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Uspešno zaključen FESTIVAL SLOVO POLETJU 2014

Septembra se na naše strani vračajo šolarji, s polno paro so v novo
sezono stopili tudi športniki. V tokratni predvolilni številki Občana
si boste v posebni prilogi na sredini časopisa, tokrat prebrali spisek kandidatov. Odločitev koga boste volili pa prepuščamo vam.

Uredništvo Občana
Prispevke pošljite do 08.10.2014 po e-pošti:
obcan@siol.net ali tiskarna.aco@siol.net
oziroma na naslov: Tiskarna Aco, C.D.K. 39,
1270 Litija. Tel.: 01/8983-843.

KULTURNI CENTER LITIJA
Center of Culture Litija

Že osmo leto je v Litiji potekal
poletni festival z naslovom
Slovo poletju (27.8. – 29.8.2014).
Ploščad pred Športno dvorano
nudi odličen prostor za poletne
prireditve, vendar smo letos
ugotovili, da bo počasi postal
premajhen. Obiskovalci
prihajajo tudi iz sosednjih
krajev, kar dokazuje, da je
izbor nastopajočih pravi in
upamo, da bomo lahko tudi v
naslednjih letih nadaljevali s
tradicijo tega festivala. Ljudje
so vsak večer zadovoljni
zapuščali prireditveni prostor,
kar je seveda osnovni namen
festivala. 
(več na 6. strani)
SPONZORJI:

Občina Litija

iz uredništva

ENERGETSKO SANIRANA POŠ DOLE

Zaključena so gradbeno obrtniška dela na strehi, fasadi in statični sanaciji objekta POŠ Dole, uspešno
in v dogovorjenih rokih jih je izvedla družba PAAN PAAN d.o.o. s podizvajalci.
V mesecu septembru oz. do začetka kurilne sezone
se bo v šoli izvedla še sanacija kotlovnice tako, da se
bo objekt odslej ogreval na lesno biomaso.

MATETOVA DRUŽBA, d.o.o.
PETRA PLANINŠEK, S.P.
ŠMARTNO

GOSTILNA
IN PIZZERIJA
KOVAČ - LITIJA

FESTIVAL ZARJAVELE TROBENTE

V petek 12.9.14 je bil v Športni dvorani že 21. leto
festival Zarjavele trobente. Volvoks, Magrateja, High 5, Elita in Pulz - domače - legendarne in
nove skupine, vse z gosti, so z enkratnimi nastopi naredile perfektno koncertno vzdušje. Hvala
vsem sodelujočim in nasvidenje prihodnje leto.

Občina Litija je v prvih dneh septembra pridobila uporabno dovoljenje za nadomestno osnovno šolo s prilagojenim programom. Učenci in učenke so pričeli s poukom že 1.septembra, ker je bilo na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je sama stavba povsem varna. Tako smo nepotrebne birokratske zaplete uspešno razrešili v največje zadovoljstvo otrok in
staršev. 
(več na 2. strani)
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(nadaljevanje s 1. strani)

DOGRAJENA OSNOVNA ŠOLA V LITIJI –
PO NOVEM NA ULICI MIRE PREGLJEVE
Občina Litija je investicijo zaradi odvisnosti od časovnih
rokov gradnje, financiranja in upravnih postopkov (pridobitev uporabnih dovoljenj) razdelila v dve fazi, 1.9.2014
oz. z začetkom novega šolskega leta se je uspešno zaključila prva faza, s katero smo dokončali sam šolski objekt,
okolico in zunanjo ureditev z Ulice Mire Pregljeve. Prostori
nove šole imajo preko 6.000 m2 površin z novo opremo
za pouk in interesne dejavnosti, manjšo telovadnico, veliko knjižnico, sodobno kuhinjo z jedilnico in večnamensko
dvorano. Velike, sodobne in nove prostore so pridobili tudi
učenci Podružnice s prilagojenim programom.
Vrednost vseh do sedaj izvedenih gradbenih del pri gradnji
nove šole - v I. fazi znaša približno 11,0 mio EUR. V II. fazi
- predviden zaključek do konca aprila 2015, pa se bo na
mestu, kjer je stala stara šola, dogradilo še zunanje športno igrišče, preostali del parkirišč. Prav tako se bo izvedla
obnova dela ceste CKS od križišča z Mire Pregljeve pa do
vrtca. Celotna vrednost projekta, po Investicijskem programu iz leta 2011, ko je Občinski svet potrdil predmetno
investicijo, je znašala 13,1 mio EUR in upamo, da ta vrednost po zbiru vseh stroškov na koncu ne bo presežena.

O DELU OBČIN SKEGA SVETA IN OBČIN SKE UPRAVE

NOVIČKE IZ "ŠMELCA":

Mnogi še ne veste, da smo tako poimenovali naše novo
Medgeneracijsko središče ob Ljubljanski cesti. Ime izhaja iz starega poimenovanja tega dela mesta Litija, saj
je nekoč na tem delu stala lesna furnirnica, še prej pa
topilnica rude - t.i. Šmelc. Z izgradnjo Medgeneracijskega središča se je temu degradiranemu delu mesta Litija
dalo novo življenje. S tem smo pridobili vsi; občanke in
občani, še posebej pa samo mesto, ki sedaj daje videz
modernega in urejenega občinskega središča.

KOTLOVNICA PRI ŠPORTNI
DVORANI
Nova kotlovnica s kogeneracijo na zemeljski plin pri
ŠD Litija za oskrbo s toploto za potrebe športne dvorane in osnovne šole Litija že deluje.

Vrednost del: objekt s kogeneracijsko napravo in
novimi kotli na zem plin ter nov toplovod med ŠD
Litija in novo šolo znaša cca 250.000 EUR.
Predmetna dela je v skladu s koncesijsko pogodbo
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju CKS in ulice M.
Pregljeve financirala družba Istrabenz Plini d.o.o. iz
Kopra.

GRADNJA PLINOVODA
Istrabenz plini d.o.o gradi v Kresnicah MRP (meril
no regulacijsko postajo) s priključnim plinovodom
in priklopom na prenosni sistem zemeljskega plina,
s čimer bo omogočena distribucija plina do mesta
Litije.
V mesecu septembru se pričakuje začetek uporabe
doma starejših občanov, enote Tisje. Prostori so v celoti
opremljeni in čakajo na prve uporabnike. Skupaj s prihodom starostnikov načrtujemo tudi začetek obratovanja gostinskega lokala z recepcijo.
V septembru je s "polnim" delom pričela Glasbena šola,
enako tudi vrtec - enota Ribica. Že nekaj časa v našem
objektu deluje Delavska hranilnica ter vse od začetka,
frizerski salon Elizabet.

BOLJŠA PROMETNA VARNOST
V HOTIČU ...
Občina Litija si prizadeva za ureditev boljše prometne varnosti v Sp.Hotiču. V začetku meseca septembra je bil nameščen prikazovalnik hitrosti, ki bo voznike opozarjal na
nevaren odsek in nujno zmanjšanje hitrosti. Potekajo pa
že dogovori za prestavitev kapelice in izvedbo lesene brvi
preko potoka, pri čemer bo omogočen varnejši dostop na
avtobusno postajo.

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
POMAKNILE PRIČETEK GRADNJE
POSLOVILNE VEŽICE NA VAČAH
V LETO 2015
Pri pokopališču Vače so se konec avgusta 2014 začele
detajlne arheološke raziskave na zahtevo Ministrstva
za kulturo, ker se pokopališče Vače nahaja v območju
arheološke dediščine Vače – prazgodovinsko gradišče
z grobišči.
Terenski del raziskav se bo zaključil predvidoma do
konca septembra 2014. Po zagotovilu izvajalca raziskav, niso našli novih pomembnih najdišč, ki bi lahko
ovirala nameravano gradnjo.

... IN GABROVKI
Več o naših uporabnikih si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh ali nas obiščete. Če vas zanima
možnost nastanitve v novi enoti doma Tisje, se obrnite na Dom Tisje ali na nas in pomagali vam bomo
z ustreznimi informacijami.
Z ličnimi poslikavami steklenih ograj je »ŠMELC« dobil
še prijaznejšo podobo.

V oktobru bo izvajalec raziskav pripravil poročilo o izvedenih raziskavah, na podlagi katerega bodo pristojni
podali kulturno varstveno soglasje, ki ga potrebujemo
v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo poslovilne vežice na Vačah ter ureditev parkirišča.
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo lahko začela
izgradnja nove poslovilne vežice, ureditev parkirišč in
infrastrukture, rekonstrukcija ceste ter širitev pokopa- Pa še to! Sedaj nas najdete tudi na Facebooku. Poiščite Pri osnovni šoli v Gabrovki je bila urejena varna pešpot
lišča na Vačah.
in varno postajališče za avtobuse.
nas pod SVC doo. Pozdravljeni do prihodnjič.

POL IT I KA / AK TUALNO
KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE
LITIJA BORIS DOBLEKAR
SE PREDSTAVI
Sem Boris Doblekar, rojen 4. 7. 1970 v Ljub
ljani. Stanujem v Litiji, na Grbinski cesti, na
obrobju mesta. Osnovno šolo sem obiskoval
v Šmartnem pri Litiji. Nato sem v Ljubljani
uspešno zaključil poklicno šolo za kovinarja.
Nadaljeval sem s specializacijo, uspešno zaključil srednjo šolo prometne smeri in postal tehnik vleke – specialist strojevodja. Željo in veliko voljo za visokošolski študij mi je
preprečila huda prometna nesreča v letu 1997. Na Slovenskih železnicah sem se zaposlil kot izvršilni delavec, nadaljeval v operativi in
kontroli, trenutno pa opravljam službo tehnično strokovnega sodelavca v Službi za načrtovanje in tehnologijo. Ob delu sem opravil še
vrsto različnih izpopolnjevanj in izobraževanj.
Kmalu po preselitvi leta 1993 iz Račice pri Veliki Štangi v Litijo sem
odslužil vojaški rok v Slovenski vojski. Vseskozi sem bil dejaven pri
sindikalnem boju za pravice in boljše pogoje delavcev. Aktivno sem
sodeloval in pomagal v Društvu prijateljev mladine Litija. Od nekdaj
rad pomagam ljudem, kjer koli in kolikor zmorem. Zato sem se leta
2006 aktivneje vključil v lokalno politiko. Po štirih letih kritičnega
opazovanja in spremljanja dela odgovornih oseb v občini in mestu
Litija sem leta 2010 tudi sam kandidiral za občinskega svetnika in
za svet Mestne skupnosti Litija. Bil sem izvoljen z veliko podporo.
Kot občinski svetnik občine Litija in podpredsednik Mestne skupnosti Litija sem tudi član odborov za družbene dejavnosti, za zaščito in reševanje, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, podpredsednik sveta OŠ Litija ter član več športnih društev,
med drugim upravnega odbora NK Litija, v katerih pomagam po
svojih najboljših močeh. Kot občinski funkcionar, izvoljen od občanov in meščanov, največ svojega časa posvečam urejanju in reševanju problematike v občini in mestu Litija, na področju prometa, šolstva, izobraževanja, športa, kulture, komunalnega urejanja,
turizma, odnosa do narave in drugod. Vseskozi čutim dolžnost, ki
so mi jo naložili volivci. Pomagam vsakomur, ki se obrne name, še
posebej veliko časa posvetim ljudem, ki se dostikrat ne znajdejo v birokraciji in današnjem hitrem tempu življenja, in mladim, ki
jih pestijo različne težave današnjega časa. Prav tako ne obrnem
hrbta niti raznim organizacijam, društvom, zavodom, podjetnikom,
kulturnikom, skratka nikomur, ki si prizadeva svoje težave in ovire
premostiti sam, pa včasih potrebuje pomoč, ker odgovorni morda
nimajo dovolj posluha za reševanje njegovih težav. Kot enega večjih
uspehov si prištevam prizadevanja za izgradnjo nove osnovne šole
v Litiji. Idejo sem podpiral že v času, ko so mnogi temu odločno
nasprotovali. Prav tako sem ponosen na otroški športni igrišči na
Rozmanovem trgu in Graški Dobravi ter na vse ostale občinske in
mestne projekte, v katere sem vložil ogromno energije, da so se
znašli na prioritetni listi in zaživeli v resničnem življenju.
V prostem času pomagam društvom pri organizaciji prireditev,
predvsem kot napovedovalec oz. komentator. Zelo si prizadevam za
čim boljše sodelovanje s sosednjimi občinami, predvsem s šmarsko, na področju urejanja prometnih povezav, cest, športa, kulture
in odličnih vezi med občani. Nikoli ne bom pozabil, da smo bili nekoč skupna občina in da nas druži veliko skupnega.
Rad tudi plavam in kolesarim, tečem, hodim, predvsem po naši litijski občini, ki ponuja neskončne možnosti uživanja v naravi. Tudi kot
motorist se z veseljem popeljem po prostranstvih podeželja naše
prelepe litijske občine. 
Boris Doblekar

Civilna iniciativa Hotič

Krajani Hotiča smo na pobudo, ki je bila izrečena na spomladanskem
zboru krajanov, ustanovili civilno iniciativo (CI) Hotič. Njena prva naloga je ureditev razmer za naše najmlajše. To pomeni, da pristojne
seznanimo s stanjem na področju šolstva in predšolske vzgoje. Obnova šole in gradnja vrtca je bila v preteklosti že večkrat v planu občine
in KS Hotič, vendar ju zaradi različnih razlogov še vedno niso izvedli.
Obstoječa šolska stavba je bila v Hotiču narejena 1898 leta. Šola je
bila med 2. vojno dvakrat požgana. Večjih posegov v konstrukcijo v
vsej njeni dobi ni bilo. Zamenjan so bila okna in vhodna vrata. Šolo
obiskuje v povprečju med 30 in 43 otrok. Zaposleni in otroci pogrešajo telovadnico, prostor za knjižnico, prostor za dodatno strokovno
pomoč otrokom, za jutranje in popoldansko varstvo (skupni prostor).
Telovadnico in spremljajoče prostore bi lahko souporabljali tudi krajani kot večnamenski družabni prostor v kraju, ki ga Hotič nima.
Vrtec že več let poteka v
najetih prostorih. V vrtcu
sta dva oddelka, skupaj
34 otrok. Tudi v vrtcu je
prostorska stiska in potreba po dodatnih prostorih. To so predvsem
prostori za individualno
obravnavo otrok, igralnica, prostor za umirjanje
otrok, manjša kuhinja,
večje oziroma dodatne sanitarije, večje parkirišče in večje zunanje
igrišče s peskovnikom in ustrezno ograjo.
Šola je v bližini cerkve in pokopališča. Ker tudi cerkev in pokopališče
z mrliško vežico nimajo ustreznega parkirišča, predlagamo, da skupaj
z urejanjem potreb šole in vrtca, rešimo tudi ta problem. Seveda v
dogovoru z lastniki in uporabniki cerkve in pokopališča.
Krajane ob tej priliki prosimo za dodatne predloge, pomoč in moralno
podporo pri izvedbi.
Pristojnim na občini smo tako pred dopusti predali idejni projekt, v katerem smo opisali trenutno stanje na tem področju, potrebe in podali
predloge za rešitev. G. župan, Franci Rokavec, ga. podžupanja Lijana
Lovše in g. Igorij Parkel, vodja oddelka za družbene dejavnosti, so zelo
naklonjeni našemu idejnemu projektu.
Pristojne prosimo, da skupaj čim prej rešimo probleme, ki jih imajo
naši otroci in krajani v vrtcu in šoli. Otroci so naše največje bogastvo
pravi pregovor. Skupaj jim zagotovimo tisto, kar ima že dolgo večina
otrok v občini Litija in Sloveniji in jim je to samoumevno.
Janez Žgajnar, predsednik CI Hotič
Zgornji Hotič 41
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Odprto pismo Nacetu Šteferletu
podpredsedniku nadzornega
odbora Občine Litija

(kaj ni matematika)
Spoštovani Nace Šteferl, moj učitelj matematike
V lepem spominu imam ure matematike pri Tebi v osnovi šoli. Celo
do Vegovega priznanja sem prišel, kar mi sedaj prav pride pri mojem poklicu, čeprav pretežno rabim le seštevanje.
Spremljal sem tako, kako si v tem lokalnem časopisu komentiral s
številkami in primerjal investicije lokalne oblasti, pa pri tem ugotav
ljal enormno zapravljanje denarja (pri SVC-ju za 2 x, pri OŠ, pri
cestah, skratka, kamor koli si prišel s primerjavami s svojo matematiko, si nas presenetil). V zadnji avgustovski številki Občana
pa sem osuplo prebral, da so bile vse te Tvoje računice zaman.
Vse pridobitve, objekti so dokumentirani z lepimi fotografijami (na
8. in zadnji strani) s samohvalo strank, da so vse to zgradili oni,
stranki SLS in SDS. Kakšno članarino so le plačevali ti ubogi verniki
strank, da so vse to sami zgradili. Pri čudežih, dogmah, pač matematika, formule, plačani davki, ne veljajo nič. Ko so nas lastnike
poslovnih prostorov na Ul. Mire Pregljeve 4 preganjali zaradi parkiranja dnevno policija in občinski redar, si mi pojasnil, da je Občina
Litija odkupila ta zemljišča za ceno po 120,00 €/1 m2 ali skupaj
za 134.559,90 €, ko pa so tudi terjatev v stečaj za 38.734,00 €
pozabili prijaviti). Pa sem oponašal, zakaj so to sploh potrebovali
odkupovati, ko pa je občina 10 % solastnik (toliko kot jaz) te poslovnostanovanjske hiše in pa da parcele sploh niso v pravnem
prometu (funkcionalno zemljišče, parcele naštete v gradbenem dovoljenju, pač kot skupni del vseh etažnih lastnikov, niso v pravnem
prometu, so ex comercium, kar ve vsak bruc na iusu). Da so brez
potrebe vrgli ta denar stran oziroma omogočili nekomu, da se je
okoristil s tem zneskom. Pa vsi lastniki smo ostali brez parkirišč
(PTT, FURS, poslovni prostori, stanovalci). Ko sem o tem povprašal
podžupanjo Lijano L., je le zasmehovala češ, da imajo vsemogočni
kolegij župana, ki je tako odločil, da so te parcele (skupaj s parc.
št. 54 k.o. Litija, to je tista parcela pred Remijem nekoč ograjena z
verigo) kupljene za parkirišča za novo osnovno šolo. Potem pa sem
v sobotnem Delu (dvorni novinar B. Rajšek) prejšnji teden prebral,
da parkirišča še vedno manjkajo. Pogledam v zemljiško knjigo in
nov upravnik naše hiše (lastniki smo odslovili dosedanjega upravnika KSP Litija in najeli SPL iz Ljubljane) te parcele preknjižuje na
nas lastnike. Po zakonu. Te KSP smo se morali znebiti, saj so nam
iz rezervnega sklada »izpulili« kar 10.363,60 € za tisto rumeno črto
pred občino (oni so imeli za hišnega odvetnika Braneta Goršeta,
tistega, ki sedaj ždi v arestu, pa se je bilo za bati, da nam bodo
povsem spraznili rezervni sklad, po enakem receptu kot to počne
kolegij župana s proračunom).
Sedaj pa, Nace, nastopi moja matematika, številke členov Kazenskega zakonika (KZ). Kajti evidentno je, da so ti vsemogočni lokalni
oblastniki, »in flagranti« uresničili vse znake kaznivega dejanja
zlorabe uradnega položaja po čl. 257 KZ, (kdor z namenom, da bi
sebi ali komu drugemu pridobil večjo protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let). Ali še bolj
prikladna kvalifikacija kot kaznivo dejanje oškodovanje javnih
sredstev po drugem odstavku čl. 257a KZ (kdor pri razpolaganju
z javnimi sredstvi zavestno krši predpise in nastane večja premoženjska škoda, se kaznuje z zaporno kaznijo od enega do osmih let
in denarno kaznijo).
Kaj praviš, spoštovani moj učitelj, poiskusiva še s to, mojo matematiko, kazensko pravnim pregonom članov tega famoznega kolegija
župana, pa bi začeli kar s tistim, ki ga vodi, in z ostalimi, kar lepo po
vrsti. 
Miro Bregar, pravnik
P.s.: Nace, vseeno hvala za trud, da si poiskušal matematiko vnesti
v lokalno politiko.

