFS in ekološko kme-
tijstvo)!

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel.: 01/899 50 14 
ali 01/899 50 13.
V pričakovanju Vaše udeležbe na naših delavnicah in v pisarni, Vas 
lepo pozdravljamo!  Sodelavci izpostave KSS litija

DRUŽBA BUTAN PLIN ZA VARNOST  
OTROK V LITIJI

V oktobru bo družba Butan plin v sklopu Tedna otroka obiska-
la več kot 18 slovenskih vrtcev ter jim razdelila več kot 1.500 
odsevnih teles. Danes, 10. oktobra, so predstavniki podjetja obi-
skali vrtec Litija. Skupno so podelili več kot 70 odsevnih teles, 
medtem ko je vodja policijskega okoliša PP Litija otroke poučil o 
njihovem pomenu za varnost v prometu. V sklopu akcije ozave-
ščanja otrok glede pomena prometne varnosti, ki letos poteka že 
peto leto zapored, družba Butan plin prvič razpisuje tudi projekt 
»Varno na kolesu«. Pri projektu lahko sodelujejo učenci in učenke 
osnovnih šol, ki se v tekočem šolskem letu pripravljajo na opra-
vljanje kolesarskega izpita. 
Do 31.9.2012 so na območju Policijske postaje Litija obravnavali 120 
prometnih nesreč, kar je 16% več kot v enakem obdobju lani. Prav 
zato je skrb za prometno varnost v tej regiji še toliko pomembnejša. 
Otroci so danes izkazali prav posebno zanimanje, saj so policistu po-
zorno prisluhnili, prav tako pa so bili navdušeni nad novimi kresničkami 
in zvezki. Slavi Hostnik, vzgojiteljica vrtca v Litiji, se je zahvalila 
podjetju: »V našem vrtcu se skupaj z otroci učimo in skrbimo za var-
nost v prometu. Vsako leto izvajamo projekt Pasavček, ki otroke in 
starše opozarja na varnost v avtomobilih, uporabo otroških sedežev ter 
uporabo varnostnih pasov. V bližini vrtca na srečo ceste niso prometne. 
Urejeni pločniki in prehodi za pešce pa še dodatno skrbijo za varnost 
in pravilno obnašanje na cesti. Pred časom smo organizirali tudi pre-
davanje o varnosti v prometu za starše, kjer je svoje znanje posredoval 
tudi reševalec. Sicer pa redno sodelujemo s policisti. Skupaj gremo na 
sprehod, kjer policisti otrokom razkažejo policijsko vozilo, pse, opremo 
in motoriste. Tudi danes smo se njihovega obiska, kresničk in novih 
zvezkov zelo razveselili.« 
Lokalni policist je po predaji 
kresničk opozoril vodstvo 
vrtca tudi na prometne ne-
sreče v okolici, saj je bilo do 
31.9.2012 večina udeležen-
cev v vseh prometnih ne-
srečah lažje telesno poško-
dovanih, tako letos kot lani 
v tem obdobju pa beležijo 
tudi eno smrtno žrtev. Vodja policijskega okoliša Litija Andrej Hrup 
je ob tej priložnosti povedal: »Naša policijska postaja redno sodeluje z 
vrtci in šolami. V sredini šolskega leta jim predstavimo svoje delo  vo-
zila, pse, konjenico, opremo in motorje. Sicer pa  tekom leta sodeluje-
mo v preventivnih projektih, kot so Pasavček in Varna pot.«
Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, pozdravlja ak-
cijo, ki poteka že vse od leta 2008: »Za zagotavljanje varnosti otrok v 
prometu smo v vseh letih, od kar akcija poteka, skupno donirali že pov-
prečno 10.000 odsevnih teles. Letos akcijo še dodatno nadgrajujemo s 
projektom Varno na kolesu, pri katerem se bomo osredotočili na mlade 
kolesarje, ki so prav tako pomembni udeleženci v prometu. S projek-
tom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj nam vsakoletne zahvale šol 
in vrtcev sporočajo, da smo na pravi poti do našega cilja.«
Na problematiko varnosti na naših cestah opozarja tudi vseslovenska 
akcija Prometna značka, ki se izvaja pod okriljem Javne agencije RS 
za varnost prometa in ki jo podpira tudi družba Butan plin. Akcija 
družbe se tokrat odvija vzporedno z omenjeno akcijo Javne agencije RS 
za varnost prometa, hkrati pa opozarja tudi na Teden otroka, ki poteka 
od 1. do 7. oktobra. 
Za dodatne informacije v imenu družbe Butan plin d.d.: 
Vanja Žižmond, e vanja.zizmond@propiar.com, m 040 666 649.