Župan ogroža bodočnost mladih

Ali res ?
Bližajo se volitve županov in občinskih svetov. Ko
takole prebiram članke g.Šteferleta
me resnično razjezi, kako skuša popljuvati vse, kar se je naredilo
pod taktirko župana Rokavca.V nos mu gre izgradnja šole, SVC,
čistilna naprava, kanalizacija in še številne druge ureditve v občini
Litija. Mnogo se je naredilo tudi v krajevnih skupnostih, v nekaterih
več v drugih malo manj, ampak tudi te pridejo na vrsto.Res je, da
se je občina zadolžila se je pa tudi veliko naredilo. Očitek, da bodo
naši otroci plačevali dolgove, bi pa rekla takole. Dobili bodo tudi
dobrine. Objekte kot so SVC, šola in čistilna naprava se pač ne morejo graditi 10 ali 15 let, zato je treba za take objekte najeti kredite.
Spomnim se nekaj desetletij nazaj, ko je bila občina tako zadolžena, da so ji banke grozile z zaprtjem računa, pa se je v nekaj letih
vse poplačalo. Tudi ti krediti se bodo. Samo nekaj let nazaj se spomnim vaših člankov in člankov g.Brileja, kako Litija potrebuje novo
šolo, varstveni center in tako dalje. Zdaj, ko to imamo pa vam spet
ni prav. Kdo pa pravi, da moramo našim zanamcem vse narediti in
pustiti še kolikor toliko polno občinsko blagajno. Če bodo pridno in
pošteno delali, bodo tudi dolgove odplačali.Nekoč je v našem glasilu nekdo izjavil, da bi tudi Litija morala imeti kakšnega Jankoviča.
Zdaj, ko imamo župana, ki je res naredil veliko za občino Litija pa
vam gredo v nos krediti. Pred meseci sem gledala pogovorno oddajo med novinarjem in nekdanjim ustavnim sodnikom g.Udetom.
Pogovor se je sukal okoli izgradnje Stožic in številnih lumparij, ki so
se odvijale okoli tega stadiona. In kaj je na to odgovoril g. Ude ? “ Ja
Stožice pa le imamo “. Če tak gospod lahko kaj takega reče, potem
mi lahko izjavimo kaj takega, še toliko bolj, ker tu ni bil noben izvajalec oškodovan. Nekateri pač ne prenesejo pridnosti in uspešnosti
sedanjega župana, pač zato, ker sam ni bil nikoli zmožen potruditi
se za skupnost. Da so se v Litiji hkrati gradili trije tako veliki objekti
je moral imeti župan Rokavec veliko poguma in vere, da mu bodo
ob strani stale tudi druge stranke in ga podpirale.
G.Šteferle.Tudi vi ste bili na raznih občinskih funkcijah. Z veseljem
bom prebrala (upam, da boste našteli) kaj vse ste pa vi naredili za
dobro občine Litija. 
Marija Zajc
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NEKAJ BESED OB
IZTEKAJOČEM SE MANDATU…
Mandat se izteka. Kot bi mignil, minejo 4
leta. Že 2. mandat ste mi zaupali, da sem
bil izvoljen za člana občinskega sveta. V tem
mandatu sem bi s strani župana imenovan tudi za podžupana občine Litija. Naj se vam ob tej priliki zahvalim za zaupanje. Brez vaše
pomoči ne bi moral opravljati tako pomembne funkcije. Še enkrat
več sem dokazal, da mi delo ni tuje, prav tako težke naloge in prizadevanja za dobro občine Litija. In v tem je razlika med izvršilno in
zakonodajno funkcijo. Da tudi operativno pripomoreš k razvoju občine. Ponosen sem na delo, ki smo ga opravili v 4 letnem obdobju.
Župan, podžupani, občinski svetniki, občinska uprava, člani svetov
krajevne skupnosti, vsi občani. Tu je le nekaj izbranih projektov:
Projekt obnova vasi Breg pri Litiji (pločnik, avtobusni postajališči,
javna razsvetljava), Projekt obnova vasi Zgornji Hotič (pločnik, avtobusni postajališči, javna razsvetljava), Vodovod Gradec – Zgornji
Log, Mrliška vežica Polšnik, Socialno varstveni center (SVC- domska oskrba, vrtec, glasbena šola), Nova Osnovna šola Litija, Dvižna
platforma za litijske gasilce, Centralna čistilna naprava in kanalizacijsko omrežje, Energetska sanacija Zdravstveni dom Litija, Asfaltiranje cest Tihaboj, Protipoplavna zaščita Smrekarica, obnova
dela LC Sava (Smrekarica-Ponoviče), Oporni zid pri Berdajs na Savi,
Nadomestni most LC Jevnica-Janče, Usmerjevalni sistem v mestu,
Asfaltiranje ceste Stranski vrh-Gričar, Sanacija plazu na LC Polšnik
Slop, Asfaltiranje ceste LC Dole-Hude Ravne, Asfaltiranje ceste LC
Gabrska gora-Poljane, Asfaltiranje ceste Beden-Veliki Vrh, Sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila, Sofinanciranje nabave
gasilskega vozila za PGD Breg pri Litiji, Adaptacija podružnične šole
Kresnice z dozidavo učilnice, Parkirne površine pri vrtcu v Jevnici,
Asfaltiranje JP Grašica v Konjšici, Asfaltiranje JP Borovak-Sopota,
Asfaltiranje LC Polšnik-Preveg, Asfaltiranje JP Dole-Pasji Vrh, Asfaltiranje JP Bistrica-Zgornje Jelenje-Kraje, Energetska sanacija POŠ
Dole pri Litiji, Energetska sanacija POŠ Kresnice, Preplastitev cest
v mestu – Sitarjevška c., Zagorica, Ulica Mire Pregljeve, Ljubljanska
c., Ponoviška c.,... Mislim, da projekti povedo vse. Seveda so bile
pri našem delu tudi napake. Če bi lahko, bi več sredstev namenil za
razvoj malega gospodarstva, izboljšanju pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, za razvoj podeželja kar so opravičene zahteve v
krajevnih skupnostih, več sredstev za šport in kulturo, umetno travo in sodobno kulturno dvorano. Vrtec za vse otroke, parkirišča, na
vaseh vodo in asfaltirano cesto do vsake hiše. To so le najnujnejše
potrebe, a ker so le te manjše od dobrin, jih ni moč realizirati sočasno. Pozabljamo tudi na spodbujanje podjetništva, turizma, kmetijstva in lokalne samooskrbe. Ljudem je potrebno dati večjo moč,
več možnosti soodločanja in soupravljanja. Le tako bomo vsi delali
za skupno dobro in čutili še večjo pripadnost naši občini Litija. So
tudi še rezerve pri proračunskih uporabnikih, občinski organi, zavodi, občinska podjetja morajo še več narediti v smeri zadovoljstva
občanov. In tu so odgovori, zakaj sem se odločil ponovno kandidirati, zakaj je potrebno 8-letno prehojeno pot nadaljevati. Odločitev
ni bila lahka. Veliko sem razmišljal glede na stanje politike v državi,
samem vzdušju, a naprej me žene volja po delu. Želim si prispevati
še več in biti še pomembnejši igralec. Je še kar nekaj izzivov, idej,
projektov, ki jih je potrebno realizirati, spraviti v tek in narediti občino še bolj prijazno, varno in predvsem razvojno naravnano ter
prijetno za bivanje. Seveda pa boste o naših razmišljanjih odločili
prav vi, volivke in volivci. In prav je tako. Ali boste naše delo ocenili
kot dobro ali slabo, naše predloge, razmišljanja sprejeli ali zavrnili…
Gregor Zavrl

Kreativno ob prazniku
Krajevne skupnosti Polšnik
9. septembra na Polšniku obeležujemo kot krajevni
praznik. Na požgane domove ter na prazne njive so se
v jesenskih dneh pred devetinšestdesetimi leti vračali domačini,
kateri so bili izgnani na tuje med 2. sv. vojno. Mlajše generacije si
niti predstavljati ne moremo, kaj vse so preživeli. Zato je pomembno, da na to opomnimo vsako leto in da bi se kaj takega nikoli več
ne dogodilo. Kljub temu, da je to grenka izkušnja, je to naša zgodovina in iz zgodovine se lahko veliko naučimo. Kulturni program na
prireditvi, ki je bila v petek, 12.9., so tudi letos pripravili polšniški
šolarji s svojimi učiteljicami in pohvala vsem, saj so v zelo kratkem času zopet pripravili prikupen programček. Voditeljica večera,
Melita Rozina, je na oder povabila predstavnico Društva izgnancev
ga. Amalijo Razpotnik, ki je spregovorila o spominih na tista težka
leta ter o optimizmu skozi delovanje njihovega društva. Spregovoril
je tudi župan Občine Litija g. Franci Rokavec, ki je pohvalil delo
krajanov pri doseganju zastavljenih ciljev v razvoju naše krajevne
skupnosti. Pevci Moškega pevskega zbora Polšnik so s slovenskimi
pesmimi dodali piko na i kulturnemu delu večera. Zaključek pa je bil
sladak. Podelili smo nagrade polšniškima kreatorkama Romani Repovš
in Špeli Pavlič Kos, ki sta se s kreacijami domačih dobrot prijavili na natečaj, katerega sta v juniju
razpisala Turistično društvo Polšnik in Krajevna skupnost Polšnik.
Nastali so štirje res vrhunski izdelki, katere smo seveda tudi poskusili. Namen natečaja je bil vzpodbuditi kreativnost naših gospodinj
saj vemo, da znajo marsikaj dobrega narediti. Pomemben dejavnik
razpisa je bil tudi, da uporabijo čimveč domačih sestavin, še posebej tistih, ki jih lahko pridelamo doma ali zrastejo na Polšniku. Želeli smo vzpodbuditi razmišljanja o prednostih in kvalitetah ljudi iz
našega kraja. Pomembna nadgradnja izdelka je bila tudi zgodba, ki
naj bi se povezovala s krajem in materiali, ki so vključeni v izdelek.
Obe sta dokazali, da se zmore, če se hoče. In vsi smo bili navdušeni
nad prvimi polšniškimi kreacijami. Čestitke obema! Več si lahko
preberete na www.polsnik.si. Hvala vsem mladim nastopajočim in
njihovim «motivatorkam». Hvala pevcem, ki se uspešno pripravljajo
na praznovanje 40-letnice. Hvala obema kreatorkama, ki sta nam
res polepšali večer. Hvala vsem obiskovalcem, ki ste si vzeli čas in
se pridružili našemu prijetnemu srečanju.  Mateja Sladič-Vozelj
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ZAKLJUČEK ŠPORTNEGA POLETJA 2014

MLADINSKI CENTER
LITIJA
ZORAN PREDIN V LITIJI
Nastopil bo s kantavtorskim koncertnim programom, ki obsega zgodovinski lok od najpopularnejših pesmi, ki jih je napisal za zasedbo Lačni Franz, do najnovejših iz albuma Na koncu naše mavrice.
Po koncertu bo na druženju z obiskovalci predstavil svojo knjigo
Druga žena v haremu. Knjigo bo moč kupiti, Zoran jo bo podpisal
in dodal posvetilo.
Koncert bo v četrtek, 25.9. 2014 ob 20.00 v Kulturnem centru
Litija. Vstopnice so v prodaji za 5€, kupite jih lahko v Mladinskem centru Litija od ponedeljka do petka. Več informacij na
051 443 410.

VETER V LASEH 2014
Le kako se je lepše pripraviti na novo šolsko leto in se posloviti od
poletnih počitnic kot s športom? V Mladinskem centru Litija se tega
zavedamo, zato je že več let zapored zadnji torek v avgustu namenjen športni prireditvi Veter v laseh. In letos ni bilo nič drugače. Ves
teden pred 26.8. smo stiskali pesti da nam bo vreme naklonjeno,
in res je, dobili smo nekaj ur zadovoljivo lepega vremena, da smo
se lahko malo zapodili po nogometnem igrišču Litija in si, še pred
pravo telovadbo možgančkov, ki nas čaka od 1. septembra dalje,
dodobra razmigali naše mišice.
Naši pridni prostovoljci so pripravili 3 različne poligone (odbojkarski, nogometni in poskokčev) na katerih se je nadobudna mladež
pomirila med sabo. Za konec so se fantje pomerili še na nogomet
nem turnirju, vsi skupaj pa smo se do sitega najedli Majdinih palačink. Komaj čakamo Veter v laseh 2015!

BILI SMO V RADLJAH OB DRAVI
18.8. in 19.8. se je 30 otrok in mladih iz Litije odpravilo na dvodnevni kopalni izlet v Radlje ob Dravi. Uživali smo na prvem naravnem kopališču v Sloveniji, odpočili pa smo si v Marenberškem
mladinskem hotelu, kjer so nas presenetili s svojo ustrežljivostjo.
Za nas so res lepo poskrbeli. Izlet je delno sofinancirala mestna
skupnost Litija, za kar se ji vsi udeleženci najlepše zahvaljujemo.

gorja, ki je eno leto opravljal prostovoljno službo v Estoniji. V Mladinski center Litija prihaja, da bi s teboj delil svojo izkušnjo in te
spodbudil k udeležbi na podobnih projektih. predstavile se bodo
tudi tri prostovoljke, ki bodo eno leto gostovale v Litiji – Jenny iz
Avstrije, Oihane iz Španije in Malwina s Poljske. Pridruži se nam v
ponedeljek, 13.10. ob 18.00.
Za ostale dogodke poglejte v koledar kulturnih prireditev.

SUSTAINABLE ATTITUDE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT - trening za mladinske
voditelje
MC Litija v sodelovanju s partnerji iz Romunije, Slovaške in Malte pripravlja trening za mladinske delavce. Trening bo potekal od
20.9. do 28.9.. Aktivnosti se bodo odvijale v idiličnem okolju na
naslovu Ponoviče 23. Preko različnih delavnic bomo na treningu
prepoznali pomembnost mladinskega dela, ki temelji na konceptu trajnostnega razvoja, ozavestili odnos do samega sebe, mladih,
podjetnosti in okolja ter spoznali pričakovanja in potrebe mladih ter
pričakovanja družbe do mladinskega dela.
V kolikor želiš biti del slovenske ekipe udeležencev ali pa želiš več
informacij o samem treningu nam lahko pišeš na info@mc-litija.si.
Program sofinancira Evropske komisije v okviru projekta Erasmus +.

Športni program Mladinskega centra Litija, Kluba litijskih in šmarskih študentov, Društva prijateljev mladine in partnerjev smo uspešno pripeljali do konca. V okviru Športnega poletja ste imeli cel julij
in avgust na voljo najmanj 5 ur brezplačne rekreacije dnevno. Edino
kopalni izleti so imeli simbolično ceno. Slednjih se je udeležilo 131
otrok in 65 mladih, kar je več kot prejšnja leta. Razdelili smo 450
kuponov za uro brezplačnega tenisa, ki so ga lahko udeleženci odigrali na Tenis parku AS. Športnih torkov se je redno udeleževalo
povprečno po 15 otrok, skupna številka je na koncu narasla na 165
obiskovalcev. Vodenega igranja nogometa, košarke in odbojke se
je udeležilo 412 mladih.
Zaključimo lahko, da se je v letošnjem športnem poletju z nami gibalo več kot 1200 mladih, kar je glede na kislo vreme lep dosežek.
Obljubljamo, da to ni zadnje športne poletje in vas vabimo, da se
nam zopet pridružite naslednje leto. Poskrbeli smo tudi za primeren zaključek Športnega poletja in sicer s tremi turnirji – v odbojki
na mivki, nogometu in košarki.
Vse aktivnosti je sofinancirala Fundacija za šport.

ZIMSKA REKREACIJA 2014
Z oktobrom pričenjamo z MC-jevo zimsko rekreacijo. Dobivali se
bomo vsako sredo od 1.10. dalje v telovadnici Gimnazije Litija ob
17.30. Rekreacija bo trajala do 19.00. Prispevek udeleženca je 1,5
€. Za rekreacijo so potrebne prijave v Mladinskem centru Litija ali
po telefonu 051 443 410 – vsak teden do ponedeljka.

TEČI Z MC-JEM
V oktobru s tekaškimi treningi pričenja tudi tekaška ekipa ARAI.
Skupaj z njimi boste vsak četrtek, od 2.10. dalje lahko tekli in se
pripravljali na tekaške prireditve, ki jih skupina obiskuje. Zbirno mesto za tek je pred Mladinskim centrom Litija vsak četrtek ob 16.00.
Pridružite se jim.
Za več informacij sledite facebook profilu Mladinskega centra Litija
in spremljajte našo spletno stran na www.mc-litija.si.

PRIHOD NOVIH EVS (evropska prostovoljna
služba) PROSTVOLJCEV

V SEPTEMBRU IN OKTOBRU VAS VABIMO V MC NA:
Okroglo mizo o sivi ekonomiji – v ponedeljek, 6.10. ob 18.00
- razpravljali bomo o pozitivnih in negativnih posledicah sive ekonomije, zakaj sploh pride do dela in zaposlovanja na črno in o tem
kakšni so razlogi za to, da se posameznik sploh odloči delati na
črno. Vprašali se bomo ali se zavedamo posledic, ki jih prinaša delo
na črno, v katerih panoga je takšnega dela največ in zakaj ter predlagali možne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali obseg dela na črno.
Predstavitev EVS prostovoljstva – Jure Dolar je mladenič iz Za-

Vesna in Evelina, ki sta z nami preživeli krasnih 12 mesecev se počasi pripravljata na odhod domov. Z začetkom oktobra v Mladinski
center Litija prihajajta dve novi EVS prostovoljki. Za eno leto se
nam bosta pridružili Španka Oihane in Poljakinja Malwina. Sodelovali bosta v projektu imenovanem Let‘s get employed, s katerim želimo v MC-ju mladim omogočiti razvijanje kompetenc, potrebnih za
vstop na trg dela. S projektom ne bosta krepili le svojih kompetenc,
ampak bosta s soustvarjanjem programa in vodenjem delavnic krepili tudi sposobnosti mladih Litijanov/Litijank, ki bodo sodelovali
pri izvajanju programa. Projekt bo imel na ta način pozitiven vpliv
na lokalno skupnost. Vendar pa to ni edini EVS projekt v Litiji v tem
šolskem letu.
Pridružila se nam je še Jenny iz Avstrije, ki bo prostovoljno pomagala pri pouku, v podaljšanem bivanju in krožkih na OŠ Gradec. Na ta
način bodo učenci pobližje spoznali tudi sistem izobraževanja v Avstriji, način življenja v omenjeni državi in njihovo kulturo. Spoznali
bodo pomen prostovoljstva ter s tem pomen aktivnega preživljanja
prostega časa.
Njihovo delo boste lahko pobliže spoznali v prihajajočih mesecih,
same prostovoljke pa na spoznavni zabavi, ki bo v petek, 3.10. ob
19.00 v Mladinskem centru Litija. Program je sofinanciran s strani
Evropske komisije v okviru projekta Erasmus +.

Mladinska izmenjava
Erasmus+ na Bregu
pri Litiji
Med 20. in 30. avgustom 2014 je Društvo za razvoj podeželja LAZ izvedlo
mednarodno mladinsko izmenjavo programa Erasmus+. Udeleženci izmenjave smo bili mladi iz Italije, Latvije, Bolgarije in Slovenije.
Teh 11 dni smo bivali na Domačiji Paternoster. Rdeča nit izmenjave je bila Samooskrbna vas, zato
smo se veliko pogovarjali o samooskrbi. Ogledali
smo si dobre prakse samooskrbe
v vaseh Breg pri
Litiji in Tenetiše,
se naučili priprave ozimnice, pletenja košaric, klekljali, si izdelali domačo kremo,
sok, prašek za pranje perila in še in še… Zabavali smo se z raznoraznimi športnimi in družabnimi igrami, gledali filme, plesali, obiskali
Pustolovki park Geoss ter si ogledali našo prestolnico.

Torek 23.9.2014, ob 17. uri

Slovenija in ljudje v njej so na mlade iz tujine pustili lep pečat in
obljubljajo povratek v našo prelepo in domačno državico.

Projekt Erasmus+ je sofinanciran s sredstvi Evropske unije.
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Trg na Stavbah 8a
01/89-80-570
info@ic-geoss.si
www.ic-geoss.si

100 % USPEŠNOST NA POKLICNI
MATURI
V septembru je na IC Geossu opravila poklicno maturo ena najuspešnejših generacij maturantov. Od
18 prijavljenih so namreč »zrelostni izpit« opravili
prav vsi. Iskrene čestitke še enkrat in srečno tudi
pri doseganju vaših novih ciljev!

STROJNI TEHNIK -

Med najbolj iskanimi poklici je tudi strojni tehnik. Delovna področja strojnega tehnika so
zelo raznovrstna in široka. Lahko se ukvarja s
konstruiranjem in projektiranjem, izdeluje in
uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo,
snuje in konstruira ter upravlja in nastavlja numerično vodene stroje in naprave, nepogrešljiv
je tudi na področju vzdrževanja strojev in naprav.
Lahko se zaposli v vseh industrijskih dejavnostih,
obrtništvu, trgovini in negospodarskih dejavno
stih.

LOGISTIČNI TEHNIK -

Predstavljamo »poklice prihodnosti«:

INŽENIR STROJNIŠTVA
Poklic »inženir strojništva« je iskan in vse bolj cenjen poklic v Sloveniji in Evropi. Delovna področja,
ki jih opravlja, so zelo raznovrstna in široka. V vseh
vejah industrije in tudi drugih delih gospodarstva
predstavljajo stroji, naprave in vozila materialno
osnovo pridelave, predelave in izdelave. Vsak zastoj
stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja
in s tem veliko škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil
veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Vse to in še mnogo več potrebnih kompetenc
pridobi študent v dveh letih, kolikor traja višješolski
študij za poklic inženir strojništva na IC Geoss. Pohitite z vpisom, začetek v oktobru.

SREDNJA ŠOLA:
-

Strojni tehnik
Logistični tehnik
Predšolska vzgoja
Ekonomski tehnik
Trgovec

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
- Strojništvo
- Organizator socialne mreže
- Ekonomist

Srednješolski program logistični tehnik bomo
letos izvajali že tretjič, zanimanje zanj pa iz leta
v leto raste. To je pravzaprav razumljivo, saj je
logistika veda prihodnosti, sestavni del ekono
mije, trgovine in industrije.

TUJI JEZIKI
TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Njen cilj je zagotoviti prave dobrine in storitve
ob pravem času na pravem mestu, s čim nižjimi
stroški, čim večjim dobičkom in brez negativnih
vplivov na okolje. Logistični tehnik je med najbolj iskanimi poklici v Evropi, napoveduje pa se
še večje povpraševanje po tem kadru. K vpisu
vabljeni vsi, ki si želite dinamičnega dela in vas
zanima načrtovanje, pripravljanje in izvajanje
dejavnosti na zelo različnih področjih, tako kot
so zelo različne tudi zaposlitvene možnosti:
v logističnih centrih, transportni dejavnosti,
špedicijski in carinski dejavnosti, notranjem
prometu, poštni dejavnosti, carini, vojski in še
več.

Več: www.ic-geoss.si;
01/89-80-570

22. VAŠKI DAN TER PREŠE NA
ŠIRŠEM OBMOČJU KS VAČE
ZMAGOVALEC NAD HITLERJEM - BOSANSKI
BRDSKI KONJ

To je konj, ki je bil med drugo vojno nesporno na pravi strani. Niso
ga uporabljali Nemci, četniki, ustaši, domobranci in druge kvizlinške
vojske, ki so se povezovale z okupatorji (kot so - Nemci, Italijani, Madžari). To je bil majhen, trdoživ, vztrajen, ljubeč, družaben konjiček,
ki je - skupaj s partizani - odšel v hosto in nosil orožje, ranjence, ...
Prva uradna zavezniška enota, ki je napadla ozemlje Tretjega rajha
– Štirinajsta divizija – je
imela v svojem sestavu
morda 120 konj in mul,
ki so se nekako na poti
izgubile. V litijski knjižnici lahko dobite knjigo
o poti Štirinajste divizije
(avtor je Litjan - Vili Kos),
ki je opremljena s karto
na vsaki drugi strani, da
se lahko sami podate na
to pot (sl.1). Knjigo lahko
kupite pri Družinskem
gledališču Kolenc.
Ti konji so bili pomemben sestavni del Jugoslovanske narodne armije.
Toda, ko je le-ta razpadla in ko je delo na kmetiji prevzela mehanizacija, je ta konj skoraj izumrl. Med tistimi ljubitelji konj, ki so to opazili,
je bil tudi Anton Dolinšek, ki je - iz ljubezni do majhnega zvestega konjička - prodal svojo firmo v Zagorju in se odslej ukvarja samo z vzrejo bosanskih brdskih konj - http://www.bosanskikonj.si. Z genetsko
analizo so ugotovili, da vsebuje gene tarpana in arabskega konja. To
je torej, po starosti in stasu, pasma konj s situle z Vač. Enega konjička
mi je Anton podaril in morda je
to začetek ilirske, halštatske, železnodobne konjenice (sl.2).
Naša arheologinja dr. Vojka Cestnik, komaj čaka, da se konjenica razvije in izuri, kajti železnodobni konjenik s situle, ki ga
imate v zeleni barvi na osebni izkaznici, jaha brez sedla. Narediti
pa je potrebno še bojni voz in kočijo – tako, kot je na situli z Vač. Šele
potem bomo lahko sodelovali na arheološkem pohodu.
V soboto, 28. septembra, bo že peti Arheološki pohod (tokrat še brez
konjenikov.), s sledečim programom: 10.00 Sprejem v Domu GEOSS
- Muzeju Petra Svetika; 11.00 Pričetek pohoda Po poti velikega kneza
z Vač. Tema pohoda: Grob dame s figuricami; 16.00 Predviden zaključek pohoda in pogostitev
Se vidimo! Sebe, Vas in tudi konje imam rad! 
Zvonček Norček

Članice Društva žena in deklet Vače so se v nedeljo,
24. avgusta 2014, v sodelovanju z Gasilskim
društvom Vače, Družinskim gledališčem Kolenc, Gledališčem GEOSS,
Moškim pevskim zborom GEOSS, K.S. Vače, Športnim društvom Vače,
Društvom za razvoj Slivne, vrtcem Sonček Vače in OŠ Vače, znova
zelo uspešno predstavile na 22. Vaškem dnevu z naslovom »Če je
dobra preša, žeja opeša«. Prireditev je bila že od dopoldanskih
ur, predvsem pa popoldne – spet zelo dobro obiskana.
Letos so se članice Društva žena in deklet Vače lotile raziskovanja
delčka kulturne dediščine, ki je eden od biserov naše arhitekturne
dediščine: to so bile letos stiskalnice oz. preše. Pod okriljem Družinskega gledališča Kolenc je na ta dan izšla etnološka publikacija „Če
je dobra preša, žeja opeša“.Na 22. Vaškem dnevu pa smo občudovali
tudi čudovito kulinarično razstavo, ki je bila odprta že od 9. ure dopoldne. Učenci OŠ Vače so prispevali likovno predstavitev raznolikosti
domačih preš, razstavo svojih risbic pa so imeli tudi otroci iz Vrtca
Sonček. Svoja dela so na ta dan razstavljale in prikazovale tudi pridne
in sposobne rokodelke s širšega območja Vač.
Uradni program je s kratkim nagovorom začela predsednica Društva
žena in deklet Vače, Majda Rebolj. Nekaj pozdravnih besed sta prireditvi namenila tudi predsednik KS Vače Aleš Šinkovec in župan Občine Litija, Franci Rokavec.
Otroci iz Vrtca Sonček so v kulturnem programu, ki je sledil, s svojo
recitacijo o hruški prisrčno pokazali, kaj sodi k preši. S kratkim prizorom, kako je nastal vaški vodnjak, so nas razveselili učenci POŠ
Vače, ki so člani gledališke skupine Sove iz OŠ Gradec. Igrico so izvedli pod vodstvom mentorice, ge. Sande Krnc, za glasbeno spremljavo
pri predstavi pa sta poskrbela harmonikarja Jan Mrva in Juš Dolničar,
ki je čisto pred kratkim že pogumno nastopil tudi pri mladih talentih.
Z razstavo slik z motivi vaških preš so 22. Vaški dan oplemenitili tudi
slikarji iz Litije, člani Društva Lila. Nekaj svojih vtisov in razmišljanj
ob 22. Vaškem dnevu je prisotnim namenila tudi predsednica Zveze
kmetic Slovenije, ga. Irena Ule.
Dr. Vito Hazler je v svojem nagovoru poudaril pomen ohranjanja kulturne dediščine na način, kot se ga lotevajo članice Društva žena in
deklet Vače ter toplo priporočil v branje brošuro o prešah, ki je na ta
dan izšla.
Umetniški del programa so dodali: šolarki Meta in Nika Trdin, glasbenica, gdč. Stina Strehar in Moški pevski zbor GEOSS, KUD Lipa Vače,
22. Vaški dan pa sta obiskali tudi Vaški klepetulji iz Družinskega gledališča Kolenc in Gledališča GEOSS. Ves dan je bilo poskrbljeno za
odlično hrano, živahne melodije pa je izvajal ansambel Toneta Rusa.
Velika ljubezen, vztrajnost in prizadevanje, ki so ga v pripravo – skupno s svojo predsednico Majdo Rebolj - vložile članice Društva žena
in deklet Vače z vsemi, ki so sodelovali, je bil s tem najbolj poplačan.
Iskrena hvala prav vsem, ki ste nam pomagali prirediti tako čudovit
praznik Vač! 
Anka Kolenc
P. S.: Zaradi pomanjkanja prostora je članek precej skrčen. V celoti je
objavljen na www.vace.si/presa.htm

1.380,00 EUR

7.180,00 EUR

Opel Corsa 1.0 12V Letnik: 2001, veljav Opel Astra Karavan 1.7 CDTI Enjoy 111

nost nalepke: 03/2015, prev. 107273 km, sre Letnik: 2010, veljavnost nalepke:/, prev. 102459
brna barva (kovinska), bencinski motor, 973 km, črna barva (kovinska), diesel motor, 1686
ccm, 43 kW, ročni menjalnik (5 pr.)
ccm, 92 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA

1.330,00 EUR

12.300,00 EUR

Opel Astra 1.4 16V Club letnik: 1998, Opel Insignia SportsTourer 2.0 CDTI Cosmo

veljavnost nalepke:/, prev. 223563 km, zelena Letnik: 2011, veljavnost nalepke: 07/2015, prev.
barva (kovinska), bencinski motor, 1389 ccm, 145000 km, bela barva, diesel motor, 1956 ccm,
96 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
66 kw, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

4.330,00 EUR

9.780,00 EUR

Škoda Fabia Ambiente 1.9 SDI Letnik: 2006, Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI Enjoy

veljavnost nalepke: 09/2014, prev. 119358 km, Letnik: 2011, veljavnost nalepke: 05/2015, prev.
srebrna barva (kovinska), diesel motor, 1896 130887 km, temno siva barva (kovinska), diesel mo
tor, 1686 ccm, 81 kW, ročni menjalnik (6 pr.), KLIMA
ccm, 47 kW, ročni menjalnik (5 pr.), KLIMA

NA ZALOGI TUDI: Opel Mokka 1.7 CDTi Enjoy 4x4 start stop, letnik 2014, cena

20.900,00 EUR; Opel Astra 1.4 Turbo ACTIVE, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel
Astra 1.7 CDTI Active SUPER CENA, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa ACTIVE
1.4 16V, novo vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa Active 1.4 16V SUPER CENA, novo
vozilo, pokličite za ceno; Opel Corsa Color Edition 1.4 16V, novo vozilo, pokličite za
ceno; Opel Corsa Enjoy 1.2 16V, novo vozilo, pokličite za ceno ter še nekaj testnih vozil.
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knjižnica litija

Kulturni center Litija

Slikarska razstava Jožeta
Ambroža

Jože Ambrož ljubezen do umetnosti in
ustvarjanja nosi v sebi od otroštva. Že v mladih letih je zbolel na očeh in se izučil za mizarja. V Lesni je delal do njenega propada,
trideset let. V vseh letih pa je bil z mislimi in
rokami sredi ustvarjanja. Olja na platnu, slike, ki jih moraš potipati,
to so posebne umetnine, ki si zaslužijo našo pozornost. Ustvarja v
zelenem okolju Riharjevca, kjer dobi ideje za mnoge izdelke iz lesa,
ki imajo praktično ali dekorativno vrednost. Razstavo njegovih del
bomo odprli v četrtek, 25. 9., ob 19. uri, v Knjižnici Šmartno.

(nadaljevanje s 1. strani)

Uspešno
zaključen FESTIVAL
SLOVO POLETJU 2014

Knjižnica Litija vsem svojim članom omogoča, da si lahko brezplačno izposojajo leposlovje in priročnike na portalu Biblos. S prijavo
si člani za 14 dni na svoj prenosnik, telefon, tablico oz. bralnik prenesejo knjigo s seznama. Za več informacij povprašajte v knjižnici
oz. pošljite vprašanje ali predloge: knjiznica.litija@gmail.com oz.
majda.jsirk@gmail.com.

Na sončno sredo nas je zvečer
zopet ohladil dež, vendar smo se
ogreli z energično glasbo odličnih
Orlekov ter Pihalnega orkestra Litija, ki so navdušili številno občinstvo. Neverjetna energija nas je družila na drugem večeru, ki smo
ga poimenovali: Začuti energijo glasbe. In naslov je bil res pravi,
saj je vrhunska glasbenica Nuška Drašček prepričala in osvojila
srca poslušalcev. In seveda odlični pevci Zbora sv. Nikolaja Litija z
zborovodkinjo Heleno Fojkar Zupančič. Za zelo uspešen zaključek
festivala sta poleg gostov poskrbela Moška vokalna skupina Lipa
Litija, ki jo vodi Žiga Tori in Ženska vokalna skupina Lipa Litija z
vodjo Anito Medvešek. Prepevanje so nadgradili tudi instrumentalisti: Stanči Škarja- bas, Damir Pavlič- bobni, Domen Malis - kitara, Simon Prašnikar - klaviature in sekcija Tamburaškega orkestra
Šmartno. Gostje iz Splita - Klapa Šufit pa je z vrhunskim nastopom dodala piko na i večeru in celotnemu festivalu. Program je
vse tri dni povezoval Gorazd Mavretič. Hvala vsem sponzorjem, ki
so omogočili izvedbo festivala, vsem nastopajočim, ki ste nam pripravili res čudovite večere in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri
organizaciji. Ter seveda hvala vsem obiskovalcem za tako številčen
obisk.
Fotografije in več o dogodku si lahko prebereta na spletni strani
Kulturnega centra Litija: http://jzk.si/category/utrinki/

Uvajanje nove tehnologije RFID
v Knjižnici Litija

Slikarska razstava - AfNorizmi - v slikah
Rajka Ferka v Litiji

Delavnica o osebni rasti: Ko pozvoni sreča

V točki vseživljenjskega učenja Knjižnice Litija ponovno pripravljamo izobraževalna predavanja in delavnice, ki pomagajo do
boljšega počutja in življenja. Brezplačno delavnico o osebni rasti bo
v Knjižnici Litija vodila svetovalka in trenerka nevrolingvističnega
programiranja, Taja Veroti. Sreča, uspeh, zdravje – želje vsakega
posameznika. In tudi realno dosegljive. Na uvodni delavnici boste
spoznali nekaj konkretnih načinov, s katerimi si pomagate, ko stvari
ne gredo tako kot bi si želeli. Delavnica bo potekala v četrtek, 2.
oktobra ob 17. uri, v Knjižnici Litija. 
Aleksandra Mavretič

Biblos – portal za izposojo e-knjig

V Knjižnici Litija smo se odločili za posodobitev upravljanja in izposoje gradiva. Izposojo gradiva preko črtne kode bo zamenjala izposoja na podlagi radio frekvenčne identifikacije gradiva. Spremembe uvajamo postopoma: gradivo opremljamo s čipi oz. radijskimi
oddajniki ter izvajamo t.im. konverzijo: torej prepis podatkov o knjigi na ta čip. Sledila bo uvedba knjigomata za samostojno izposojo.
Potrudili se bomo, da bodo postopki uvajanja nove tehnologije čim
manj motili vaš obisk knjižnice, vseeno pa prosimo za razumevanje
in podporo našim novim prizadevanjem. 
Andreja Štuhec

Napovedujemo…
21. oktobra, ob 19. uri, bo v knjižnici Litija razstava in spominski dogodek ob 40-letnici Badjurove krožne poti, v sodelovanju s PD Litija

V ponedeljek, 22. septembra, vas vabimo na otvoritev slikarske
razstave RAJKA FERKA z naslovom AfNorizmi. Rajka Ferka smo v
našem kulturnem centru že gostili pred leti, ko se je predstavljal
skupaj še z nekaterimi likovniki. Tokrat bo predstavil zelo zanimivo
razstavo slik, ki jih je poimenoval AfNorizmi. Napisal je tudi knjigo
aforizmov, ki nam jo bo predstavil. Z nekaj slikami se bo predstavila
tudi Irena Ferk, ki je se izraža z akvareli. Kot glasbeni gost bo nastopil Primož Turk, priznan kantavtor iz Kočevja in je avtor številnih
skladb. Z umetnikom in glasbenim gostom se bomo srečali ob 19.
uri, v avli Kulturnega centra Litija. Obeta se nam zabaven večer,
poln umetnosti in razmišljujočih besed.

RETROSPEKTIVA DEL JOŽETA MEGLIČA ob njegovi 75- letnici
Jože Meglič je v Litiji pustil velik pečat in ob njegovem prazniku
bomo v ponedeljek, 20. oktobra, v avli Kulturnega centra Litija
otvorili razstavo njegovih del. V kulturnem programu bodo sodelovali pevci Moške vokalne skupine Lipa Litija.

PREBUDILI BOMO TRNULJČICO
Dragi otroci (in seveda njihovi starši, tete, babice in dedki)!
V soboto 27. septembra, pričnemo z novo sezono. Skozi zabavno
pravljico se bomo prebudili in verjamemo, da predstava Gledališča
Kolenc skupaj z vami ne bo prav nič zaspana. Lepo vabljeni! Za vse,
ki pa boste otročičke prvič pripeljali v naš Kulturni center naj povemo, da imamo predstave ob sobotah, ob 10. uri. Cena vstopnice

DATUM
SOBOTA - NEDELJA 20.9. – 28.9.

URA

KULTURNI KOLEDAR
DOGODEK

Sustainable attitude for sustainable development – trening za mladinske delavce
Družabni PONEDELJEK
Zaposlitvena pisarna
Otvoritev slikarske razstave Rajka Ferka: AfNorizmi

LOKACIJA

Ponoviče 23, Ponoviče
18.00
MC Litija
PONEDELJEK
22.9.
18.00
MC Litija
19.00
Kulturni center Litija
Pred knjižnico Litija (oz. v primeru
TOREK
23.9.
18.00
Zaključna prireditev: POLETAVCI
dežja v galeriji Knjižnice Litija)
19.00
Likovna razstava Jožeta Ambroža
Knjižnica Šmartno
ČETRTEK
25.9.
20.00
KONCERT ZORANA PREDINA
Kulturni center Litija
SOBOTA
27.9.
10.00
Pričetek nove sezone otroških matinej: TRNULJČICA - Gledališče Kolenc
Kulturni center Litija
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
PONEDELJEK
29.9.
18.00
Družabni PONEDELJEK
MC Litija
ČETRTEK
2.10.
17.00
Delavnica Ko pozvoni sreča, Taja Veroti
Knjižnica Litija
PETEK
3.10.
19.00
Spoznavni večer z novimi EVS prostovoljci
MC Litija
SOBOTA
4.10.
16.00
Šiviljska delavnica za zahtevnejše ustvarjalke/ce
MC Litija
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
PONEDELJEK
6.10.
18.00
Siva ekonomija med mladimi – okrogla miza
MC Litija
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Vače
TOREK
7.10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Litija
13.00
Delavnice MC Litija ob tednu otroka
OŠ Šmartno
ČETRTEK
9.10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
13.00
Delavnice MC Litija ob tednu otroka
OŠ Litija
PETEK
10.10.
16.00
Igre brez meja
Dvorišče MC Litija
10.00
Otroška matineja: KOSMATA ŽABA - Lutkovno gledališče Rado Mužan
Kulturni center Litija
SOBOTA
11.10.
16.00
Ustvarjalna delavnica: izdelovanje žogic iz riža in delavnica žongliranja z Alanom
MC Litija
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
PONEDELJEK
13.10.
18.00
EVS predstavitev – Jure Dolar, Estonija
MC Litija
ČETRTEK
16.10.
18.00
Predstavitev poklica: Varnostnik
MC Litija
PETEK
17.10.
19.00
»Spregledano« fotografska razstava Nejca Trampuža
MC Litija
16.00
Šiviljska delavnica za zahtevnejše ustvarjalke/ce
MC Litija
SOBOTA
18.10.
18.00
8. ART FILM FEST - KUD ART CLUB Litija
Kulturni center Litija
18.00
Potopis: Balkan express, Alen Kraševec
MC Litija
PONEDELJEK
20.10.
18.00
Zaposlitvena pisarna
MC Litija
19.00 Otvoritev slikarske razstave Jožeta Megliča - retrospektiva njegovih del ob 75-letnici
Kulturni center Litija
Knjižnica Litija
19.00 Razstava in spominski dogodek ob 40-letnici Badjurove krožne poti, v sodelovanju s PD Litija
TOREK
21. 10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Litija
16.00
Ura pravljic
Knjižnica Gabrovka
ČETRTEK
23.10.
18.00
Ura pravljic
Knjižnica Šmartno
19.30
ABONMA: VSE O ŽENSKAH - Mestno gledališče ljubljansko
Kulturni center Litija
SOBOTA
25.10.
10.00
Otroška matineja: ZA DEVETIMI GORAMI - Skupina Sonček
Kulturni center Litija
TOREK
28.10.
19.00
Potopis: Nina Kogej, OMAN
Knjižnica Litija
Podatke zbira: ZKMŠ LITIJA, Kulturni center Litija, TNS 8a, 1270 Litija, TEL:01/8900–200, FAX:01/8900–204, E–MAIL: jzk.litija@siol.net; www.jzk.si

je 3,5€. Če želite prejemati vabila na predstave po el. pošti, nam
pišite na: kulturnicenter@zkms-litija.si in vas uvrstimo na seznam.
O izbranih predstavah v novi sezoni si lahko preberete na naši splet
ni strani, kjer bo tudi teden pred predstavo predstavljena vsebina
gostujoče predstave. Lahko pa nas obiščete tudi na Facebooku.
V drugi predstavi, ki bo na sporedu 11. oktobra, pa bomo gostili
Kosmato žabo. To bo zanimiva zgodba. Ne verjamete? Kar pridite
pogledat.
ABONENTI - beležka za vaš koledarček - četrtek, 23.10.2014 - predvidena prva predstava. Obvestimo vas po pošti.

Občani in občanke!
Večkrat smo vas že povabili k
sodelovanju pri zbiranju podatkov o zgodovini našega mesta.
Hvala vsem, ki ste se odzvali in
poklonili arhivu litijskega muzeja vaše spomine, predmete ... Nova šola obratuje in v stari sodniji se počasi oblikuje prostor za nov mestni muzej. Zaenkrat
še na papirju in v razmišljanjih, vendar se stvari premikajo naprej.
Smo optimisti in ker vemo, da gre za dobro stvar, verjamemo, da
vam bomo v bližnji prihodnosti lahko predstavili načrte idej za ureditev novega Mestnega muzeja Litija. Zelo bomo veseli vseh, ki še
kaj zanimivega veste o zgodovini, poznate kakšne zanimive zgodbe,
se spomnite pripovedovanj starejših, imate kakšne stare predmete,
knjige, listine ... karkoli, kar bi nadgradilo našo zbirko in pomagalo
oblikovati litijsko muzejsko zgodbo.
Kontaktirajte nas, da se dogovorimo za snidenje in pogovor. (O31689-160 - Helena)
Najpomembnejše so izkušnje ljudi
Muzeji in lokalne skupnosti - (Povzeto po Museums and Community
- ideas, issues and challenges, Elizabeth Crooke, 2007)
Pri spreminjanju kraja, časa in konteksta skupnosti se spreminja
tudi funkcija in smisel muzeja. Da bi imel smisel in pomen, se
mora muzej prilagoditi duhu lokalne skupnosti, v kateri se nahaja, in poiskati svojo nišo. Seveda pa so v prvi vrsti pomembni ljudje in njihove zgodbe, izkušnje, znanje. Do zdaj so imeli muzeji in
dediščina precejšen pomen za lokalne interese in to je oblikovalo
muzejske prakse in naše dojemanje muzejev. Ključni problemi oz.
teme v moderni družbi so definiranje identitete, občutek kohezije in povezanosti, državljanstvo/meščanstvo in državljanske/meščanske dolžnosti. Ustvarjanje občutka pripadnosti je po mnenju
mnogih stvar kulture, ki predstavlja ključno sredstvo za razumevanje različnih skupnosti in grajenje povezav med njimi. Ljudje so
in bodo uporabljali muzeje in kulturno dediščino za simboliziranje
lastnine in način komuniciranja z drugimi ljudmi oz. skupnostmi,
medtem ko lahko politične skupine izrabljajo dediščino za svoje
lastne ideološke cilje in druge načrte. Zorni kot lokalne skupnosti
na muzeje je zelo različen in odvisen od prostora in časa. Skupnosti
bodo dodelile smisel in vlogo muzeja glede na svoje potrebe, zato
ima lahko različne funkcije in oblike obstoja. Muzej ni le presečišče
zgodovine temveč tudi presečišče pomenov. Pomene se vzpostavi
na sami ideji muzeja ali predmeta kot „kontaktne cone“. Dialog, ki
se oblikuje pri stiku z muzejem, sproži njihovo pomembnost. Dediščina, interpretacija in prikaz postanejo priložnost za trajajoče
zgodovinsko, politično in moralno razmerje. Muzej se animira in
oživi, ko vanj pridejo identitete oz. ljudje in skušajo interpretirati
in ovrednotiti predmete - tako identitete dobijo glas in substanco.
(Več tudi na spletni strani http://jzk.si/dobro-je-vedeti/)

ŠOL STVO i n V ZG OJA

Osnovna šola Litija
PRVI KORAKI PRVOŠOLCEV
V NOVI ŠOLI
Prvega septembra je vrata v svet učenosti odprla
tudi OŠ Litija. V na novo zgrajeno šolo smo popoldne sprejeli 47 nadobudnežev in njihovih staršev.
Najprej jih je pozdravil ravnatelj Peter Strle, nato
pa jim je šolska gledališka skupina pod mentorstvom Jane Štojs,
pripravila priredbo pravljice Muca Copatarica, ki jih je na prijazen
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Ob novem šolskem letu
Počitnice so minile, za dijake, učitelje in starše
se je začelo novo šolsko leto. Dijaki so se nanj
pripravili že med počitnicami. V njihovih torbah
so še nepopisani zvezki in neprebrani učbeniki.
Na gimnaziji si želimo, da bi bili zvezki napolnjeni z znanjem in bi učbeniki postali znani kot domači kraj, zato
bomo dijakom s svežimi močmi ustvarili prijetno okolje, v katerem
bodo lahko z našo strokovno pomočjo razvijali svoje potenciale.
Zanje smo pripravili različne ekskurzije, tabore, strokovna predavanja, izmenjavo z dijaki z Nizozemske, športne dejavnosti, debatni
klub, filmski in gledališki abonma, različne interesne dejavnosti in
prireditve. Še naprej bomo organizirali aktivnosti za spodbujanje
ekološke osveščenosti in dobrodelnosti.
Vsem našim dijakom želimo prijetno in uspešno šolsko leto, še posebej pa med nami pozdravljamo dijake prvih letnikov. Poskrbeli
bomo, da se bodo v naši sredini dobro počutili.
Kolektiv Gimnazije Litija

ISKRENE ČESTITKE IN DOBRODOŠLI V 1. RAZREDU!
Šola ni šala, saj prinaša v življenje delo, red, ritem, doslednost,
samostojnost… Pa vendar smo s prvošolčki na svečani dan – 1.
septembra – veselih, nasmejanih lic, polni pričakovanj in nemira,
radovednih pogledov in neizpovedanih sanj zapeli in zaplesali v
novo šolsko leto.