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija z.o.o.
Valvazorjev trg 3, 1270 Litija

objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
Za prodajo nepremičnine na naslovu Grbinska 66, Litija v skupni 
izmeri 224 m2, 780 m2 zemljišča (parc. št. 302/1 k.o. Litija). 

Prodamo samostojen objekt v dveh etažah, ki je bi v preteklosti po-
slovno stanovanjski objekt s pisarnami v nadstropju, s pripadajočim 
zemljiščem.

Izhodiščna cena: 130.000,00 EUR

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga 
plača kupec.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na 
sedežu KGZ Litija z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija. 

Rok za oddajo ponudbe: 15.11.2012

Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na tel. 
št. 01/8963206.

V A B I L O
Turistično razvojno društvo »KAMPELC«

Vas vabi na tradicionalno enaindvajseto  
prireditev

»V HVALEŽNOST JESENI«,
ki bo V NEDELJO 4. NOVEMBRA 2012 v zadružnem domu v Jevnici.
Program prireditve.
 ob 15.00 – kulturni program 
 ob 16.00 –  predavanje slovenskega alpinista in gornika Davorja 

KARNIČARJA o njegovih podvigih v HIMALAJI
Po predavanju sledi družabno srečanje ob zvokih harmonikaškega 
orkestra ODŠTEKANI HARMONIKAŠI!          

Vljudno vabljeni!

NA SEJMU NARAVA-ZDRAVJE CVELIČAR  
MARJAN PLANINŠEK NAJBOLJŠI

Vsako leto v jesenskem času poteka na Gospodarskem rastavišču se-
jem Naravazdravje. Ponudbo izdelkov, dejavnosti in ekološko ozave-
ščenih idej za zdravo življenje in trajnostni razvoj, ki je bila urejena po 
vsebinskih sklopih Prehrana, Zdravje, Wellness in gibanje ter Eko dom in 
okolje,  je predstavilo 285 podjetij iz petnajstih držav. Sejem, ki je trajal 
štiri dni, od 11. do 14. oktobra, je obiskalo 22.000 ljudi. 

Letošnja novost na sejmu je bilo tekmovanje cvetli-
čarjev v izdelavi jesenskega aranžmaja. Cvetličarji 
so bili omejeni le z velikostjo prostora. Sama iz-
bira materialov je bila prepuščena tekmovalcem. 
Vsakemu je bil na voljo prostor tlorisne površine 
enega kvadrat nega metra in višine 2 metra. Aran-
žma so lahko izdelali v cvetličarni in ga pripeljali 
na sejmišče dan pred odprtjem sejma. Izdelki so 
bili razstavljeni ves čas sejma. Kreacije je ocenila 
strokovna komisija.
Najbolje ocenjeni izdelek je ustvaril litijski cvetli-
čar Marjan Planinšek, ki je spet dokazal, da sodi 
v sam vrh slovenskih cvetličarjev. Svojo inštalacijo 

je izdelal iz kovinskega ogrodja v obliki pokončnega valja, katerega je 
prepletel z vejami trte in prepariranega hrasta, namesto cvetja pa je 
tokrat uporabil jabolka, ki so bila tudi simbol letošnjega sejma.



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

V SPOMIN
Mineva tretje leto odkar nas je po težki bolezni zapustila  

naša draga žena, mami, hčerka in sestra

MARIJA FIRM
9.9.1960 – 9.10.2009

roj. BERVAR

Iskrena hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem grobu  
in ji prižigate sveče.

S tiho bolečino: vsi njeni

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen, kakor hrast.
In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,
ki je zlomil hrast.