Osnovna šola Gabrovka-Dole
način opomnila, da je potrebno ves čas pospravljati stvari za seboj.
Po predstavi je muca Copatarica pokazala prvošolcem njihovo garderobo, telovadnico, igralnico in jih seveda pripeljala do razredov.

Kmalu so se jim pridružili tudi starši. Prvošolci so prejeli torbice
in se posladkali v jedilnici šole, starši pa so dobili osnovne informacije. Poslovili smo se z nasmehom na obrazu in komaj čakali
naslednje dni, ki nam bodo prinesli še veliko novih dogodivščin.

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA NEKOLIKO
DRUGAČE
Prvi šolski dan v šolskem letu 2014/2015 je za
učence 5. – 9. razreda OŠ Gabrovka-Dole potekal
nekoliko drugače. Po sproščenem pogovoru o počit
nicah in uvodnih informacijah razrednikov so učenci
aktivno sodelovali v delavnicah učinkovitega učenja. Izmenjali
so si medsebojne izkušnje
o učenju, oblikovali individualne urnike, razmišljali
o svojem učnem prostoru,
spoznali in uporabili eno
izmed bralnih učnih strategij ter slušno-vizualno
asociacijsko metodo, ki je
uporabna zlasti pri učenju tujih jezikov. Želimo si, da bi učenci pridobljene strategije uspešno uporabljali pri svojem učenju. 
Barbara Težak
VRTEC ČEBELICA

Podružnica s prilagojenim programom

POČITNIŠKE TABORNIŠKE AKTIVNOSTI
V VRTCU ČEBELICA

NOVA ŠOLA ZA OTROKE S POSEBNIMI
POTREBAMI

Kljub poletnim počitnicam v vrtcu ne počivajo.
Tudi otrok ni ravno malo. Za njih se odvijajo različne sprostitvene dejavnosti. Otroci se družijo
iz različnih skupin. Prav zabavno zna biti. V zadnjem tednu počitnic so dve skupini, skupaj 40 otrok, spoznavali
življenje tabornikov. Tudi vreme jim je šlo na roko. Bili so lahko
veliko zunaj. Najprej so si preko spleta pogledali posnetke različnih
taborniških skupin ter dobili predstave o življenju in pomenu taborniškega življenja. Nato so si skupini izbrali ime, izdelali svojo zastavo, rute, naučili so se taborniškega pozdrava, taborniško himno…
Najbolj zanimivo pa je bilo na prostem, ko so dvigali svojo zastavo,
prepevali taborniško himno, postavljali šotor, se v njem igrali, kurili
ogenj, pekli koruzo, hrenovke …

Začetek šolskega leta je bil izjemno naporen in s
soncem obsijan. Z vsemi pripravami na novo šolsko
leto v novi šoli so pedagoški delavci nadaljevali dva
tedna pred začetkom pouka. Šele ko so pričeli s selitvijo v nove,
bele in svetle prostore so se zavedali, da gre zares. Delujoče dvigalo in montaža napisa na pročelje šole so dodali novo energijo pri
timski selitvi. Zadnji dan so pripravili še program, prijazne panoje
in šopke cvetja za sprejem učencev.
1. septembra so bili občutki neverjetni. Kriki, vzdihi, zmeda, veselje, navdušenje, vprašanja… Šola z dvigalom, brez pragov, luči, ki
se same prižigajo, vhod za invalide, široka vrata, prilagojena stranišča, džakuzi, široki hodniki,..V spominu jim bo ostalo vprašanje
učenca, ki ga je spremljevalec pripeljal v šolo: “Kje je dvigalo?”in
njegov širok nasmeh ko sta vstopila vanj. Sledila je gruča sošolcev
in pedagoških delavcev, ki je prvo vožnjo pospremila z aplavzom in
solzami v očeh.
Tako veselo so pričeli šolsko leto na podružnici v štirih oddelkih
nižjega izobrazbenega standarda in v treh oddelkih posebnega programa.
Hvala županu Franciju Rokavcu in vsem, ki so v preteklosti in pri
sami izvedbo pomagali, da imamo novo šolo. Otrokom s posebnimi
potrebami šola ponuja pogoje, ki jih potrebujejo in si jih zaslužijo.
Marjeta Mlakar-AgreŽ

OSNOVNI TEČAJ HALLIWICK
Halliwickov koncept učenja plavanja je namenjen osebam z zmanjšanimi zmožnostmi na področju učenja in gibanja. V mesecu juniju je izobraževanje potekalo v Topolšici, kjer se ga je udeležila
profesorica Podružnice s prilagojenim programom, saj je metoda
prilagojena za otroke s posebnimi potrebami. Program učenja plavanja vsebuje 10 točk: psihično prilagoditev, samostojnost, prečno
vrtenje, sagitalno vrtenje, vzdolžno vrtenje, sestavljeno vrtenje,
vzgon, vzdževanje plovnosti v mirovanju, drsenje s pomočjo vrtinčenja vode ter elementarno obliko gibanja v vodi in osnovni plavalni
stil. Pri delu po Halliwickovem konceptu je značilno, da se dela ena
na ena in brez pripomočkov. Učenje poteka preko igre, tako da se
oseba počuti prijetno in v vodi zabava.
Saša Šeško

Kar prehitro je minil teden, ko so se poslovili od prijateljev, ki odhajajo v šolo in začeli na novo, v novo oblikovanih oddelkih, z novimi
prijatelji. A tudi tu bo lepo, o tem ne dvomijo.
Za male čebelice Marinka Lenart

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

Drage prvošolke, dragi prvošolčki in njihovi starši, želimo vam miren, samozavesten korak med šolske klopi in veliko prijetnih izkušenj, ki jih boste ponesli s seboj v nadaljnje življenje.

Kolektiv OŠ Gradec

Vrtec Litija
Delavnica s starši Že kar
v uvajalnem obdobju?
Zakaj pa ne!
V himni vrtca Litija so zapisane besede: »Vrtec
nam je drugi dom.«
Želja vseh zaposlenih v vrtcu je, da starši in otroci začutijo vrtec kot
drugi dom. Otroci velik del dneva preživijo v vrtcu, kjer se jim pripeti za njihov razvoj veliko pomembnih stvari. V vrtcu imajo prijatelje,
tu se jim poraja cela paleta občutkov in doživetij.
Temelji dobrega počutja v
vrtcu pa se postavijo že v samem začetku, ko se otroci prvič uvajajo v vrtec. Velikokrat
se zgodi, da dogodek ni nov le
za malčke, ampak se tudi njihovi starši znajdejo v povsem
novi situaciji. Ne vedo kaj naj
pričakujejo od vrtca in ne znajo si predstavljati kako se bo
odzval njihov otrok. Velikokrat so v začetku zaskrbljeni, negotovi in
doživljajo stisko ob ločitvi, prav tako kot njihovi otroci. Zato ni dovolj, da strokovni delavci prepričamo le otroke, pridobiti si moramo
tudi zaupanje staršev.
Dobro sodelovanje med starši in vzgojitelji je mogoče uresničiti le
z iskreno komunikacijo. Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, ki deluje na
področju predšolske vzgoje pravi, da med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. V procesu komunikacije se med seboj besedno in nebesedno sporazumevamo. Če je tisto, kar drug drugemu
sporočamo z neverbalnim vedenjem usklajeno tudi z izgovorjeno
vsebino, takrat pravimo, da je komunikacija med nami usklajena
in iskrena.
Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok, kar je zapisano
tudi v Kurikulu za vrtce, kjer so zbrana priporočila za delo strokovnih delavcev. Kako in na kakšen način vzgojiteljice to izpeljejo, pa
je v njihovem strokovnem odločanju.
V enoti Medvedek, pri najmlajši skupini Polžkov, so bili prvih nekaj
dni v igralnici prisotni starši radovednih malčkov. Prvi dan so skupaj
spoznavali igralnico, pravila in delo v vrtcu, drugi dan pa so starši
že dobili dve nalogi. Pri prvi so sodelovali skupaj s svojim otrokom
in pobarvali okvir za sliko. Druga
naloga pa je bila namenjena le
staršem. Na mizi jih je pričakal
material za ustvarjenje, škarje, lepilo, ter nekaj malega ustvarjalnih
idej. Vse ostalo je bilo v njihovih
rokah. Sprva začudeni, so kaj
kmalu dobili ustvarjalni navdih ter
se lotili dela. Ob tem so se sprostili, svojo pozornost pa preusmerili
iz svojih otrok na delo. Otroci so začutili, da se njihovi starši zabavajo in tako je naša igralnica prekipevala od dobrega počutja. Med
tem, ko so starši sproščali svojo ustvarjalnost, sva se vzgojiteljici
še pobližje spoznali z otroki. Tako sva lažje navezali stik, saj so se
otroci počutili varne ob prisotnosti staršev, hkrati pa niso bili pod
pritiskom njihove zaskrbljenosti. Odziv staršev je bil zelo pozitiven,
priznali so celo, da se že dolgo niso poprijeli za škarje, barvni papir
in barvice, in da so se pri tem zabavali. Najin cilj, pa je bil tudi dosežen saj sva želeli starše sprostiti in jim približati vrtec, tako da ga
doživijo kot prijetno izkušnjo. Občutki staršev pa se vedno prenašajo na otroke. Njihovi izdelki, pa niso bili kar tako,vsak posebej je
unikaten, s koščkom ljubezni do otroka in bo krasil garderobo pred
igralnico skupine Polžki.  Dunja Gorišek Simončič, vzgojiteljica
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Kandidat SD za župana
Občine Litija
Aleksander Gombač in
Socialni demokrati Litije

V Litiji se je zadnje štiri leta gradilo kot že
dolgo ne. Vsem to ni bilo všeč in zavedam
se, da bi marsikaj lahko bilo bolje. Vendar
sem ponosen, da smo nekateri presegli prag
prepirov in naredili, kar smo pred štirimi leti
obljubljali. Socialni demokrati ne naštevamo,
kaj je narejeno, se pa radi pohvalimo, da smo
bili stranka povezovanja in kompromisov.
Biti kompromisen, toleranten in znati najti dialog tudi med drugače mislečimi, to se ne naučiš čez noč. Kar nekaj let sem že v občinskem svetu in sem se naučil najbolj pomembno
stvar: SAM NE NAREDIŠ NIČ, ČE ZNAŠ POVEZATI LJUDI, LAHKO NAREDIŠ SKORAJ VSE.
Na vsaka štiri leta so pred nami lokalne volitve, čas odločitev, ko bomo izbirali med različnimi kandidati, strankami in obrazi. Na volitvah se odločamo o zaupanju v ljudi, ki bodo v
naslednjih štirih letih soustvarjali naš razvoj. To, da ljudje, volivci zaupajo in verjamejo vate,
bi morala biti ena največjih obvez in nalog vsakega, ki kandidira na volitvah.
Pri volitvah zagotovo velja: kakor bomo volili danes, tako bomo živeli jutri.
Spremembe prinašajo novosti: vselej nekaj dobrega in tudi kanček slabega. Ne smemo si
zatiskati oči pred problemi, ampak se moramo znati spoprijeti z njimi.
Ne bom pozabil, da potrebujemo denar za vodovode, vrtce, šole, ceste, šport in kulturna
društva, krajevne skupnosti, mestno skupnost, itd., ni dovolj prostora, da napišem vse.
Kar sem napisal 2010, bom napisal še sedaj:

KAJ BI NAREDIL VAŠ ŽUPAN (kot bi to povedal vsak občan):
• P OVEČAL BOM UČINKOVITOST ZNOTRAJ LASTNIH REZERV: pred vsako novo obremenitvijo občanov, bom najprej izkoristil notranje rezerve z boljšim delom.
• P ODRAŽITVE BOM POTRJEVAL SAMO V MEJAH INFLACIJE: ne bom predlagal NOVIH
podražitev komunalnih storitev, stavbnih dajatev in ostalih občinskih cen, če predhodno
izvajalec sam ne prihrani nekaj denarja.
•S
 OLIDARNO BOM POMAGAL TISTIM, KI POMOČ POTREBUJEJO: pomoč naj resnično
dobijo pomoči potrebni, nad dodeljevanjem pomoči pa se naj poveča kontrola.
•N
 OVE INVESTICIJE NE BOM ZAČENJAL, DOKLER NE NAREDIMO TISTO, KAR JE BILO
OBLJUBLJENO ŽE V PRETEKLOSTI.
• GOSPODARSTVO BOM PODPIRAL Z DEJANJI IN BREZ NEVOŠČLJIVOSTI.
Vesel bom tudi Vaših predlogov in pripomb, z menoj se lahko osebno pogovorite, vsakomur
rad prisluhnem in za vsakogar najdem čas.
Hvala za Vaše zaupanje in pozornost.

Prepričan sem, da boste dobro izbrali.

OBČINSKI ODBOR SOCIALNIH DEMOKRATOV LITIJA
Socialni demokrati Litije smo stranka, ki drži besedo. V mandatu 2010-2014
smo s svojim delom prevzeli pomembno vlogo pri realizaciji za Litijo skoraj
zgodovinskih projektov.
Ne podrejo nas razprtije v državi, znamo misliti na vse občanke in občane
naše občine. Držimo besedo in to bomo počeli tudi v prihodnje. Tudi če ni
denarja, bomo počasi a vztrajno zastopati VAŠE interese.

DEJANJA - Borili se bomo za to!
Občina brez gospodarstva ne bo zmogla slediti potrebam občank in občanov. Iskanje lokacij za razvoj in zagon gospodarstva mora biti prioriteta prihodnjih let. S komunalno opremo zemljišč obrtnih con bo naša občina bolj prijazna
gospodarstvu.
Pomembno pa je, kakšne kvalitete vodo pijemo, kako čisto je naše okolje in kaj se dogaja z našim prostorom. Niso
še zamenjane vse vodovodne salonitne cevi.
Ne bomo dovolili, da se na račun odpadkov v nedogled dvigujejo cene. Komunalno podjetje Litija, mora vzpostaviti
boljši in cenejši način ločevanja odpadkov.
Ni še vse postorjeno in urejeno na področju šolstva in varstva. Otroci rabijo sodobne prostore, naši otroci si jih želijo, in mi moramo vlagati v njihov razvoj … že danes. Šola naj bo tudi kraj večgeneracijskega izobraževanja in druženja.
Mesto Litija potrebuje našo pomoč. Uredimo mesto tako, da bomo nanj ponosni, uredimo zelenice in parke ter
sprehajalne poti. V strjenih naseljih Rozmanov trg in Stavbe je potrebno urediti dodatna parkirna mesta. Naj ne bo
športni center na Ježi nekaj nemogočega. Če se bomo zanj zavzemali, bo to tudi enkrat uspelo. Tudi obstoječa igrišča
je potrebno urediti.
Za ljubitelje vrtnarjenja bomo uredili vrtne skupnosti in priskrbeli prostor za najem vrtičkov. Marsikdo bo ob tem
kaj prihranil in tudi pozitivno vplival na svoje zdravje.
Ni vseeno, kako mladi preživljajo prosti čas. Naj bodo še bolj aktivni in uspešni v različnih panogah v športu in
kulturi, uredimo jim pogoje za dejavnost. Mladim veliko pomeni, če jim priznamo, da je njihov trud gibalo sprememb in
napredka, zato upoštevajmo njihova mnenja.
Potrebujemo razvoj kmetijskih panog. Občina se mora tudi hitro odzivati in ustvarjati pogoje za nadaljevanje dela na
kmetijah in za njihov obstoj. V naslednjem mandatu bomo zato podpirali dobro pripravljene projekte.
Zdravstveni dom s sodobno opremo lahko deluje bolj učinkovito. Premalokrat se zavedamo, da je rešitev v nas samih in da je človekovo največje bogastvo dobro počutje in zdravje. Ko zdravja ni, je potrebna pomoč tako tradicionalne
medicine kot alternative.
Rabimo stanovanja za socialne potrebe, neprofitna stanovanja in stanovanja za deficitarne kadre. Z njihovo zagotovitvijo dokažemo, da smo socialna družba in v občino lahko pripeljemo ljudi, ki bodo pomagali pri razvoju.
Vsekakor pa nam mora biti skupen cilj ureditev ceste Ljubljana - Litija in zagotovitev varnega prečkanja cest.

PODEŽELJE SE MORA RAZVIJATI ENAKO KOT MESTO!
Podeželje mora slediti razvoju mesta Litije in se razvijati enako kot mesto.
Vzdrževanje lokalnih cest omogoča varen prevoz in je nuja prihodnjega obdobja.
Javna razsvetljava ni samo za mesto, tudi na podeželju jo potrebujemo.
Podeželje še nima v celoti urejenih vodovodov in kvalitetne pitne vode, kar se mora urediti.
Na podeželju vsi otroci še nimajo možnosti varstva in še marsikatera šola kliče po obnovi.
Tudi na podeželju rabimo primerne športne površine.
Podprimo razvoj podeželja na vseh področjih. Povečati je potrebno učinkovitost koriščenja sredstev iz razvojnih
skladov. Na podeželju je potrebno poiskati identiteto – prepoznavnost posameznega območja (turizem, kulturna dediščina, gozdarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, turistične kmetije, ekološka pridelava hrane in ostale dopolnilne kmetijske dejavnosti).

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET OBČINA LITIJA
– LOKALNE VOLITVE 2014
Litija - 1. volilna enota
1. Aleksander Gombač
2. Mediha Jesenšek
3. Klemen Grošelj
4. Nataša Hofer
5. Matjaž Mirtič
6. Karmen Šifrer
7. Peter Rutar
8. Jožica Zidarič
9. Dušan Jovanovič
10. Dragica Mlakar
11. Boban Simič
12. Nina Taufer

Loška ulica 4, 1270 LITIJA
CKS 5, 1270 LITIJA
Ježa 1c, 1270 LITIJA
Loška ulica 9, 1270 LITIJA
Grbinska cesta 54, 1270 LITIJA
Bevkova ulica 12, 1270 LITIJA
Loška ulica 9, 1270 LITIJA
CKS 10, 1270 LITIJA
Jerebova ulica 6, 1270 LITIJA
Sitarjevška cesta 4, 1270 LITIJA
Trg na Stavbah 11, 1270 LITIJA
Partizanska pot 55, 1270 LITIJA
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inženir tehnolog
vodja logistike
upokojenec
predstavnica za tujino
vodja proizvodnje
patronažna sestra, Zdr. dom Litija
vodja oddelka
brezposelna
upokojenec
upokojenka
avtomehanik
študentka

Litija - 2. volilna enota
1. Mateja Malis
2. Dušan Jere
3. Darja Rajšek
4. Anton Grm
5. Manca Lukač
6. Janko Kos

Ponoviče 4 K, 1282 SAVA
Kresnice 78 a, 1281 KRESNICE
Kresniški vrh 22, 1281 KRESNICE
Spodnji Hotič 40, 1270 LITIJA
Ponoviče 22a , 1282 SAVA
Ponoviče 4 M, 1282 SAVA

2

strokovna sodelavka
višji referent
vodja podružnične šole Jevnica
voznik avtobusa
samostojna podjetnica
vodja oddelka

Litija - 3. volilna enota
1. Alenka Mesojedec
2. Milan Požun
3. Ferida Kozarac
4. Marjan Kresal
5. Patricij Meserko

Gabrovka 85, 1274 GABROVKA
Gabrska Gora 10a, 1274 GABROVKA
Gabrovka 61, 1274 GABROVKA
Moravče pri Gabrovki 10, 1274 GABROVKA
Križišče pri Čatežu 1, 1274 GABROVKA

učiteljica
vodja montaže
upokojenka
nezaposlen
fasader

8

DOGO DK I / LO KALNE VO LI TVE 2014

September 2014

9

Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta občine Litija
VE1

7

Naš slogan: MODRO V PRIHODNOST
Občina mora podpirati razvoj gospodarstva in kmetijstva.
Spodbujati mora vse veje kmetijstva, poleg pridelave mleka,
reje pitancev in drobnice tudi dopolnilne dejavnosti in gozdarstvo.
Za zdravje otrok in občanov mora povečati samooskrbo in lokalno pridelavo hrane.
Izrabiti mora naravne danosti okolja in narave (gozda) in spodbujati način ogrevanja z bio maso iz naših gozdov.
Denar, ki je namenjen za razvojni center Srce Slovenije in programu Las, naj se nameni direktno in konkretno uporabnikom,
to je kmetom in gospodarstvu.
Zavzemali se bomo za vzdrževanje vseh kategoriziranih in nekategoriziranih cest.
Zimska služba naj bo do vseh občanov enako dostopna.
Za izgradnjo individualnih čistilnih naprav bomo subvencionirali novogradnje.
Vrtce bomo približali podeželju.
Zavzemali se bomo za enovit razvoj občine.
NSi se bo zavzeto borila za dobrobit mladih in mladih družin, da
bodo ostajali na podeželju.
Občino bomo naredili prijaznejšo za invalide in hendikepirane.