V SLOVO
V 62. letu starosti nas je po zahrbtni bolezni mnogo prezgodaj 

zapustil sin, mož, oče in dedek

ROMAN LABA
25.2.1951 – 14.10.2012

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena in napisana sožalja, za cvetje, sveče in svete maše.
Posebej se zahvaljujemo dr. Valentinu Sojarju in družini, delavcem 
Onkološkega inštituta, osebju Zdravstvenega doma Litija, še posebej 
patronažnima sestrama ga. Sandri in ga. Tini, g. dekanu Pavlu Okoli-
šu ter g. Mirku Kaplji za ganljiv govor.

Mama Olga, žena Marjeta, hči Eva, sinova Boštjan in Simon  
z družinama

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

V SPOMIN
3.10.2012 je minilo tretje leto odkar nas je zapustil  

naš dragi mož, oče, sin in brat

MATJAŽ NOVLJAN

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

Vsi njegovi

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V SPOMIN

18. oktobra je minilo leto dni odkar nas je zapustil

SILVESTER KISOVEC
iz Jevnice

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

Vsi njegovi

Vse življenje je daritev,
moja pesem je molitev.

ZAHVALA
ob izgubi

MARIJE KOKALJ
1919-2012
roj. ZAVRL

iz Kresniških Poljan

Vso zahvalo izrekamo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja.
Hvala g. župniku Štefanu Pavliju za lepo opravljen obred, pevcem in 
vsem, ki ste se udeležili pogrebne slovesnosti. Posebno zahvalo izreka
mo dr. Nikolaju Benedičiču, ki je s svojo človeško toplino in znanjem 
večkrat lajšal njene težave.

Vsi, ki smo jo imeli radi

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal.

ZAHVALA

ob nepričakovani izgubi našega dragega moža, očeta,  
dedka in strica

PAVLA LEMUTA
7.7.1932 – 24.9.2012

po domače Repačevega ata
iz Kresniških Poljan 10

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
ponujeno pomoč, tople besede, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in darove za svete maše.
Hvala g. župniku Štefanu Pavliju za lep pogrebni obred, ge. Boži Šar-
bek za ganljive besede slovesa, pevcem, g. Setničarju za zaigrano Ti-
šino, njegovim nečakom, ki so ga ponesli na zadnjo pot in g. Stanetu 
Lemutu za organizacijo pogreba. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

Žalujoči: žena Joža, hčerke Mimi, Joži in Helena z družinami

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
              (J.W.Goethe)

V SPOMIN

FRANC PLANINŠEK
26.3.1940 – 11.10.2005

s Konja

Hvala, ker se ga spominjate.

Žena Ivanka, sinovi Janez, Franci in Marjan z družinami

Ni te več na dvorišču, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi ata, dedek, pradedek in tast

FELIKS GODEC
15.5.1925 – 22.5.2012

iz Jevnice 101

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, za darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala patronažnima sestrama Vanji in Tatjani za obiske na domu. 
Posebna zahvala gospodu župniku Štefanu Pavliju za lepo opravljen 
obred, pogrebnikom, pevcem za zapete žalostinke, g. Setničarju za 
zaigrano Tišino, govornikoma g. Jožetu Godcu in g. Jožetu Ostrežu 
za izerečene besede slovesa ter vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
nesebično pomagali in stali ob strani.

Hči Mimi z možem Francem, vnuka Silvo z Emo in Jožica s Primožem 
ter pravnuki Nejc, Žiga, Teja

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

V SPOMIN
7.11. mineva žalostno leto odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil 

dragi mož, oče in dedek

TINE RESNIK
1966-2011

Ni besed več tvojih, ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je.

Ne mine ura, dan in noč, med nami vedno si navzoč,
v naših srcih ti živiš, zato pot nas vodi tja,

kjer tihi dom zdaj rože le krasijo
in  sveče ti v spomin gorijo.

Žena Sonja, hči Tina z Gašperjem ter vnukinja Nika

Jesenski vetrič boža spomine,
nežno dotika se naših dlani… 
»Zakaj življenje tako bridko mine,
zakaj si tam, mi pa brez tebe – sami?«

V SPOMIN
Te dni mineva

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

Vsi njuni

Pojdem,
ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem
vse svoje
zbrane
od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj
vseh majev…
Ne kličite me nazaj!

V SPOMIN

MIRZETU MUŠIČU – PAJOTU
1957 – 1992

Dragi Pajo, pogrešamo te, v naših srcih vedno boš živel!

Tvoja mami in vsi tvoji, ki te imamo radi

Solze žalost naj blažijo,
a spomin naj ne zbledi,
vsi, ki v večnosti živijo
na svetu puščajo sledi.

ZAHVALA

Zaradi hude bolezni se je prezgodaj pretrgala nit življenja našemu 
dragemu očetu, dediju, bratu in stricu

JOŽEFU SLADIČU
15.8.1941 – 6.10.2012

iz Kresnic

Zahvaljujemo se ambulantama dr. Benedičiča in dr. Koprive, osebju 
UKC –SPS Interne klinike Ljubljana KO za gastroenterologijo, gospodu 
žup niku, gasilcem, zastavonošama, pevcem, g, Stanetu Lemutu in 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, posebno družinama 
Jelnikar in Jakopič iz Kresnic.
Iskrena zahvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in za svete maše ter 
ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

LJUDMILA 
ŽITNIK
 1923 – 2002

10 let odkar nas je  
zapustila naša mama

JOŽE  
ŽITNIK
 1948 – 2011

žalostno leto, odkar se  
je poslovil naš dragiIN
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Jesen je letni čas, ko pobiramo 
plodove in sadove tako v nara-
vi, kot v prenesenem pomenu 
svojega dela. Vedno smo veseli 
povabila družine Šušteršič, po 
domače Piškurjevih iz Riharjev-
ca, ki nas z odprtim srcem po-

vabijo na trgatev. Piškurjevi so stanovalce pogostili 
in pripravili lepo dopoldne v njihovem vinogradu. 1. 
oktober je mednarodni dan starejših. V domu smo 
ta pomembni datum proslavili z »Dnevom odprtih 
vrat«, v okviru katerega smo organizirali ustvarjalne 
delavnice z učenci OŠ Gradec (Projekt Generacije 
– generacijam), učenci so skupaj s stanovalci igrali 

družabne ter športne igre, popoldan pa so nas obi-
skale pevke ŽPZ Mavrica pod vodstvom gospe Mar-
jane Kolar. Kulturni program je povezovala gospa 
Iva Slabe, s svojimi pesmimi se je predstavila gospa 
Mila Grošelj. Degustirali smo stare jedi po receptih 
iz knjige »Zgodbe in recepti naših babic«, ki je izšla 
lansko leto v okviru praznovanj 65. letnice ustano-
vitve Doma Tisje, za veselo glasbo je poskrbel go-
spod Roman Jakoš z igranjem na harmoniko. Dobro 
vzdušje je zvabilo stanovalce na ples in porodila se 
je ideja, da organiziramo plesne urice tudi za tiste 
stanovalce, ki za svoje gibanje uporabljajo invalid-
ske vozičke. V septembru smo strokovne delavke 
doma pripravile dve predavanji za starejše krajane 
Jablaniške doline v gostilni »Pustov mlin« ter za upo-
kojence DU Šmartno pri Litiji v prostorih Knjižnice v 
Šmartnem. Obe predavanji sta bili namenjeni infor-
miranju občanov o bolezni, ki skokovito narašča med 
starejšimi ljudmi – demenci. Na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani 
smo sodelovali aktivno s predavanjem »Podpora k 
samostojnosti«. Predavanje smo izvedle Vida Lukač, 
Irena Špela Cvetežar in Leonida Razpotnik. Prav po-
seben obisk so nam pripravili otroci iz vrtca Kekec 
Sava pri Litiji, skupaj smo se igrali športne igre, me-
tali na koš, uporabljali terapevtske pripomočke in se 
skupaj podali na pohod v okolico Doma Tisje.   
 Leonida RAZPOTNIK

mali oglasi
NUDIM razrez drv, klafter na domu z našim strojem. 
041/915500

KUPIM star mizarski ponk, skrinje, omare marajne, 
mize mentrge in ostale stare stvari. Tel.: 031/878351

PRODAM nizkoenergetsko hišo, na Preski nad Kostrev-
nico. Velikost hiše 10x7 m, parcela 2230 m2. cena po 
dogovoru. Informacije na GSM: 041/677143.