Okvirni program po enotah.

Glede na trenutno finančno stanje občine kakšnih večjih investicij v občini ni možnih zato se bomo lotili raje več majhnih
projektov

VE 1

- uvedba ukrepov za oživitev gospodarstva
- povezovanje izobraževalnih ustanov in gospodarstva (usmerjeno šolanje za zagotovitev potrebnega kadra v perspektivnih
panogah)
- neodvisnost občine tako na področju prehrane kot energije
(les)
- postavitev prepotrebnega centra za zaščito in reševanje in zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev za delovanje sistema
- komunala (uvedba večjega nadzora ter nadzornega sveta)
- večje sodelovanje s Centrom za razvoj
- izkoriščanje potenciala reke Save v turistične namene

- v mestu Litija je potrebno obuditi staro mestno jedro (prireditve, tržnica, gostinska ponudba)
- ureditev centralnega parka, sprehajalnih in tekaških poti
- kulturno življenje v Litiji (muzej Litija in godba Litija morata
dobiti svoje prostore)
- ohranjanje in vzdrževanje športne infrastrukture v Litiji
- ureditev stare litijske sprehajalne poti ob reki Savi imenovano
Zavrbje
- postavili bomo repliko stare litijske kapelice na ustrezni lokaciji
v mestu Litija
- sodelovanje z mladimi v občini pri postavljanju Strategije za
mlade
-dodelitev sredstev kulturnim društvom za obujanje ljudskega
izročila

Vabilo na izlet v
Rajhenburg
V vabilu, ki ste ga prejeli po pošti sem vam
napisala, da vas v septembrski številki glasila Občan in Martinov
glas, še enkrat spomnim na naš izlet v Rajhenburg.
Za vse tiste, ki se še niste prijavili in imate namen, da se nam
pridružite, prosim, da to storite čim hitreje, ker se avtobus lepo
polni. Rok za prijavo na izlet je do 30.9.2014 oziroma do zapolnitve mest na avtobusu. Cena izleta: 30 eur

Ul. Mire Pregelj 4, LITIJA
(01) 899-53-93
C. na Grmače 16, MORAVČE
(01) 723-18-68
• VELIKA IZBIRA ZLATEGA IN
SREBRNEGA NAKITA
• POPRAVILO RABLJENEGA NAKITA
• ODKUP ALI PREDELAVA ZLATEGA
IN SREBRNEGA NAKITA
• IZDELAVA NAKITA PO VAŠIH ŽELJAH
• IZDELAVA POROČNIH PRSTANOV
• PRODAJA NALOŽBENEGA ZLATA
• NIZANJE OGRLIC

VE2
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VE 2

- ureditev stare ceste Litija-Kresnice
- izgradnja obvoznice v Zg. Hotiču
- izgradnja prizidka k šoli v OŠ Hotiču za vrtec
- več sredstev za ljubiteljsko kulturo, ki je temeljna za ohranjanje
ljudskega izročila
- večja finančna pomoč gasilcem
- popravilo sakralnega objekta pod staro šolo v Kresnicah

VE 3

- nadaljevali bomo z izgradnjo kvalitetnega vodovodnega omrežja (najprej Mamolj)
- boljše vzdrževanje lokalnih cest na celotnem območju (Gabrovka, Dole, Polšnik,…)
- urediti prostore Vrtcu Gabrovka
- urediti varno šolsko pot za učence OŠ Gabrovka
- takojšen pristop k asvaltiranju mlečnih poti na območju KS
Dole (dolska planota)
- večja finančna pomoč gasilcem

1. Boštjan Sukič
Poklic: geodetski tehnik
Delo, ki ga opravlja:
Avtopralnica SEAT, Litija
2. Špela Planinšek
Poklic: dipl. sociologinja,
dipl. zgodovinarka
Delo, ki ga opravlja: študent

Malo za osvežitev spomina kam nas pot pelje. V mesecu oktobru
bo na gradu Rajhenburg otvoritev razstave o izgonu Slovencev.
Izlet bo organiziran 25.10.2014 ob 7.uri zjutraj izpred Šport
ne dvorane v Litiji (na avtobusni postaji nasproti pošte). Naša
prva postaja bo grad Rajhenburg, kjer si bomo pred ogledom
razstave ogledali film o takratnem pregonu Slovencev v razna
taborišča.Po končanem ogledu, pa nas bo pot popeljala ne daleč
stran in ker bo nekaj poti že za nami se nam bo prilegel počitek in topla malica. Prav idilično se sliši, na gričku, na samem,
ob gozdu, obdana s travniki, njivami in sadovnjaki leži Izletniška
kmetija Vertovšek in prav tam nas bodo z veseljem pričakali. Pot
nas nato popelje na ogled Bistrice ob Sotli. Ja res je ... toliko je
majhnih krajev za katere sploh ne vemo, da obstajajo. Njihova
lepota kar čaka, da jo odkrijemo in med takšne kraje spada tudi
Bistrica ob Sotli. Po teh krajih nas bo s svojimi besedami popeljal g. Jože Dernovšek. Seveda pa našega izleta še ne bo konec
popeljali se bomo do Bizeljskega in si privoščili zasluženo dobro
popoldansko kosilo z druženjem in pesmijo. Nasvidenje do takrat. Za prijave pokličite na številki: 041/834-203 Marija Zajc in
070/332-332 Marjeta(Pika) Zajc  Predsednica DIS KO LITIJA
Marija Zajc

3. Darko Rovšek
Poklic: upokojenec
Delo, ki ga opravlja:
upokojenec
4. Mateja Mihelčič
Poklic:
univ. dipl. inž. agronomije
Delo, ki ga opravlja:
trenutno brez zaposlitve
5. Franc Dobrun
Poklic: električar
Delo, ki ga opravlja:
upokojenec

VE3
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Kratka predstavitev nosilcev listi sledi v zloženki, ki jo boste dobili
po gospodinjstvih.
		
Boštjan Sukič, predsednik oo NSi Litija

PODPRITE našega skupnega kandidata za župana g. BORISA DOBLEKARJA
in mu namenite glas pod številko 1.
Spoštovani izgnanci in izgnanke

1. Primož Kokovica
Poklic: poklicni gasilec
Delo, ki ga opravlja:/
2. Tjaša Brinovec Obolnar
Poklic: učiteljica		
Delo, ki ga opravlja: učiteljica

3. Drago Dariš
Poklic: prometni tehnik
Delo, ki ga opravlja:
upokojenec
4. Marija Kajišić
Poklic: prodajalka
Delo, ki ga opravlja:
pomočnica v domu Tisje
5. Jožica Dariš
Poklic:
pomočnik vzgojitelja
Delo, ki ga opravlja:
upokojenka

1. Janez Beja
Poklic: orodjar
Delo, ki ga opravlja: vzdrževalec

2. Bernarda Medved
Poklic: ekonomski tehnik
Delo, ki ga opravlja:
kmetovalka
3. Ladislav Kotar
Poklic: monter vodovodnih
naprav-voznik
Delo, ki ga opravlja:
trenutno brez zaposlitve

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Litija - točka VEM (Vse na Enem Mestu)
vam nudi brezplačne storitve glede:

• Registracije podjetij (s.p. in d.o.o.) – vpis v poslovni ali
sodni register
• Prijave davčnih podatkov ob ustanovitvi
• Oddaje zahtevka za identifikacijske številke za namene
DDV
• Prijave oseb v obvezna socialna zavarovanja
• Prijave sprememb v poslovni ali sodni register
• Druge vloge, ki jih omogoča spletni portal e-VEM
Uradne ure zbornice, ki ima sedež na Jerebovi ulica 12
v Litiji so: Ponedeljek in četrtek od 7. do 15. ure, sreda
od 7. do 12. in od 13. do 17. ure in petek od 7. do 13. ure.
Dodaten informacije: telefon 01/8980-210.
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ZDRUŽIMO
MOČI
za občino
LITIJA
Kandidatne liste za občinski svet
Volilna enota 1

1
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1. Boris Doblekar, 04.7.1970, Grbinska cesta 34b, 1270 Litija
2. Nada Mesarič, 18.5.1965, Cankarjeva cesta 1, 1270 Litija
3. Matej Žontar, 17.2.1987, Frtica 7, 1270 Litija
4. Nataša Zrimšek, 25.9.1962, Partizanska pot 50, 1270 Litija
5. Jože Vidmar, 19.4.1952, Vegova ulica 6, 1270 Litija
6. Ana Kohne, 5.1.1944, Trg na Stavbah 15, 1270 Litija
7. Jože Groboljšek, 28.9.1949, Zgornji Log 16, 1270 Litija
8. Natalija Borišek, 02.2.1972, Brodarska 3, 1270 Litija
9. Marko Zgonc, 27.5.1976, Veliki vrh 15, 1270 Litija
10. Marija Poglajen, 12.10.1952, Graška cesta 46, 1270 Litija
11. Gregor Sodnik, 17.3.1986, Levstikova ulica 3, 1270 Litija
12. Jožef Hostnik, 09.3.1941, Cesta Komandanta Staneta 16, 1270 Litija

2

Volilna enota 2
1. Matjaž Gospeti, 21.12.1969, Ribče 60, 1281 Kresnice
2. Zala Bokal, 27.3.1979, Jevnica 43, 1281 Kresnice
3. Denis Furman, 17.6.1986, Sava 18a, 1282 Sava
4. Ana Vrhovec, 25.8.1981, Vače 69, 1252 Vače
5. Ludvik Jamšek, 30.7.1943, Kresnice 93, 1281 Kresnice
6. Marta Kmetič, 3.6.1951, Sava 14a, 1282 Sava

Volilna enota 3
1. Gregor Zavrl, 01.9.1986, Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka
2. Zdenka Pečnik Podrenk, 17.4.1976, Tepe 23, 1272 Polšnik
3. Filip Fele, 21.8.1971, Polšnik 2, 1272 Polšnik
4. Anica Knez, 21.6.1961, Prelesje 5, 1273 Dole pri Litiji
5. Vanja Lovše, 1.6.1975, Hohovica 10, 1274 Gabrovka

V mandatnem obdobju 2014 – 2018 bomo izpolnili…
Litija:

1

2

3

4

5

1. Nenehno prizadevanje za nova delovna mesta,
razvoj gospodarstva v Litiji
2. Ureditev prostor v stari sodniji za potrebe muzeja,
IC Geoss, Pihalnega orkestra
3. Nova parkirišča na Rozmanovem trgu (Brodarska ulica
in C.K.S)
4. Dodatna parkirišča
5. Novi vrtec v Litiji
6. Nova kulturna dvorana na Stavbah
7. Posodobitev športnega in otroškega igrišča na Stavbah
8. Umetna trava na pomožnem igrišču NK Litija,
športno-rekreacijski park Litija

6

Gabrovka, Kresnice, Vače, Polšnik, Dole,
Jevnica, Spodnji Log, Hotič, Sava, Breg pri Litiji,
Ribče, Konjšica:
9. Vrtec in ostali prostori v bivši ambulanti Gabrovka
10. Ureditev notranjosti POŠ Dole za potrebe vrtca in
prizidek k OŠ Dole pri Litiji
11. Ureditev nogometnega igrišča na Bregu pri Litiji
12. Prehodi, varna pešpot (pločnik) oz. povezava Zg. Hotič
in Sp. Hotič, ureditev vrtčevskih prostorov, večnamenske
dvorane in telovadnice ter izboljšanje pogojev za pouk
v POŠ Hotič
13. Nov objekt za garderobe in druge prostore za potrebe
športnega parka Jevnica in parkirišča pri železniški postaji
14. Večnamenski prostor za izvajanje družabnega
življenja in dejavnosti krajanov na Konjšici
15. Otroško igrišče in športno igrišče za odbojko na
mivki v sklopu športnega parka Kresnice
16. Ureditev vaškega jedra Polšnik
17. Dokončanje notranjosti Kulturnega doma Ribče
18. Obnova lesenega mostu Sava
19. Izgradnja kolesarske steze Spodnji Log do savskega mosta
20. Izgradnja poslovilnega objekta Vače

7

8
SPLOŠNA PRIZADEVANJA
ZA CELO OBČINO LITIJA:
• Vodooskrba po prioritetnem principu, kot medobčinski projekt
• Cestna infrastruktura - asfaltiranje po prioritetah
in principu števila uporabnikov ter gostote prometa
• Spodbujanje gospodarstva, podjetništva, turizma,
kmetijstva, lokalne samooskrbe ter čistega okolja
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Občinska volilna komisija Občine Litija na podlagi druge točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), 61. člena
Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 54/07 - odl. US) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah ter Razpisa rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 47/14) ter Razpisa rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 54/14) objavlja

SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE LITIJA ,
KI BODO DNE 5. OKTOBRA 2014

1. Boris Doblekar, roj.: 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, Litija; tehnik vleke - specialist strojevodja;
tehnično strokovni sodelavec
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA in NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI

3. Franc Rokavec, roj.: 12.09.1963, Zgornja Jevnica 12, Kresnice; kmetijski tehnik; župan
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2. Aleksander Gombač; roj.: 11.12.1963, Loška ulica 4, Litija; elektrotehnik; inženir tehnolog
predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE LITIJA ,
KI BODO DNE 5. OKTOBRA 2014
V VOLILNI ENOTI ŠT.: 1

(ki obsega območja: MESTNE SKUPNOSTI LITIJA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI BREG – TENETIŠE)
1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Boris Doblekar , roj 04.07.1970, Grbinska cesta 34b, Litija; tehnik vleke - specialist strojevodja;
tehnično strokovni sodelavec
2. N
 ada Mesarič, roj 18.05.1965, Cankarjeva cesta 1, Litija; dipl. organizatorka managerka; kadrovnica
3. Matej Žontar, roj 17.02.1987, Frtica 7, Litija; univ. dipl. politolog; svetovalec v marketingu
4. Nataša Zrimšek, roj 25.09.1962, Partizanska pot 50, Litija; univ. dipl. kemik; vodja laboratorija
5. Jože Vidmar, roj 19.04.1952, Vegova ulica 6, Litija; diplomirani ekonomist; samostojni podjetnik
6. Ana Kohne, roj 05.01.1944, Trg na stavbah 15, Litija; učiteljica; upokojenka
7. Jože Groboljšek, roj 28.09.1949, Zgornji log 16, Litija; avtoklepar; upokojenec
8. Natalija Borišek, roj 02.02.1972, Brodarska ulica 3, Litija; strojna tehnica; samostojna podjetnica
9. Marko Zgonc, roj 27.05.1976, Veliki vrh 15, Litija; gostinski tehnik; namestnik vodje
10. Marija Poglajen, roj 12.10.1952, Graška cesta 46, Litija; univ. dipl. organizatorka dela; upokojenka
11. Gregor Sodnik, roj 17.03.1986, Levstikova 3, Litija; gimnazijski maturant; vodja in predstavnik
12. Jožef Hostnik, roj 09.03.1941, Cesta komandanta Staneta 16, Litija; učitelj; upokojenec

1. Bojan Železnik, roj, 28.11.1955, Sitarjevška cesta 25, Litija; strojni tehnik; samostojni podjetnik
2. Lijana Lovše, roj. 05.04.1961, Zgornji Log 17, Litija; inžinirka agronomije; podžupanja občine
3. Marko Zajc, roj. 15.07.1965, Graška cesta 50a, Litija; veterinarski tehnik; samostojni podjetnik
4. 	Jožefa Kežar, roj. 07.07.1955, Breg pri Litiji 13a, Litija; dr.med.specialistka ginekol.; direktorica ZD
Litija
5. A
 lbert Pavli, roj. 09.03.1959, Maistrova 14, Litija, profesor športne vzgoje; ravnatelj OŠ Šmartno pri
Litiji
6. Nežka Pirc, roj. 23.10.1962, Partizanska pot 21, Litija; diplomirana ekonomistka; finančna
knjigovodkinja
7. Franc Simončič, roj. 14.11.1951, Partizanska pot 3b, Litija; orodjar; upokojenec
8. Aleš Jurič, roj. 28.11.1977, Maistrova 5, Litija; specialist managementa; višji svetovalec
9. Avgust Pestotnik, roj. 25.12.1951, Grbinska cesta 13, Litija; kovinar; upokojenec
10. Marica Matijević, roj. 09.07.1953; Brodarska ulica 8, Litija; osnovna šola; upokojenka
11. Ferdinand Kunstelj, roj. 01.03.1949, Trg na stavbah 8, Litija; strojni tehnik; upokojenec
12. Marta Peršin, roj. 11.05.1957, Prvomajska 3, Litija; univ. dipl. inž. kemije; tehnologinja

2. SMC - STRANKA MIRA CERARJA

7. NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. 	Alojz Trdin, roj. 23.05.1962, Cesta komandanta Staneta 15, Litija; ing. elektrotehnike; nepremičninski
posrednik
2. Dušanka Klančar, roj. 14.12.1959, Brodarska ulica 16, Litija; zavarovalna zastopnica; zavarovanja
3. Ljubo Tomažič, roj. 24.06.1962, Maistrova 16, Litija; policist; upokojenec
4. Manuela Šrenk, roj. 01.01.1966, Gubčeva ulica 6, Litija; vzgojiteljica predšolskih otrok; vzgojiteljica
5. Jernej Konjar, roj. 27.08.1958, Sitarjevška cesta 13, Litija; samostojni podjetnik; direktor
6. Martina Plaznik, roj. 27.07.1939, Grbinska cesta 24, Litija; računovodja; upokojenka
7. Anton Skubic, roj. 16.09.1952, Ponoviška cesta 9, Litija; voznik; upokojenec

3. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1. Irena Kramar, roj. 08.02.1955, Zgornji log 7, Litija; ekonomska tehnica; upokojenka
2. Rudolf Kozlevčar, roj. 17.04.1957, Tenetiše 24, Litija; varnostni inženir; podjetnik
3. Ivanka Kirm, roj. 25.01.1959, Maistrova 8, Litija; medicinska sestra; vzgojiteljica
4. Anton Sveršina, roj. 27.10.1943, Cesta komandanta Staneta 12, Litija; učitelj; upokojenec
5. Alenka Tekavec, roj. 10.12.1962, Maistrova 16, Litija; frizerka; samostojna podjetnica
6. Marjan Weilgoni, roj. 11.02.1948, Praprošče 6; Litija; prometnik; upokojenec
7. Marija Majhenič, roj. 30.12.1951, Breg pri Litiji 1, Litija; gostinska tehnica; upokojenka
8. Jožefa Bajc, roj. 08.01.1959, Tenetiše 17b, Litija; medicinska sestra; upokojenka
9. Stanislav Jerebič, roj. 16.12.1940, Grumova 8, Litija; progo vzdrževalni tehnik; upokojenec
10. Alojz Poglajen, roj. 27.05.1952, Tenetiše 5a, Litija; strojni tehnik; upokojenec
11. Svetozar Ralić, roj. 29.06.1946, Maistrova 1/14, Litija; komercialni tehnik; podjetnik

4. SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1. Matjaž Peskar, roj. 15.08.1953, Grbinska cesta 33, Litija; elektro energetik; upokojenec
2. Dunja Tomc, roj. 20.03.1987, Prisojna ulica 4a, Litija; diplomirana ekonomistka; receptor - natakarica

5. ZDRUŽENA LEVICA - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM

1. Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, Cesta Dušana Kvedra 2, Litija; gimnazijska maturantka; grafična
oblikovalka
2. Rok Šraj, roj. 19.06.1989, Cesta komandanta Staneta 1, Litija; gimnazijski maturant; pomočnik vodje
izmene v proizvodnji

1. Primož Kokovica, roj. 13.06.1984, Grbinska cesta 7, Litija; poklicni gasilec
2. Tjaša Brinovec Obolnar, roj. 13.08.1984, Partizanska pot 22, Litija; učiteljica; učiteljica
3. Drago Dariš, roj. 24.09.1951; Grbinska cesta 27, Litija; prometni tehnik; upokojenec
4. Marija Kajišić, roj. 14.07.1961, Ulica solidarnosti 4, Litija; prodajalka; pomočnica v domu Tisje
5. Jožica Dariš, roj. 20.03.1957, Grbinska cesta 27, Litija; pomočnica vzgojitelja; upokojenka

8. SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1. Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, Loška ulica 4, Litija; elektrotehnik; inženir tehnolog
2. 	Mediha Jesenšek, roj. 20.10.1969, Cesta komandanta Staneta 5, Litija; družboslovno jezikovna
tehnica; vodja logistike
3. Klemen Grošelj, roj. 20.02.1951, Ježa 1c, Litija; republiški tržni inšpektor; upokojenec
4. N
 ataša Hofer, roj. 26.07.1970, Loška ulica 9a, Litija; univ. dipl. ing. živilske tehnologije; predstavnica
za tujino
5. Matjaž Mirtič, roj. 14.06.1963, Grbinska cesta 54, Litija; organizator dela; vodja proizvodnje
6. 	Karmen Šifrer, roj. 12.06.1979, Bevkova ulica 12, Litija; diplomirana babica; patronažna sestra,
ZD Litija
7. Peter Rutar, roj 29.12.1972, Loška ulica 9, Litija; farmacevtski tehnik, vodja oddelka
8. Jožica Zidarič, roj. 19.01.1974, Cesta komandanta Staneta 10, Litija; ekonomska komercialistka;
brezposelna
9. Dušan Jovanović, roj. 08.10.1952, Jerebova ulica 6, Litija; strojni tehnik; upokojenec
10. Dragica Mlakar, roj. 21.10.1953, Sitarjevska cesta 4, Litija; ek. komercialna tehnica; upokojenka
11. Boban Simić, roj. 22.09.1975, Trg na stavbah 11, Litija; avtomehanik; avtomehanik
12. Nina Taufer, roj. 13.04.1985, Partizanska pot 55, Litija; študentka sociologije; študentka

9. Neodvisna Lista Dušana Hauptmana
1. 	Dušan Hauptman, roj. 17.09.1960, Grbinska cesta 66a, Litija; magister managementa izobraževanja;
inšpektor svetnik
2. V
 ida Vukovič, roj. 27.09.1953, Prečna ulica 8, Litija; univ. dipl. ekonomistka; svetovalka generalnega
direktorja
3. Gorazd Praprotnik, roj. 02.02.1966; Loška ulica 2, Litija; mag. elektrotehnike; predavatelj programer
4. Urška Boldin, roj. 11.12.1980, Marokova pot 4, Litija; profesorica športne vzgoje; učiteljica
5. 	Iztok Izlakar, roj. 30.01.1983, Podšentjur 4i, Litija; komunalni inženir; projektant telekomunikacij
6. Nataša Lovše, roj. 02.09.1981, Trg na stavbah 1, Litija; univ. dipl. ekonomistka; strokovna delavka za
javna naročila
7. Stanislav Kokalj, roj. 05.12.1962, Partizanska pot 54, Litija; srednja izobrazba; izvršni sekretar
8. 	Sabina Rovšek, roj. 14.07.1983, Cesta zasavskega bataljona 28, Litija; dipl. varstvoslovka; razvojna
organizatorka izobraževanja
9. Marjeta Vrančič, roj. 31.10.1967, Litijska dobrava III/8, Litija; dipl. ing. rudarstva in geotehnolog;
vodja projektov
10. Sead Kišić, roj. 22.11.1956, Ponoviška cesta 11, Litija; rudar; upokojenec
11. Tomislav Bizjak, roj. 09.10.1966, Prisojna ulica 5, Litija; komunalni inženir; tehnični vodja
12. 	Marko Doblekar, roj. 22.04.1963, Partizanska pot 16e, Litija; magister znanosti; načelnik Upravne
enote Litija
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V VOLILNI ENOTI ŠT.: 3

V VOLILNI ENOTI ŠT.: 2

(ki obsega območja krajevnih skupnosti:
POLŠNIK, KONJŠICA, GABROVKA IN DOLE PRI LITIJI)

(ki obsega območja krajevnih skupnosti:
RIBČE, JEVNICA, KRESNICE, HOTIČ, VAČE, SAVA IN SPODNJI LOG)
1. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1. Marko Godec, roj. 30.07.1954, Jevnica 57, Kresnice; kovinostrugar; upokojenec
2. Sonja Smrkolj, roj. 25.07.1975, Vače 52, Vače; trgovka; samostojna podjetnica
3. Leopold Žnideršič, roj. 01.04.1950, Kresnice 138, Kresnice; upravni delavec; upokojenec
4. Jožica Šinkovec, roj.16.02.1975, Vernek 2, Kresnice; ekonomska tehnica; vodja skladišča
5. 	Matjaž Juvančič, roj. 21.02.1968, Zgornji Hotič 2a, Litija; ing. lesarstva; brez zaposlitve (na čakanju)

2. SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1.	Anton Jesenšek, roj. 12.03.1965, Spodnje Jelenje 2, Dole pri Litiji; strojni tehnik; kontrolor selekcijske
službe
2. Helena Perko, roj. 06.11.1957, Vodice 1, Gabrovka; laborantka; upokojenka
3. Anton Korimšek, roj. 01.01.1953, Borovak pri Polšniku 3, Polšnik; mizar; upokojenec
4. Stanislava Breganski, roj. 12.04.1947, Konjšica 22, Polšnik; telefonistka; upokojenka
5. Uroš Komat, roj. 15.09.1988, Tihaboj 30, Gabrovka; gimnazijski maturant; prodajni predstavnik

2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Mateja Malis, roj. 12.06.1968, Ponoviče 4k, Sava; dipl. ekonomiska; strokovna sodelavka v FRK
2. Dušan Jere, roj. 24.03.1976, Kresnice 78a, Kresnice; dipl. varstvoslovec; višji referent
3. Darja Rajšek, roj. 19.08.1961, Kresniški vrh 22, Kresnice; prof. razrednega pouka; vodja podružnične
šole Jevnica
4. Anton Grm, roj 24.05.1961, Spodnji Hotič 40, Litija; kuhar; voznik avtobusa
5. Manca Lukač, roj. 06.11.1986, Ponoviče 22a, Sava; ekonomska tehnica; samostojna podjetnica
6. Janko Kos, roj. 28.03.1972, Ponoviče 4m, Sava; računalniški tehnik; vodja oddelka pri NLB

3. ZDRUŽENA LEVICA - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM

1.	Gregor Zavrl, roj. 01.09.1986, Nova gora 5a, Gabrovka; gimnazijski maturant; samostojni podjetnik
2.	Mag. Zdenka Pečnik Podrenk, roj. 17.04.1976, Tepe 23, Polšnik; magistrica bioloških in biotehniških
zn.; razvojna tehnologinja
3. Filip Fele, roj. 21.08.1971, Polšnik 2, Polšnik; diplomirani ekonomist; samostojni strokovni sodelavec
4. Anica Knez, roj. 21.06.1961, Prelesje 5, Dole pri Litiji; laboratorijska tehnica; laboratorijska tehnica
5.	Vanja Lovše, roj. 01.06.1975, Hohovica 10, Gabrovka; dipl. ing. tehnologije prometa; samostojna
podjetnica

3. NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Luka Vizlar, roj. 29.05.1991, Spodnji Hotič 11, Litija; dijak; strojnik

4. Neodvisna Lista Dušana Hauptmana
1. Roman Ponebšek, roj. 06.09.1969, Kresnice 101, Kresnice; univ. dipl. ing. el.; direktor poslovne enote
2. Margita Selan Voglar, roj. 23.07.1967, Ribče 34c, Kresnice; univ. dipl. iur.; direktorica transportnih
zavarovanj
3. Miha Jančar, roj. 17.05.1976, Kresnice 72, Kresnice; spec. org. in mag.; sistemski inženir
4. Polona Savšek, roj. 17.02.1987, Sava 15, Sava; gimnazijska maturantka; strokovna delavka
5. Maruša Mohar, roj. 02.07.1983, Vače 71, Vače; gimnazijska maturantka; prodajalka

1. Janez Beja, roj. 18.09.1969, Konjšica 29, Polšnik; orodjar; vzdrževalec
2. Bernarda Medved, roj. 06.05.1967, Suhadole 3, Dole pri Litiji; ekonomska tehnica; kmetovalka
3.	Ladislav Kotar, roj. 29.06.1960,, Moravče pri Gabrovki 17, Gabrovka; monter vodovodnih naprav –
voznik; trenutno brez zaposlitve

4. SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

5. NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Miran Medvešek, roj. 23.06.1967, Renke 7, Sava; OŠ; nastavljavec strojev
2. Marjeta Povše, roj. 22.02.1977, Tepe 22, Polšnik; trgovka; prodajalka
1. Boštjan Sukič, roj. 15.07.1981, Zgornji Hotič 45, Litija; geodetski tehnik; pranje vozil
2. Špela Planinšek, roj. 21.06.1990, Konj 3a, Litija; dipl. sociologinja; študentka
3. Darko Rovšek, roj. 06.10.1946, Kresniški vrh 24, Kresnice; upokojenec; upokojenec
4. Mateja Mihelčič, roj. 22.08.1983, Bitiče 4, Litija; univ. dipl. ing. agronomije; brez zaposlitve
5. Franc Dobrun, roj. 05.03.1949, Sava 26, Sava; električar; upokojenec

6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Franc Rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica 12, Kresnice; kmetijski tehnik; župan
2. Marija Osolnik Bajde, roj. 06.08.1958, Spodnji Hotič 10, Litija; komercialistka; reklamantka
3. Pavel Hiršel, roj. 28.06.1942, Vače 76, Vače; ing. ptt prometa; upokojenec
4. Anton Lokar, roj. 07.03.1961, Ponoviče 22b, Sava; nadzornik lokomotiv; nadzornik lokomotiv
5. Ivana Šinkovec, roj. 03.11.1961, Kresnice 122, Kresnice; univ. dipl. org. dela; direktorica
6. Romana Kocjančič, roj. 10.07.1967, Ribče 56, Kresnice; ekonomska tehnica; nezaposlena

7. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5. DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1.
2.
3.
4.
5.

Jože Hribar, roj. 24.02.1954, Kamni vrh 2a, Gabrovka; prometni tehnik; upokojenec
Hedvika Sevšek, roj. 27.09.1943, Jelenska reber 5, Dole pri Litiji; kuharica; upokojenka
Darko Kralj, roj. 09.12.1959, Preveg 8, Polšnik; avtomehanik; avtoprevoznik
Danica Zore, roj. 31.01.1953, Gabrovka 17a, Gabrovka; administrativna tehnica; upokojenka
Pavel Kokalj, roj. 04.03.1955, Tepe 41, Polšnik; vodovodni inštalater; upokojenec

6. SMC - STRANKA MIRA CERARJA

1. Igor Medved, roj. 28.12.1953, Brezovo 33, Gabrovka; profesor športne vzgoje; profesor športne
vzgoje

7. Neodvisna Lista Dušana Hauptmana
1. Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, Ribče 60, Kresnice; ekonomsko komercialni tehnik; vodja avtoparka
2. Zala Bokal, roj. 27.03.1979, Jevnica 43, Kresnice; vzgojiteljica predšolskih otrok; vzgojiteljica
3. Denis Furman, roj. 17.06.1986, Sava 18a, Sava; elektrotehnik telekomunikacij; varnostni tehnik
4. Ana Vrhovec, roj. 25.08.1981, Vače 69, Vače; diplomirana ekonomistka; kadrovnica
5. Ludvik Jamšek, roj. 30.07.1943, Kresnice 93, Kresnice; srednja poklicna; upokojenec
6. Marta Kmetič, roj. 03.06.1951, Sava 14a, Sava; upravno administrativna tehnica; upokojenka

8. SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1. Franc Hvala, roj. 04.08.1958, Jesenje 27, Kresnice; elektrotehnik; vzdrževanje objektov
2. Branka Medvešek, roj. 08.11.1977, Jesenje 12, Kresnice; prodajalka; namestnica poslovodje

9. SMC - STRANKA MIRA CERARJA

1. Jožko Vidmar, roj. 29.09.1961, Zgornji Hotič 11a, Litija; komercialist; samostojni podjetnik
2. Mateja Erjavec, roj. 30.11.1969, Spodnji Hotič 2b, Litija; računovodkinja; Iskra Emeko d.d.
3. 	Daniel Lenart, roj. 19.11.1965, Kresniški vrh 28, Kresnice; univ. dipl. ing. tehnologije promet; vodja
služ. za preisk. želez. nesr.
4. Aleksandra Jakupović, roj. 27.03.1974, Kresnice 140, Kresnice; ekonomsko komercialna tehnica;
namestnica poslovodkinje
5. Miroslav Podhraški, roj. 25.06.1960, Kresnice 129c, Kresnice; geometer; MOL Slovenija
6. Štefanija Cirar, roj. 15.07.1956, Vače 75, Vače; trgovka; upokojenka

1. Ana Marija Majcen, roj. 26.08.1981, Polšnik 11, Polšnik; gostinska tehnica; samostojna podjetnica
2.	Anton Povše, roj. 26.06.1955, Dole pri Litiji 3, Dole pri Litiji; univ. dipl. ekonomist; samostojni
kulturni delavec

8. SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1. Alenka Mesojedec, roj. 21.03.1965, Gabrovka 85, Gabrovka; prof. razrednega pouka; učiteljica
2. Milan Požun, roj. 09.05.1972, Gabrska Gora 10a, Gabrovka; gradbeni tehnik; vodja montaže
3. Ferida Kozarac, roj. 02.11.1959, Gabrovka 61, Gabrovka; upokojenka; upokojenka
4.	Marjan Kresal, roj. 08.07.1955, Moravče pri Gabrovki 10, Gabrovka; gostinska šola; nezaposlen
5.	Patricij Meserko, roj. 27.04.1990, Križišče pri Čatežu 1, Gabrovka; gastronomski tehnik; fasader
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SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI,
KI BODO DNE 5. OKTOBRA 2014

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BREG – TENETIŠE
Krajevna skupnost Breg-Tenetiše – 1 volilna enota obsega območja naselij Breg pri Litiji, Zagorica
in Tenetiše
1. Dušan Drnovšek, roj. 15.02.1960, komercialist, Breg pri Litiji 39a, Litija – predlagatelj Jože Mahkovec in
skupina volivcev
2. Nada Šuligoj, roj. 25.01.1948, medicinska sestra, upokojenka, Breg pri Litiji 41, Litija – predlagatelj Jože
Mahkovec in skupina volivcev
3. Matjaž Andrejčič, roj. 27.08.1967, diplomirani prometni inženir, Breg pri Litiji 27e, Litija – predlagatelj
Jože Mahkovec in skupina volivcev
4. Jože Kastelic, roj. 01.11.1969, elektroenergetik, samostojni podjetnik, Breg pri Litiji 34, Litija– predlagateljica Mirjam Andrejčič in skupina volivcev
5. Primož Lambergar, roj. 19.08.1977, specialist telekomunikacij, magister organizator, sekretar; Breg pri
Litiji 24, Litija– predlagatelj Gregor Drnovšek in skupina volivcev
6. Viljemina Lah, roj. 09.12.1966, kamnosekinja, Breg pri Litiji 28a, Litija – predlagatelj Gregor Drnovšek in
skupina volivcev
7. Jože Kežar, roj. 22.11.1953, komercialist, Breg pri Litiji 13a, Litija – predlagatelj Gregor Drnovšek in skupina volivcev
Voli se 7 članov sveta.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI DOLE PRI LITIJI

1. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Dole pri Litiji, Berinjek, Bistrica, Gorenje Jelenje, Hude
Ravne, Jelenska Reber, Kal pri Dolah, Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje, Suha – Dole in Zavrh
1. Branko Javoršek, rojen 04.07.1955, kmet, Prevale 7, Dole pri Litiji – predlagatelj Tomaž Javoršek in skupina volivcev
2. Bernarda Medved, roj. 06.05.1967, ekon.tehnica, kmetovalka, Suhadole 3, Dole pri Litiji - predlagatelj
Tomaž Javoršek in skupina volivcev
3. Silvo Kovačič, roj. 27.11.1971, rudar, čistilec objektov, Jelenska Reber 35, Dole pri Litiji – predlagatelj
Tomaž Javoršek in skupina volivcev
4. Franci Prijatelj, roj. 07.01.1981,avtomehanik,avtomehanik, Hude Ravne 6, Dole pri Litiji – predlagatelj
Tomaž Javoršek in skupina volivcev
5. Jožica Vrtačnik, roj. 24.09.1953, učiteljica, upokojenka, Dole pri Litiji 25, Dole pri Litiji - predlagatelj Tomaž Javoršek in skupina volivcev
6. Anton Jesenšek, roj. 12.03.1965, strojni tehnik, kontrolor, Spodnje Jelenje 2, Dole pri Litiji - predlagatelj
Tomaž Javoršek in skupina volivcev
7. Tatjana Obolnar, roj. 16.01.1963, delavka, nezaposlena, Dole pri Litiji 27, Dole pri Litiji - predlagatelj Tomaž Javoršek in skupina volivcev
Volijo se 3 člani.
2. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Dobovica, Mogolnik, Sopota, Radgonica in Zagozd
1. Bojan Anžič, roj. 31.07.1979, lesarski tehnik, mizar, Dobovica 7, Dole pri Litiji – predlagatelj Branko Javoršek in skupina volivcev
2. Boris Okrajšek, roj. 07.01.1966, oblikovalec kovin, sam.podjetnik, Dobovica 4, Dole pri Litiji – predlagatelj
Anton Jesenšek in skupina volivcev
Voli se 1 član.
3. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Dobje, Gradišče k.o. Št. Lovrenc, Ježevec, Prelesje in
Strmec
1. Mitja Dolinšek, roj. 17.08.1989,kmetijski tehnik, študent, Gradišče k.o. Šentlovrenc 2, Dole pri Litiji - predlagatelj Branko Javoršek in skupina volivcev
2. Aleksander Medved, roj. 16.12.1983, strojni tehnik, pravosodni policist, Gradišče 10, Dole pri Litiji - predlagatelj Branko Javoršek in skupina volivcev
3. Štefka Odlazek, roj. 06.03.1960, gospodinja, Dobje 4, Dole pri Litiji - predlagatelj Branko Javoršek in
skupina volivcev
4. Anica Oblak, roj. 14.07.1968, kmetica, Gradišče 2, Dole pri Litiji - predlagatelj Branko Javoršek in skupina
volivcev
5. Marija Oblak, roj. 06.03.1968, gospodinja, Prelesje 7, Dole pri Litiji - predlagatelj Branko Javoršek in
skupina volivcev
6. Edo Odlazek, rojen 11.10.1957, osnovna šola, kmet, Dobje 4, Dole pri Litiji – predlagatelj Branko Javoršek
in skupina volivcev
7. Vladimir Oblak, roj. 27.07.1964, kovinostrugar, Prelesje 7, Dole pri Litiji – predlagatelj Branko Javoršek
in skupina volivcev
Volita se 2 člana.
4. VOLILNA ENOTA zajema območja naselij Čeplje, Ljubež v Lazih, Mala Goba, Preženjske njive,
Velika Goba
1. Ivan Žičkar, roj. 19.09.1963, varnostnik, Mala Goba 3, Dole pri Litiji - predlagatelj Branko Javoršek in
skupina volivcev
2. Igor Zgonc, roj. 11.04.1962, strojni ključavničar, kmet, Preženjske njive 6, Dole pri Litiji – predlagatelj Jože
Mrvar in skupina volivcev
Voli se 1 član.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GABROVKA
Krajevna skupnost Gabrovka – 1 volilna enota obsega območja naselij Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Čateška Gora, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje pri Gabrovki, Kamni Vrh, Klanec pri Gabrovki, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Lukovec,
Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Nova Gora, Okrog, Pečice, Podpeč pod Skalo, Tihaboj, Tlaka
in Vodice pri Gabrovki
1. Janez Ribič, roj. 09.03.1982, kmetovalec, Vodice pri Gabrovki 18, Gabrovka - predlagatelj Marjan Valenčič in skupina volivcev
2. Alenka Mesojedec, rojena 21.3.1965, profesorica razrednega pouka, učiteljica v osnovni šoli, Gabrovka
85, Gabrovka – predlagatelj Marjan Valenčič in skupina volivcev
3. Anton Boljte, roj. 10.05.1956, upokojenec, Brezovo 35A, Gabrovka - predlagatelj Marjan Valenčič in
skupina volivcev
4. Mateja Blažič, roj. 09.04.1971, komercialistka, Moravška Gora 77, Gabrovka - predlagatelj Marjan Valenčič in skupina volivcev
5. Uroš Resnik, roj. 02.07.1988, študent, Tlaka 5, Gabrovka - predlagatelj Marjan Valenčič in skupina
volivcev
6. Gregor Zavrl, roj. 1.9.1986, gimnazijski maturant, samostojni podjetnik, Nova Gora 5a, Gabrovka – predlagatelj Andrej Pavlin in skupina volivcev
7. Ljudmila Pavlin, roj. 03.10.1076, dipl.inž.radiol.; Gobnik 14 E, Gabrovka - predlagatelj Andrej Pavlin in
skupina volivcev
8. Primož Tomc, roj. 30.05.1979, avto elektrikar, voznik –strojnik, Laze pri Gobniku 2A, Gabrovka - predlagatelj Andrej Pavlin in skupina volivcev
9. Tjaša Mrhar, roj. 04.11.1989, ekonomska tehnica, računovodkinja, Laze 1, Gabrovka - predlagatelj Andrej Pavlin in skupina volivcev
10. Andrejka Bučar, roj. 08.12.1977, dipl.org.dela, referentka v trženju, Gobnik 27, Gabrovka - predlagatelj
Andrej Pavlin in skupina volivcev
Voli se 7 članov.