ODDAMO popolnoma opremljeno trosobno stanovanje 
na CKS. Cena po dogovoru. Vse informacije na GSM: 
051/382691.

dom tisje

javno glasilo OBČan
Javno glasilo OBČAN je vpisano v evidenco javnih glasil 

pri Ministrstvu za kulturo RS pod zap. št. 1638.  
Časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Litija.

Izdajatelj: Tiskarna ACO  Mitja Jovanovič s.p., CDK 39, 1270 
Litija, TEL: 01/8983843• 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 pre-
verjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

v DNEVNI BAR in  
na LETNO TERASO

nagradna križanka sestavil: Jože Vizlar številka: 143

Izžrebanci SEPTEMBRSKE križanke dobijo stenski koledar. 
Nagrado prejmejo v Tiskarni Aco, CDK 39, 1270 Litija.

1. Ana BALOh, Ulica Solidarnosti 4, Litija 
2. Tomaž ZUPANčIč, Gabrska Gora 16, Gabrovka   
3. Janez LAVrIN, Konj 14 A, Litija  

Težje besede:     ArEZZO, hETErA, ENESCU, ALVA,  
UMKA

Ime in priimek:

Ulica:

Pošta:

Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.11.2012 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki prejmejo stenski 
koledar. Nagrade prispeva Tiskarna ACO.

PETA ČRKA 
ABECEDE

LETOPISI
DODATI Z 

VARENJEM
STRAST, 

POŽELENJE

DROBNA 
LUKNJICA  

V KOŽI

NADALJE
VANJE 
GESLA

DELNI  
ZLOM

OBRI

KEMIJSKI 
ZNAK ZA 
LANTAM

ANTON 
NOVAK

MESTO V 
ITALIJI

RIMSKA 
BOGINJA 
PREPIRA

AVSTRIJA

POVRŠINA, 
OBMOČJE

IGLASTO 
DREVO 
JELKA

AZIJSKA DRŽAVA

ROMUNSKI 
SKLADATELJ 

(GEORGE)

KEMIJSKI 
ZNAK  

ZA FOSFOR

POT ZEMLJE 
OKOLI 
SONCA 

(MNOŽINA)

KRAJ PRI 
KRANJU

LIPA  
BREZ  
ČRKE  

L

ZORAN 
ARNEŽ

GRŠKA 
KURTIZANA

PERUJSKI 
INDIJANCI

SMER 
KI HOČE 

SPREMENITI 
SOCIALIZEM

VKOP

FEREDŽI 
PODOBNO 
OBLAČILO 

MUSLIMANK

ALPSKA 
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OPRAVIČILO
Pri objavi V SPOMIN za JURO KATIćA v septembrski številki 

Občana sta pod imenom in priimkom letnici napačni.  
Prizadetim se za napako opravičujemo.

PRODAJAM STANOVANJSKO HIŠO Z  
BAZENOM, SPODNJI LOg PRI LITIJI 

CENA: 149.000 €

Tel: 040 458 585

OPIS: 360m2, parcela 754m2, bazen, te ra-
sa, steklenjak, balkon, 2 po kriti parkirišči  
+ parkirišče za 3 avtomobile, 3 nadstropja
VEČ NA: http://www.aigiskra.si/podrobnosti/8

NUDIM POMOČ
Vam primanjkuje časa? Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi op ravili, s košnjo 
trave, z obrezovanjem grmovnic, obžagovanjem dreves, potrebujete pomoč 
močnih rok? Pokličite Tomaža na gSM: 040 720 148, dogovorili se bomo 
kaj, kako in kje vam lahko pomagam.  

Tomaž Brinovec, CDK 37, 1270 Litija

Čeprav od tebe draga mama
smo se poslovili,
v srcih svojih vedno bomo te nosili.
Hvaležni smo za vse kar si nam dala,
zato vez trdna med nami bo ostala.

V SPOMIN
Mineva dve leti odkar nas je zapustila naša draga mama, babica, 

prababica in praprababica

VLADIMIRA MAGDIČ
1925 – 2010

z Vač

Iskrena hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem grobu  
in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

IZLET PO KOROŠKI
Vročina je nekoliko popustila in 
tudi v našem KORKu smo organi-
zirale že tradicionalni jesenski izlet 
za naše člane. Letos smo se odlo-
čile za izlet po Koroški. 

Na pot smo se odpravili v lepo sončno sobotno ju-
tro, 8.9.2012, s polnim avtobusom. Odpeljali smo se 
po avtocesti do Arje vasi, kjer smo pot nadaljevali do 
Velenja. Tam smo imeli toplo malico in seveda kavi-
co ali sok. Po dobri uri smo se odpeljali proti Dravo-
gradu oziroma Podklancu do kmetije Klančnik. 
Že takoj ob prihodu sta nas pozdravila lama in gos-
podar. Kmetija je res vzorno urejena. Gospodar nas 
je odpeljal v zelo urejeno obokano klet, kjer nam je 
predstavil kmetijo, na kateri živijo štirje rodovi. Vsak 
izmed članov tako velike družine je zadolžen za svo-
je delo, tako da ni nobenih nesporazumov. Kmetija 
ima okoli sto glav govedi, od tega štirideset krav 
mlekaric. Molžo opravi sam robot skozi cel dan. Po 
predstavitvi kmetije smo bili postreženi z domačimi 
dobrotami. Med malico pa nam je gospodar pove-
dal še nekaj prigod. Sama kmetija se ukvarja še s 
predelavo mleka – jogurt, smetana in sir. Gojijo pa 
še ogromno damjakov. Prodajajo tudi med, žganja 
različnih vrst in tudi slike izdelane iz slame. Na ob-
močju kmetije imajo tudi svojo lovsko kočo, kajti go-
spodar je strasten lovec, tako da je obiskal, seveda 
na povabilo, Madžarsko, Švedsko, Kanado (kjer je 
ustrelil medveda), in tudi on gosti v svoji lovski koči, 
lovce iz mnogih držav. V koči ima »ogromno« trofej – 

rogov, nagačena dva medveda (še enega je ustrelil 
njegov oče), lisico, ptiče, zajca, svizca...
Po ogledu kmetije, ki bi trajal lahko cel dan smo se 
odpeljali še v Libeliče, kjer smo si ogledali Kostnico 
(v Sloveniji so samo tri), staro črno kuhinjo v sta-
rem župnišču, ki je še originalna, zgodovino Libelič 
in kmečki muzej. Vse to nam je zelo obširno razložil 
vodič Marko. 

Seveda je na koncu sledilo še kosilo na kmetiji Buč. 
Tu smo se spomnili tudi na redko obletnico, vsaj v 
našem KORKu, in sicer na 60 letnico poroke, ki sta 
jo praznovala zakonca Mencingar. Izročili smo jima 
tudi skromno darilce. Ob tej priložnosti jima še en-
krat čestitamo. 
Na koncu bi se še zahvalile voznici Emi in seveda 
Sandi toursu, ki nas je že večkrat varno popeljal v 
lepši dan.  KORK Hotič



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

popravila in čiščenje
zobnih protez

»Panorama občine litija«

Novo leto  
        se bliža ... Že v prodaji!

STENSKI KOLEDAR ZA 2013

Koledar je že v prodaji  
v Tiskarni ACO, knjigarni 

MArLI d.o.o. Litija, knjigarni 
DZS Litija, KGZ-TC MArKET 
(nasproti OMV bencinske 

črpalke) ter v vseh  
trgovinah KGZ.

Informacije in  
naročila:

Tiskarna ACO, CDK 39,  
1270 Litija  

• Tel.: 01/ 8983 843  
• tiskarna.aco@siol.net

Cena 3,39 EUr + DDV

Koledar je namenjen vsem, ki kaj dajo na okolje v katerem živijo, prav tako je primeren kot 
poslovno darilo in je najcenejša propaganda 24 ur na dan, celo leto.

Vse fotografije so bile posnete v začetku septembra 2012. Boštjan Laba iz Litije je tudi 
lastnik »OKTOKOPTERJA«, s katerim so bili narejeni vsi posnetki z višine od 100 do 300 m. 
Iz ptičje perspektive so vidni kraji kot so Litija, Sava, Dole pri Litiji, gabrovka, Jevnica, 
Kresnice, Vače in ostali bližnji kraji občine Litija.

ZELENI RAJ
uREJANJE vRTOv
Miha Kos s.p.
Ponoviče 4n, 1282 SAVA
GSM: 041 220 486

JESENSKA AKCIJA 
SADIK ZA ŽIVE MEJE 
RAZLIČNIH VELIKOSTI 
IN RASTLIN ZA  
ZASADITEV BREŽIN

začetek noveGa šolSkeGa 
leta

Takole izgleda avtobusno postajališče na Ulici Mire 
Pregelj v Litiji. Učenci Osnovne šole Litija čakajo 
na avtobus, ki jih bo popeljal do Osnovne šole Gra-
dec, kjer trenutno obiskujejo pouk. 

Skrb za varnoSt otrok tudi letoS orGanizirano
Tudi letos so člani društva upokojencev Litija v sodelovanju s sve-
tom za preventivo in vzgojo o varnosti cestnega prometa organi-
zirali nadzor cestnega prometa predvsem na posameznih krajih, 
kjer je največja frekvenca prometa tako avtobusov, osebnih vozil in 
šolarjev. Posebna gostota prometa se pojavlja na Graški Dobravi, 
kjer je sedež Osnovne šole Gradec, Gimnazije Litija ter dveh vrtcev. 
Promet je zelo gost od 7.45. ure do 8. ure in v tem času je res 
potrebno usmeriti vso pozornost na vozila kot tudi na prečkanje 
učencev tako na prehodih za pešce kakor tudi izven prehodov.

litijSka tržnica dobro založena
Leto se je prevesilo v jesen kar vidimo tudi na tržnici v Liti-
ji. Bogato založena stojnica v pričakovanju kupcev. Vsakdo 
lahko kaj najde, od kruha, gob, jabolk, grozdja, česna in 
drugih dobrot, ki jih je letos dala narava. Tudi, če si kdo 
hoče potešiti žejo lahko dobi domač čaj ali kak šno šilce ka-
čje sline. Toda to je v Litiji, ki še do danes nimamo urejene 
prave tržnice (žal to je tržnica za vas, ne pa za mesto Litija). 
Ali bo v prihodnosti narejenega kaj na tem področju?

PriPadniki SlovenSke vojSke  
v litiji

Dne 18/92012 so se na ploščadi pred občino Litija 
predstavili pripadniki slovenske vojske z vozilom in obo-
rožitvijo. Predstavitve si je ogledalo kar nekaj organizi-
ranih skupin in tudi posameznikov.

turizem v litiji
Turistično društvo v Litiji je v zatonu. Prostori turističnega društva v 
Litiji samevajo in žal že leta in leta ne služijo svojemu namenu. Litija 
je brez informacijskega centra, kraja, kjer slučajni popotniki, ki zai-
dejo v Litijo najdejo prve informacije. Kam se sploh lahko obrnejo? 
Litija ima velike možnosti, vendar te ne pridejo same od sebe. Treba 
je imeti iniciatorja, ki nas bo popeljal iz tega mrtvila. Poglejte kako 
prijeten je ta zapravljivček s konjem, ki bi si ga marsikdo zaželel in 

se popeljal na ogled Litije, žal to je le eden od primerov turistič-
ne ponudbe, vendar tega junaka, ki bi to organiziral ni v Litiji.
Propadlo je ocenjevanje za lepši izgled kraja, vendar zaradi tega 
ljudje nič manj ne skrbijo za lepši izgled okolice stanovanjskih 
hiš kar je dokaz za zelo lepo ocvetličeno hišo na Grumovi ulici v 
Litiji. Spoštovani odgovorni za turizem je treba nekaj storiti ne 
samo na papirju, pač pa je treba k delu pristopiti organizirano in 
konkretno.  ciril GOLOUH

v Sliki in beSedi

Fotografiranje dogodkov, objektov, okolja, ipd. z višine, v visoki kvaliteti (18 MP)
Snemanje video posnetkov za različne namene, v polni ločljivosti (1080p)

Neolink d.o.o., Ponoviška cesta 11b. 1270 Litija (Boštjan Laba, 041 761 791)

SPominSka SloveSnoSt na  
javorSkemu Pilu

Učenci Osnovne šole Gabrovka, vsakoletni udeleženci spo-
minske slovesnosti na Javorskemu Pilu, ki s svojimi recitaci-
jami obujajo trpke spomine naših borcev, ki so se borili za 
lepšo bodočnost slovenskega naroda.