3. Vanja Kadak, roj. 30.01.1965, gimn.maturantka, referentka v račun; Spodnji Hotič 22A, Litija - predlagateljica Marija Osolnik Bajde in skupina volivcev
4. Andraž Bajde, roj. 10.04.1988, dipl.inž.stroj., študent, Spodnji Hotič 10, Litija - predlagateljica Marija
Osolnik Bajde in skupina volivcev
5. Marjetka Juvančič Zupančič, roj. 24.01.1972, poslovna sekretarka, sekretarka, Spodnji Hotič 28, Litija
- predlagateljica Marija Osolnik Bajde in skupina volivce
6. Marjan Končar, roj. 17.12.1959, hišnik, samost. podjetnik, Spodnji Hotič 18, Litija - predlagateljica Marija
Osolnik Bajde in skupina volivcev
Volijo se 3 člani.
3. VOLILNA ENOTA zajema območje naselij Jesenje in Zapodje
1. Peter Koci, roj. 29.06.1954, policist, upokojenec, Jesenje 2, Kresnice – predlagateljica Danica Koci in
skupina volivcev
Voli se 1 član.
4. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Konj
1. Robert Lemut, roj. 17.12.1970, ekonomski tehnik, tehnik v proizvodnji, Konj 12A, Litija - predlagatelj Andrej Cirar in skupina volivcev
Voli se 1 član.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI JEVNICA

1. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Jevnica
1. Matevž Šifrar, roj. 14.07.1973, prof.fizike, učitelj, Jevnica 69 B, Kresnice – predlagateljica Marija Škrjanc
in skupina volivcev
2. Bojana Pečar, roj. 27.05.1951, administratorka, upokojenka, Jevnica 82, Kresnice – predlagateljica Marija
Škrjanc in skupina volivcev
3. Ernest Wolf, roj. 23.03.1962, elektrotehnik, samostojni podjetnik, Jevnica 62, Kresnice – predlagateljica
Marija Škrjanc in skupina volivcev
Volijo se 3 člani.
2. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Kresniške Poljane
1. Tea Rozina, roj. 26.10.1991, turistična tehnica, študentka, Kresniške Poljane 62, Kresnice – predlagatelj
Jože Gorenc in skupina volivcev
2. Igor Kisovec, roj. 20.03.1966, elektromehanik, vzdrževalec tirnih vozil; Kresniške Poljane 83, Kresnice
- predlagatelj Jože Gorenc in skupina volivcev
3. Tomaž Pokorn, roj. 07.04.1976, univ.dipl.inž. živ.teh., razvojni tehnolog, Kresniške Poljane 12d, Kresnice
– predlagatelj Jože Gorenc in skupina volivcev
Volijo se 3 člani.
3. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Golišče
1. Franc Doblekar, roj. 21.04.1954, varnostnik, upokojenec, Golišče 87, Kresnice - predlagatelj Marjan Šuštar in skupina volivcev
2. Miroslav Klopčič, roj. 01.10.1955, ekonomski tehnik, nezaposlen, Golišče 12, Kresnice – predlagatelj
Marjan Šuštar in skupina volivcev
3. Klavdija Malovrh, roj. 13.04.1992, frizerka, nezaposlena, Golišče 62, Kresnice - predlagatelj Marjan Šuštar in skupina volivcev
Volita se 2 člana.
4. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Zgornja Jevnica
1. Jani Jerant, roj. 06.09.1957, geodet, direktor, Zgornja Jevnica 18, Kresnice – predlagatelj Zdravko Lemut
in skupina volivcev
Voli se 1 član.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KONJŠICA

Krajevna skupnost Konjšica– 1 volilna enota obsega območja naselij Konjšica in Ravne
1. Gorazd Zagorc, roj. 25.06.1985, strojni tehnik, voznik, Ravne 9, Polšnik – predlagateljica Stanislava
Breganski in skupina volivcev
2. Darko Groboljšek, roj. 24.01.1962, voznik, Konjšica –del 10, Polšnik – predlagateljica Stanislava Breganski in skupina volivcev
3. Barbara Repovž, roj. 12.03.1987, dipl.inž.agronomije, Konjšica del 10, Polšnik – predlagateljica Stanislava Breganski in skupina volivcev
4. Monika Fele, roj. 02.06.1990, študentka, Konjšica 21, Polšnik - predlagateljica Stanislava Breganski in
skupina volivcev
5. Helena Pajer, roj. 15.06.1960, trgovka,nezaposlena, Konjšica 23, Polšnik - predlagateljica Stanislava
Breganski in skupina volivcev
6. Rok Fele, rojen 05.06.1986, elektrotehnik, elektrotehnik, Konjšica del 9, Polšnik– predlagateljica Stanislava Breganski in skupina volivcev
7. Matej Špehar,roj. 15.04.1989, strojni tehnik, mesar, Ravne 3, Polšnik - predlagaeljica Stanislava Breganski in skupina volivcev
8. Alojzij Končar, roj. 23.06.1966, delavec, Konjšica del 26, Polšnik - predlagateljica Stanislava Breganski
in skupina volivcev
9. Petra Beja, roj. 21.02.1994, gimn.matur., študentka, Konjšica del 29, Polšnik - predlagateljica Stanislava
Breganski in skupina volivcev
10. Damjan Kotar, roj. 31.08.1984,kuhar, vojak, Konjšica 15, Polšnik - predlagateljica Stanislava Breganski
in skupina volivcev
11. Sebastijan Kotar, roj. 03.08.1979, kovinostrugar, Konjšica 17, Polšnik - predlagateljica Stanislava Breganski in skupina volivcev
12. Mirjam Borišek, roj. 29.07.1983, trgovka, Konjšica del 11, Polšnik - predlagateljica Stanislava Breganski
in skupina volivcev
Voli se 7 članov.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KRESNICE

Krajevna skupnost Kresnice – 1 volilna enota obsega območja naselij Kresnice in Kresniški Vrh
1. Ivo Jemec, roj. 08.06.1979, inž. strojništva, serviser kopirnih strojev; Kresnice 90, Kresnice – predlagateljica Jožica Kavšek in skupina volivcev
2. Daniel Lenart, roj. 19.11.1965, univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa, vodja službe za preiskovanje žel. nesreč; Kresniški Vrh 28, Kresnice – predlagateljica Milena Senčar in skupina volivcev
3. Marija Tomšič, roj. 15.09.1956, univerzitetni diplomirani organizator, predavateljica na fakulteti, Kresniški
Vrh 45, Kresnice – predlagateljica Milena Senčar in skupina volivcev
4. Peter Jančar, roj. 09.01.1958, avtoelektrikar, Kresniški Vrh 39a, Kresnice – predlagateljica Milena Senčar
in skupina volivcev
5. Simon Blaznik, roj. 01.04.1971, dipl.oec., komercialist, Kresnice 128k, Kresnice – predlagateljica Marija
Tomšič in skupina volivcev
6. Stanislav Lemut, roj. 23.03.1945, upokojenec; Kresnice 112, Kresnice - predlagatelj Janez Jančar in skupina volivcev
7. Lidija Grešak, roj. 12.02.1959, upokojenka, Kresnice 24D, Kresnice - predlagatelj Janez Jančar in skupina
volivcev
8. Suzana Grešak, roj. 13.01.1979, Kresnice 23 D, Kresnice - predlagatelj Janez Jančar in skupina volivcev
Voli se 7 članov.

VOLITVE ČLANOV SVETA MESTNE SKUPNOSTI LITIJA

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI HOTIČ

Mestna skupnost Litija – 1 volilna enota obsega območja naselij mesta Litija: Ulica solidarnosti,
Cesta komandanta Staneta, Grbinska cesta, Sitarjevška cesta, Maistrova ulica, Partizanska pot, Pokopališka pot, Šmarska cesta, Ulica bratov Poglajen, Ljubljanska cesta, Cankarjeva cesta, Parmova
ulica, Ponoviška cesta, Trg na stavbah, Valvazorjev trg, Ulica Mire Pregljeve, Jerebova ulica, Levstikova ulica, Rudarska ulica, Trg svobode, Ulica Milana Boriška, Frtica, Ježa, Brodarska ulica, Ulica
Luke Svetca, Graška cesta, Bobek, Kidričeva cesta, Badjurova ulica, Vegova ulica, Bevkova ulica,
Gubčeva ulica, Loška ulica, Na Dobravi, Grumova ulica, Marokova pot, Na Gričku, Prvomajska ulica,
Topilniška ulica, Cesta Dušana Kvedra, Praprošče, Cesta zasavskega bataljona, Prisojna ulica, Prečna ulica, Savska cesta, Zasavska cesta, Cesta Dolenjskega odreda, Ulica 25. maja, Predilniška ulica,
Vrvarska ulica, Podšentjur, Pogonik, Podkraj, Širmanski hrib, Veliki vrh pri Litiji in Zgornji Log.

2. VOLILNA ENOTA zajema območje naselij Sp. Hotič in Bitiče
1. Luka Vizlar, roj. 29.05.1992, dijak, strojnik, Spodnji Hotič 11A, Litija - predlagatelj IDS–Iniciativa za demokratični socializem
2. Franc Boncelj, roj. 15.02.1961, univ.dipl.pravnik, upokojenec, Spodnji Hotič 2a, Litija – predlagateljica
Marija Osolnik Bajde in skupina volivcev

1. Aleksander Gombač, roj. 11.12.1963, elektrotehnik, inženir tehnolog, Loška ulica 4, Litija – predlagateljica
Joža Ocepek in skupina volivcev
2. Karmen Šifrer, roj. 12.06.1979, dipl.babica, patronažna sestra, Bevkova ulica 12, Litija – predlagateljica
Joža Ocepek in skupina volivcev

1. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Zg. Hotič
1. Blaž Bajde, roj. 05.12.1989, PTT tehnik, trgovski potnik, Zgornji Hotič 2, Litija – predlagatelj Ana Gril in
skupina volivcev
2. Metka Zupančič, roj. 02.10.1982, poslovna tehnica, nezaposlena, Zgornji Hotič 1A, Litija - predlagatelj
Ana Gril in skupina volivcev
3. Leopold Malovrh, roj. 16.03.1966, elektrotehnik,ponudnik storitev, Zgornji Hotič 35, Litija – predlagatelj
Ana Gril in skupina volivcev
Volita se 2 člana.
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3. Peter Rutar, roj. 29.12.1972, farmacevtski tehnik, vodja oddelka, Loška ulica 9, Litija - predlagateljica Joža
Ocepek in skupina volivcev
4. Mediha Jesenšek, roj. 20.10.1969, družboslovno jez.tehnica, vodja logistike, CKS 5, Litija - predlagateljica
Joža Ocepek in skupina volivcev
5. Klemen Grošelj, roj. 20.02.1951, rep.trž.inš., upokojenec, Ježa 1C, Litija - predlagateljica Joža Ocepek in
skupina volivcev
6. Boris Doblekar, roj. 04.07.1970, tehnik vleke-spec. strojevodja, tehnično str. sodelavec, Grbinska cesta
34/B, Litija – predlagatelj Igor Žontar in skupina volivcev
7. Nada Mesarič, roj. 18.05.1965, dipl.org.dela, samostojna strokovna sodelavka, Cankarjeva cesta 1, Litija
- predlagatelj Igor Žontar in skupina volivcev
8. Matej Žontar, roj. 17.02.1987, dipl.polit., referent v marketingu, Frtica 7, Litija - predlagatelj Igor Žontar
in skupina volivcev
9. Nataša Zrimšek, roj. 28.09.1962,univ.dipl.kem., vodja laboratorija, Partizanska pot 50, Litija - predlagatelj Igor Žontar in skupina volivcev
10. Gregor Sodnik, roj. 17.03.1986, gimnazijski maturant, vodja, Levstikova ulica 3, Litija - predlagatelj Igor
Žontar in skupina volivcev
11. Matjaž Brodar, roj. 07.10.1958, vzdrževalec tekstilij, samostojni podjetnik, Trg na stavbah 7a, Litija –
predlagatelj Bojan Železnik in skupina volivcev
12. Petra Anžel Lara, roj. 29.11.1978, dipl.med.sestra, Sitarjevška 35, Litija - predlagatelj Bojan Železnik in
skupina volivcev
13. P
 eter Strle, roj. 22.03.1964, prof.šp.vz., ravnatelj OŠ, Gubčeva 12, Litija - predlagatelj Bojan Železnik in
skupina volivcev
14. Marija Zajc, roj. 02.12.1940, kmetica, upokojenka, Graška cesta 50, Litija - predlagatelj Bojan Železnik
in skupina volivcev
15. Matevž Pestotnik, roj. 26.04.1987, gim.maturant, študent, Grbinska 13, Litija - predlagatelj Bojan Železnik in skupina volivcev
16. Nežka Pirc, roj. 23.10.1962, dipl.oec., finančna knjigovodkinja, Partizanska pot 21, Litija - predlagatelj
Bojan Železnik in skupina volivcev
17. Franc Grošelj, roj. 03.05.1948, organizator dela, upokojenec, Graška cesta 25a, Litija - predlagatelj
Bojan Železnik in skupina volivcev
18. Sead Kišić, roj. 22.11.1956, rudar, upokojenec, Ponoviška cesta 11, Litija - predlagatelj Dušan Hauptman
in skupina volivcev
19. Ana Kohne, roj. 05.01.1944, učiteljica, upokojenka, Trg na stavbah 15, Litija – predlagateljica Rafaela
Borišek in skupina volivcev
20. Jože Groboljšek, roj. 28.09.1949, avtoklepar, upokojenec, Zgornji Log 16, Litija - predlagateljica Rafaela
Borišek in skupina volivcev
21. Natalija Borišek, roj. 02.02.1972, stroj.tehnica, samostojna podjetnica, Brodarska cesta 3, Litija - predlagateljica Rafaela Borišek in skupina volivcev
22. Marko Zgonc, roj. 27.05.1976, gostinski tehnik, Veliki vrh15, Litija - predlagateljica Rafaela Borišek in
skupina volivcev
23. Marija Poglajen, roj. 12.10.1952,univ.dipl.org.dela, upokojenka, Graška cesta 46, Litija - predlagateljica
Rafaela Borišek in skupina volivcev
24. Marjan Sonc, roj. 18.08.1949, dipl.oec., upokojenec, Prisojna 8, Litija – predlagatelj Anton Primožič in
skupina volivcev
25. Jožica Babnik, roj. 16.11.1954,admin.delavka, upokojenka, Bevkova 4, Litija - predlagatelj Anton Primožič in skupina volivcev
26. Jožef Hostnik, roj. 09.03.1941, učitelj, upokojenec, CKS 16, Litija - predlagatelj Anton Primožič in skupina volivcev
27. Janja Škarja, roj. 03.04.1988, študentka, Bevkova 3, Litija - predlagatelj Anton Primožič in skupina volivcev
28. Tomaž Damjan, roj. 06.12.1969, univ.dipl.inž.elekt., strokovni sodelavec, Topilniška 19, Litija - predlagatelj Anton Primožič in skupina volivcev
29. Tjaša Brinovec Obolnar, roj. 13.08.1984, učiteljica, Partizanska pot 22, Litija - predlagatelj Anton Primožič in skupina volivcev
30. Albert Pavli, roj. 09.03.1959, prof.šp.vz., ravnatelj OŠ, Maistrova 14, Litija - predlagatelj Anton Primožič
in skupina volivcev
31. Gvido kres, roj. 20.01.1959, mag.posl.ved, vodja trženja, Zgornji Log 4, Litija – predlagateljica Irena
Peterka in skupina volivcev
32. Kaja Mlakar Agrež, roj. 14.09.1980, gimn.maturantka, grafična oblikovalka, Cesta Dušana Kvedra 2,
Litija – predlagatelj IDS – Iniciativa za demokratični socializem
33. Rok Šraj, roj. 19.06.1989, gim.maturant, vodja izmene v proizvodnji, CKS 1, Litija - predlagatelj IDS –
Iniciativa za demokratični socializem
34. Alojz Trdin, roj. 23.05.1962, ing.elektrotehnike, nepremičninski posrednik, CKS 15, Litija – predlagateljica Mojca Trdin in skupina volivcev
35. Dušanka Klančar, roj. 14.12.1959, ekonomska tehnica, zavarovalna zastopnica, Brodarska ulica 16, Litija
- predlagateljica Mojca Trdin in skupina volivcev
36. Ljubo Tomažič, roj. 24.06.1962, policist, upokojenec, Maistrova ulica 16, Litija - predlagateljica Mojca
Trdin in skupina volivcev
37. Martina Plaznik, roj. 27.07.1939, računovodkinja, upokojenka, Grbinska cesta 24, Litija - predlagateljica
Mojca Trdin in skupina volivcev
38. Anton Skubic, roj. 16.09.1952, voznik, upokojenec, Ponoviška ulica 9, Litija - predlagateljica Mojca Trdin
in skupina volivcev
39. Mateja Šteferl, roj. 22.04.1965, samostojna podjetnica, direktorica, Bobek 2, Litija – predlagateljica
Evelina Hauptman in skupina volivcev
40. Dušan Hauptman, roj. 17.09.1960, mag.managementa izob., inšpektor svetnik, Grbinska cesta 66A,
Litija - predlagateljica Evelina Hauptman in skupina volivcev
41. Urška Boldin, roj. 11.12.1980, prof.šp.vzgoje, učiteljica, Marokova pot 4, Litija - predlagateljica Evelina
Hauptman in skupina volivcev
42. Marko Doblekar, roj. 22.04.1963, magister znanosti, načelnik UE Litija, Partizanska pot 16 E, Litija - predlagateljica Evelina Hauptman in skupina volivcev
43. Matej Zupančič, roj. 25.09.1972, samostojni podjetnik, direktor, Podšentjur 18, Litija - predlagateljica
Evelina Hauptman in skupina volivcev
44. Joško Godec, roj. 01.03.1950, gradbeni teh., upokojenec, Ježa 6a, Litija – predlagateljica Sonja Godec
in skupina volivcev
Voli se 7 članov.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI POLŠNIK
1. VOLILNA ENOTA zajema območje naselij Polšnik, Šumnik in Preveg
1. Uroš Ribič, roj. 21.06.1972, elektro inženir, direktor, Polšnik 28, Polšnik – predlagatelj Filip Fele in skupina volivcev
2. Anton Košir, roj. 10.02.1964, avtomehanik, samostojni podjetnik, Preveg 3, Polšnik – predlagatelj Filip
Fele in skupina volivcev
3. Ivica Košir, roj. 10.10.1970, frizerka, Preveg 3A, Polšnik - predlagatelj Filip Fele in skupina volivcev
4. Rajko Povše, roj. 07.09.1967, veterinarski tehnik, vodja skladišča, Polšnik 17, Polšnik - predlagatelj Franc
Potisek in skupina volivcev
5. Ana Marija Majcen, roj. 26.08.1981, gostinska tehnica, samostojna podjetnica, Polšnik 11, Polšnik - predlagatelj Franc Potisek in skupina volivcev
Volita se 2 člana.
2. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Stranski Vrh
1. Janez Kotar, roj. 08.07.1956, tehnolog, operativni vodja, Stranski vrh 9, Polšnik – predlagatelj Štefan
Logar in skupina volivcev
Voli se 1 član.
3. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Renke
1. Darko Povše, roj. 21.10.1970, lesarski tehnik, tehnolog, Renke 10, Polšnik– predlagatelj Dominik Škrbec
in skupina volivcev
Voli se 1 član.
4. VOLILNA ENOTA zajema območje naselij Borovak pri Polšniku, Velika Preska, Zglavnica
1. Franci Kaplja, roj. 25.01.1961, samostojni podjetnik, Velika Preska 11a, Polšnik - predlagateljica Petra Kos
in skupina volivcev
2. Janez Kotar, roj. 22.11.1973, ključavničar, vzdrževalec, Velika Preska 5, Polšnik – predlagatelj Mirko Kotar
in skupina volivcev
3. Izabela Nograšek, roj. 18.02.1978, univ.dipl.soc.del., pomoč v DPŽD, Velika Preska 7, Polšnik - predlagatelj Jože Kos in skupina volivcev
Voli se 1 član.

5. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Tepe
1. Zdenka Pečnik Podrenk, roj. 17.04.1976, mag.biol.in biot.znan., razvojna tehnologinja, Tepe 23, Polšnik
- predlagateljica Mateja Sladič Vozelj in skupina volivcev
2. Anton Bučar, roj. 05.02.1974, tesar, samostojni podjetnik, Tepe 12, Polšnik Polšnik – predlagateljica
Mateja Sladič Vozelj in skupina volivcev
3. Tomaž Vozelj, roj. 04.12.1973, komunalni inženir, vodja enote, Tepe 30, Polšnik – predlagateljica Marjeta
Povše in skupina volivcev
Volita se 2 člana.
6. VOLILNA ENOTA zajema območje naselij Mamolj in Dolgo Brdo
1. Marjan Mušič, roj. 21.06.1976, univerzitetni diplomirani inženir lesarstva, tehnolog, Mamolj 8a, Polšnik
– predlagatelj Franc Medved in skupina volivcev
2. Ivica Medved, roj. 10.09.1959, upokojenka, Mamolj 18 a, Polšnik - predlagatelj Franc Medved in skupina
volivcev
3. Bojan Grošelj, roj. 25.08.1973, elektrikar, KV monter, Mamolj 3A, Polšnik - predlagatelj Otmar Medved
in skupina volivcev
4. Anton Sirk, roj. 24.06.1975, mag.elektroteh., projektant, Mamolj 21A, Polšnik - predlagatelj – Anton Sirk
(st.) in skupina volivcev
5. Tatjana Vozel, roj. 27.11.1972, kmetijska tehnica, gospodinja, Mamolj 22, Polšnik - predlagatelj Anton
Sirk(st). in skupina volivcev
Volita se 2 člana

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RIBČE
Krajevna skupnost Ribče – 1 volilna enota, obsega območja naselij Ribče in Vernek
1. Darinka Kovič, roj. 16.01.1956, kuharica, Ribče 28, Kresnice – predlagateljica Romana Kocjančič in
skupina volivcev
2. Slavko Škrinjar, roj. 11.10. 1960, policist, Vernek 15, Kresnice – predlagateljica Romana Kocjančič in
skupina volivcev
3. Stojan Kovič, roj. 02.06.1962, dipl. upr.org., logistik, Ribče 56, Kresnice - predlagateljica Romana Kocjančič in skupina volivcev
4. Martina Bizjak, roj. 08.11.1976, dipl.soc.del., varuhinja s spec. znanji, Ribče 22, Kresnice - predlagateljica Romana Kocjančič in skupina volivcev
5. Matjaž Gospeti, roj. 21.12.1969, ekonomsko komerc.tehnik, vodja avtoparka, Ribče 60, Kresnice - predlagateljica Romana Kocjančič in skupina volivcev
6. Ana Pavlin, roj. 27.07.1948, upokojenka, Ribče 12, Kresnice - predlagateljica Romana Kocjančič in skupina volivcev
7. Jolanda Pavliha, roj. 20.06.1959, pravnica, mediatorka, Ribče 32A, Kresnice - predlagateljica Romana
Kocjančič in skupina volivcev
8.Tomaž Prosenc, roj. 19.05.1971, osnovna šola, delo v proizvodnji, Ribče 38, Kresnice - predlagateljica
Romana Kocjančič in skupina volivcev
9. Sandi Peterca, roj. 10.05.1960, lesarski tehnik, podjetnik, Ribče 40a, Kresnice – predlagateljica Romana Kocjančič in skupina volivcev
10. Vesna Filipič, roj. 10.12.1963, gimnaz.maturantka, referentka za plače, Ribče 20, Kresnice - predlagateljica Romana Kocjančič in skupina volivcev
Voli se 7 članov.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SAVA
1. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Sava
1. Denis Furman, roj. 17.06.1986, elektrotehnik telekomunikacij, varnostni tehnik, Sava 18a, Sava – predlagatelj Evgenij Malis in skupina volivcev
2. Vida Lukač, roj. 18.03.1958, diplomirana medicinska sestra, direktorica Doma Tisje, Sava 10a, Sava–
predlagatelj Evgenij Malis in skupina volivcev
3. Vili Mandelj, roj. 14.02.1953, ključavničar, upokojenec, Sava 62, Sava – predlagatelj Evgenij Malis in
skupina volivcev
Volijo se 3 člani.
2. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Ponoviče
1. Uroš Kranjc, roj. 16.04.1976, strojni tehnik, direktor, Ponoviče 18A, Sava – predlagateljica Renata Kranjc
in skupina volivcev
2. Anton Lokar, roj. 07.03.1961, strojevodja, nadzornik lokomotiv, Ponoviče 22b, Sava – predlagatelj Evgenij
Malis in skupina volivcev
3. Mateja Malis, roj. 12.06.1968, dipl.oec., strokovna sodelavka v računovodsko-finančni službi, Ponoviče
4k, Sava – predlagatelj Evgenij Malis in skupina volivcev
Volita se 2 člana.
3. VOLILNA ENOTA zajema območje naselja Leše
1. Jožefa Borišek, roj. 04.08.1956, gospodinja, Leše 12, Sava – predlagatelj Evgenij Malis in skupina volivcev
Voli se 1 član.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI SPODNJI LOG
Krajevna skupnost Spodnji Log– 1 volilna enota, obsega območje naselja Spodnji Log
1. Miha Simončič, roj. 12..06.1982, zobotehnik, Spodnji Log 12, Sava – predlagateljica Dunja Gorišek Simončič in skupina volivcev
2. Denis Cvetežar, roj. 11.11.1993, osnovnošolska izobrazba, Spodnji Log 52, Sava - predlagateljica Dunja
Gorišek Simončič in skupina volivcev
3. Branko Hauptman, roj. 02.10.1961, elektrotehnik, serviser, Spodnji Log 22a, Sava – predlagateljica Dunja
Gorišek Simončič in skupina volivcev
4. Nuška Hauptman, roj. 27.02.1967, kuharica, Spodnji Log 22A, Sava - predlagateljica Dunja Gorišek Simončič in skupina volivcev
5. Kevin Tomažin, roj. 16.04.1994, farmacevtski tehnik, analitik, Spodnji Log 31, Sava - predlagateljica Dunja
Gorišek Simončič in skupina volivcev
6. Mojca Štepic, roj. 17.02.1979, dipl.oec., svetovalka za razvoj, Spodnji Log 38, Sava - predlagateljica Dunja
Gorišek Simončič in skupina volivcev
7. Roman Matoz, roj. 31.01.1965, strojni mehanik, samostojni podjetnik, Spodnji Log 59, Sava – predlagateljica Dunja Gorišek Simončič in skupina volivcev
8.Mira Lisec, roj. 17.11.1968, poslovodja, operaterka, Spodnji Log 59, Sava - predlagateljica Dunja Gorišek
Simončič in skupina volivcev
9. Branka Hočevar, roj. 18.05.1981, gimn.maturantka, spec. za stike s kupci, Spodnji Log 42, Sava - predlagateljica Dunja Gorišek Simončič in skupina volivcev
Voli se 7 članov.

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI VAČE
Krajevna skupnost Vače– 1 volilna enota, obsega območje naselij Boltija, Cirkuše, Kandrše – del,
Klenik, Laze pri Vačah, Mala Sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka set,
Tolsti Vrh, Vače in Vovše
1. Maja Sakač Rožmanec, roj. 14.04.1970, dipl.grad.inž., gradbena projektantka, Vače 92A, Vače - predlagatelj Pavel Hiršel in skupina volivcev
2. Vida Pograjc, roj. 27.05.1966, univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva, višja svetovalka, Laze pri
Vačah 9, Vače – predlagatelj Pavel Hiršel in skupina volivcev
3. Marija Vozel, roj. 17.11.1956, osnovna šola, kmetica, Široka set 6, Vače - predlagatelj Pavel Hiršel in
skupina volivcev
4. Sonja Zidar Urbanija, roj. 13.09.1973, univ.dipl.inž.kmetijstva, kmetijska svetovalka, Potok 11, Vače - predlagatelj Pavel Hiršel in skupina volivcev
5. Simon Mizori, roj. 27.08.1976, mizar, kmet, Tolsti vrh 12, Vače - predlagatelj Pavel Hiršel in skupina volivcev
6. Robert Garantini, roj. 13.04.1969, strojnik težke mehanizacije, strojnik, Klenik 14, Vače - predlagatelj
Pavel Hiršel in skupina volivcev
7. Boštjan Strmljan, roj. 08.05.1985, dipl.inž.strojništva, letalski inženir, Laze pri Vačah 10, Vače - predlagatelj Pavel Hiršel in skupina volivcev
8. Dominik Pečar, roj. 30.07.1988, osnovna šola, nezaposlen, Vače 29, Vače - predlagatelj Pavel Hiršel in
skupina volivcev
Voli se 7 članov.
V Litiji, 19.09.2014

Predsednik OVK Litija:
Marko GODEC, l.r.
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Bliža se novo leto…
KOLEDAR ZA LETO 2015 BO ZOPET IZ DOMAČIH KRAJEV!

Kulturne,
tehnične in
naravne
zanimivosti
iz KS in MS
občine Litija
Tiskarna ACO bo, kot vsako leto,
izdala stenski koledar za leto 2015,
ki bo tudi tokrat nekaj posebnega,
saj bodo v koledarju prikazani
panoramski posnetki iz vseh KS
in MS občine Litija. Poleg velikih
panoramskih posnetkov so v
koledarju tudi manjše fotografije
na katerih so prikazane kulturne,
tehnične in naravne znamenitosti
iz občine Litija. Posnetki so bili
narejeni v začetku junija 2014,
torej čisto novi posnetki narejeni
s oktokopterjem, kateri poleti
tudi do 500 m višine. Marsikdo
bo ob listanju koledarja našel
svoje bivališče ter okolico v kateri
prebiva. Iz ptičje perspektive so
vidni vsi kraji, kot so Vače, Dole pri
Litiji, Breg pri Litiji, Sava, Spodnji
Log, Gabrovka, Polšnik, Konjšica,
Hotič, Ribče, Jevnica, Kresnice ter
desni in levi breg MS Litija.
Koledar je namenjen vsem
prebivalcem, ki prebivajo v naši
občini, kakor tudi vsem ostalim,
saj se bodo prepričali, koliko
zanimivosti se nahaja v naši občini.

Koledar bo v drugi polovici
meseca oktobra v prodaji v
Tiskarni ACO, CDK 39,
1270 Litija, tel.: (01) 8983 843,
v KGZ »TC Market« in v vseh
njihovih prodajalnah, v
DZS Litija ter v Papirnici in
fotokopirnici MARLI d.o.o. Litija.

Dosedanje svetnice in svetniki Slovenske nacionalne stranke v občinskih svetih širom Slovenije, so
že dokazali, da znajo in zmorejo odpirati in reševati
prava vprašanja.
Vsi se zavedamo, da so spremembe nujne, vendar
ni dovolj, da zgolj nezadovoljno stojimo ob strani.
Volitve so čas, ko lahko s svojo odločitvijo pomembno prispevaš k nadaljnjem življenju v tvojem kraju, v
tvoji vasi, v tvojem mestu – torej v tvoji občini.
Kandidatke in kandidati Slovenske nacionalne
stranke za volitve v občinski svet 05.10.2014:
Volilna enota št. 1

Volilna enota št. 2

Volilna enota št. 3

1. Matjaž Peskar
2. Dunja Tomc

4

8
1. Franc Hvala
2. Branka Medvešek
1. Miran Medvešek
2. Marjeta Povše

4

Razmisli in se odloči.
Voli kandidatke in kandidate Slovenske nacionalne
stranke.
OO SNS Litija
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NADALJUJMO SKUPAJ !
SLS – ŽUPANOVA RAZVOJNA LISTA
Z RAZVOJNIM PREBOJEM
3 NADALJUJMO SKUPAJ!
Spoštovane volilke in volilci!
V mandatu 2010-2014 je SLS –Slovenski ljudski stranki skupaj z ostalimi političnimi strankami uspel RAZVOJNI PREBOJ v naši občini Litija. Litija postaja LEPO in
PRIJETNO MESTO, prepoznavno tudi kot občinsko središče. To nam je uspelo v
času velike gospodarske krize. Javno poznano je, da nekateri posamezniki, ki so
v preteklosti že imeli kar nekaj priložnosti, da storijo kaj dobrega za naše mesto
in našo občino Litijo, še vedno hočejo slepiti javnost o pretiranem zadolževanju
občine. Resnici na ljubo je potrebno priznati, da je le-ta zanemarljiva, glede na
realizirano vrednost projektov in kar je pomembno - z nizkimi obrestnimi merami.
Vse to je bilo mogoče narediti ob močni svetniški skupini SLS-Slovenske ljudske stranke, ki je z devetimi svetniki nosila ključno ODGOVORNOST za nadaljnji
razvoj občine. Zavedamo se, da velikih projektov (izgradnja medgeneracijskega
središča ŠMELC, nove osnovne šole in centralne čistilne naprave s kanalizacijskim
sistemom ter vzporedno ureditvijo cestne infrastrukture, plinovod Kresnice -Litija, energetski sanaciji zdravstvenega doma in POŠ Dole, elektrodaljnovoda, izven
nivojsko križanje na Zg. Logu) in ostalih številnih in prav tako potrebnih projektov,
ki so bili predstavljeni v avgustovski številki občana,
ne bi bilo mogoče uspešno izvesti, če za tem ne
bi stala močna svetniška
skupina v občinskem svetu ob razumevanju vseh
Vas, spoštovane občanke
in občani. Zavedamo se,
da nekateri projekti tudi
še niso bili realizirani, je
pa naša trdna odločenost,
da bo to naša prioriteta v
tem mandatnem obdobju.
Prav zaradi teh dejstev je
ključno, če želimo tudi v
prihodnje NADALJEVATI Z RAZVOJNIMI PREBOJEM, da volilke in volilci podprete
na volitvah LISTO SLS- SLOVENSKO LJUDSKO STRANKO (ŽUPANOVO RAZVOJNO LISTO).
Le tako bomo omogočili CELOVITO UREDITEV VODOOSKRBE s CESTNO INFRASTRUKTURO NA PODEŽELJU IN NADALJEVANJE ŽE ZAČETIH PROJEKTOV
V MESTU LITIJA.

Našo listo sestavljajo kandidati iz vseh slojev družbe, kar 40% liste
SLS – Slovenske Ljudske Stranke (ŽUPANOVE RAZVOJNE LISTE) ni
članov stranke, so pa zrele in preizkušene osebnosti, ki uživajo splošno zaupanje v družbi in zato Vas vabimo in želimo, da z uporabo PERFERENČNEGA GLASU, poleg glasu listi, izberete svetnico ali svetnika
v občinskem svetu, prav po vašem izboru.
To je le nekaj razlogov, ki sem vam jih nanizal, da bi prepoznali zakaj
so volitve 5. oktobra POMEMBNE za NADALJEVANJE POTI USPEŠNEGA SKUPNEGA RAZVOJA NAŠE OBČINE LITIJA V PRIHODNJEM
MANDATNEM OBDOBJU.
Vaš župan Franci ROKAVEC

ZAKAJ PODPRETI KANDIDATE SLS –
(ŽUPANOVE RAZVOJNE LISTE) ZA OBČINSKI SVET?

Ker:

• je lista sestavljena iz profesionalnih politikov
• uspešnih podjetnikov
• intelektualcev
• delavcev
• kmetov
• mladih
• starejših
• domačinov –poznavalcev lokalnih problemov
• kandidatov, ki jih občani cenijo in jim zaupajo

KER JIH ZANIMA USPEŠNO DELO IN NE DENARNA
NADOMESTILA!

Glavni programski poudarki v naslednjem
mandatnem obdobju so:

• ureditev mestnega muzeja in dograditev doma invalidov
• obrt in podjetništvo-odpraviti komunalni prispevek za vlaganja v gospodarstvo, podjetništvo in kmetijstvo,
• izgradnja podružnične osnovne šole Hotič z ureditvijo prostorov za predšolsko vzgojo
• ureditev dodatnih oddelkov za predšolsko vzgojo v Gabrovki, Dolah, Vačah
ter vrtcu Najdihojca v Litiji,
• izgradnja optičnega omrežja na celotnem območju občine Litija,
• nadaljevati prizadevanja za celovito oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine Litija (Litija, Kresnice, Golišče, Mamolj, Sp. Log, Gabrovka,
Dole, Tihaboj, Vače, Hotič),
• nadaljevati z modernizacijo lokalnih cest in javnih poti in jih asfaltirati v
dolžini vsaj 50 km,
• začetek izgradnje verige HE na srednji Savi in vzporedna ureditev celotne
infrastrukture s posebnim poudarkom na ureditvi magistralne ceste Ljub
ljana – Zidani most,
• nadaljevati prizadevanja za dinamični razvoj kulture, športa, sociale in
gasilstva, predvsem njihovih programov ter infrastrukture,
• nadaljevati utečeno usmeritev občine Litija, ki je prijazna do občanov,
z nizkimi občinskimi cenami komunalnih storitev.
V SLS – Slovenski ljudski stranki – ŽUPANOVI RAZVOJNI LISTI želimo tudi
v prihodnjem mandatu 2014-2018 nadaljevati USTVARJALEN DIALOG s
političnimi strankami, civilno družbo – skratka z vsemi občankami in občani.
Ustvarjalen dialog lahko prispeva k zagotavljanju trajnostnega razvoja v SRCU
SLOVENIJE, ki temelji na spodbujanju gospodarskega razvoja in medgeneracijskega sožitja.
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1. VOLILNA ENOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BOJAN ŽELEZNIK, samostojni podjetnik
LIJANA LOVŠE, podžupanja
MARKO ZAJC, samostojni podjetnik
JOŽEFA KEŽAR, zdravnica, direktorica
ALBERT PAVLI, ravnatelj
NEŽKA PIRC, finančni knjigovodja
FRANC ACO SIMONČIČ, upokojenec in gasilec
ALEŠ JURIČ, višji svet. na AKTRP
AVGUST PESTOTNIK, bivši podjetnik, upkojenec
MARICA MATIJEVIĆ, upokojenka
FERDINAND KUNSTELJ, upokojenec
MARTA PERŠIN, tehnologinja
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2. VOLILNA ENOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FRANC ROKAVEC, župan
MARIJA BAJDE OSOLNIK, komercialistka
PAVEL HIRŠEL, upokojenec, inž. ptt prometa
ANTON LOKAR, nadzornik lokomotiv
IVANA ŠINKOVEC, direktorica
ROMANA KOCIJANČIČ, ekonomski tehnik

1

3. VOLILNA ENOTA
1.
2.
3.
4.
5.

ANTON JESENŠEK, strojni teh., kontrolor
HELENA PERKO, upokojenka
ANTON KORIMŠEK, upokojenec
STANISLAVA BREGANSKI, upokojenka
UROŠ KOMAT, prodajni predstavnik
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VOLILKE IN VOLILCI, ČLANI IN SIMPATIZERJI
DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV
Območna organizacija DESUS Litija je v letu 2014 zelo odgovorno pristopila k pripravam na lokalne
volitve. Želeli smo si pridobiti za sodelovanje nove, strokovne, odgovorne in tudi mlajše sodelavce.
To ni bilo lahko, saj se naša organizacija šele v zadnjem obdobju bolj krepi in svoje somišljenike
pridobiva na celotnem območju občine.. Opravljeni so bili številni razgovori, ki so prispevali k oblikovanju kandidatnih list za
posamezno volilno enoto.
Dne 1. septembra 2014 je območna organizacija demokratične stranke Litija izvedla kandidacijski zbor
na katerem so bili predstavljeni kandidati za občinski svet in izvedene tajne volitve.
Na osnovi teh bodo na glasovnicah naše stranke v posameznih volilnih enotah naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

(Mestna skupnost Litija, KS Breg-Tenetiše)
1. KRAMAR Irena
2. KOZLEVČAR Rudolf
3. KIRM Ivanka
4. SVERŠINA Anton
5. TEKAVEC Alenka
6. WEILGONI Marjan

3

7. MAJHENIČ Marija
8. BAJC Jožefa
9. JEREBIČ Stanislav
10. POGLAJEN Alojz
11. RALIĆ Svetozar

Pri sestavi kandidatnih list smo dosledno upoštevali
zastopanost žensk. Tudi v mandatnem obdobju
2014-2018 bo naša stranka konstruktivno in odgovorno
sodelovala pri uresničevanju nalog na celotnem
območju Občine Litija. Večja socialna varnost,
urejenost okolja in prostora ter ustvarjanje pogojev
za zaposlovanje mladih bo prispevalo k izboljšanju
kvalitete življenja in večjo socialno
varnost tudi starejše generacije.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

(Krajevna skupnost Ribče,
Jevnica. Kresnice, Hotič, Vače,
Sava, Sp. Log)

1

1. GODEC Marko
2. SMRKOLJ Sonja
3. ŽNIDERŠIČ Leopold
4. ŠINKOVEC Jožica
5. JUVANČIČ Matjaž

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

5

(Krajevna skupnost Polšnik,
Konjšca, Gabrovka, Dole pri Litiji)
1. HRIBAR Jože
2. SEVŠEK Hedvika
3. KRALJ Darko
4. ZORE Danica
5. KOKALJ Pavel

Spoštovane VOLILKE IN VOLILCI!
Prepričani smo, da poznate prizadevanja in cilje naše stranke DESUS- Demokratične stranke upokojencev Slovenije, zato pričakujemo na volitvah 5. oktobra 2014
vašo podporo naši stranki in kandidatom. Če želite nameniti glas posameznemu
kandidatu obkrožite na listi /DESUS in kandidata kateremu namenjate glas).
Hvala za vaše zaupanje in podporo! DESUS OO Litija

NEODVISNA LISTA DUŠANA HAUPTMANA
1. VOLILNA ENOTA

Smo civilna in neodvisna lista,
ki deluje brez političnih
barantanj in strankarskih
pajdaštev.
Imamo znanje,
voljo, izkušnje in dobre
namene za ljudi.
Podpiramo vse programe
in projekte, ki bodo občankam
in občanom zagotovili
kakovostno, spodobno in
sodobno življenje.
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1. Dušan
Hauptman
mag.manag.
izob.,
inšpektor
svetnik

2. Vida
Vukovič
dipl.uni.oec.,
svetovalka
gen. direktorja

3. mag. GORAZD
PRAPROTNIK
mag. programer,
predavatelj

4. URŠKA
BOLDIN
prof.šp.vzg.,
učiteljica

5. IZTOK
IZLAKAR
komunalni
inženir,
projektant
telekomunikacij

6. NATAŠA
LOVŠE
uni.dipl.ekon.,
str. del. za
javna naročila

7. STANE
KOKALJ
srednja
izobrazba,
izvršni sekretar

8. SABINA
ROVŠEK
dipl.
varstvoslovec,
organizator
izobraževanja

9. MARJETA
VRANČIČ
dipl.ing.
rudarstva in
geoteh,
vodja projektov

10. SEAD
KIŠIĆ
rudar,
upokojenec

11. TOMO
BIZJAK
komunalni
inženir,
tehnični vodja

12. mag.
MARKO
DOBLEKAR
magister
znanosti,
načelnik
upravne enote

3. VOLILNA ENOTA
1. ANA MARIJA
MAJCEN
gostinski
tehnik,
podjetnica
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2. TONI POVŠE
uni.dipl.oec,
kulturni
delavec

STOPIMO SKUPAJ!
2. VOLILNA ENOTA

4

1. ROMAN
PONEBŠEK
uni.dipl.ing el.,
direktor

2. MARGITA
SELAN
VOGLAR
uni.dipl.iur,
direktorica

3. MIHA
JANČAR
spec.org. in
manag.,
sistemski
inženir

4. POLONA
SAVŠEK
gimnazijski
maturant,
strokovna
delavka
5. MARUŠA
MOHAR
gimnazijski
maturant,
prodajalka

DRUŠTVA
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društvo upokojencev
www.dulitija.si

V BREGINJSKEM KOTU
6. avgusta smo bili litijski upokojenci na izletu v Breginjskem kotu, najbolj zahodnem delu
Slovenije. In spet smo se srečali z drugačnim
svetom, ki nas je prevzel in za vedno pustil
sled v našem spominu.
V Breginju smo bili s tamkajšnjim turističnim
društvom dogovorjeni za predstavitev njihovega kraja in muzeja.
Hiter pogled po kraju nam razkrije hiše, raztresene po vznožju
Breginjskega Stola. Nič posebnega, mnogo je montažnih, nekaj
tudi zidanih, nobena od njih pa ne kaže častitljive starosti. Tabla
z napisom BREGINJSKI MUZEJ nas usmeri na dvorišče, obdano z
visokimi,v polkrog postavljenimi kamnitimi hišami, ki se med seboj
povezujejo v enovito zgradbo. Prepletene so z lesenimi ganki, do
katerih nas pripeljejo lesene stopnice. Bivališča v teh hišah nas
presunejo. Majhna kuhinja z zidanim štedilnikom, za vrati še manjša soba. To je bil bivalni prostor številčne družine. Stropi nizki, prav
takšna so tudi vrata. Čudimo se, kako skromno so tu ljudje živeli še
leta 1975. Takrat je potres uničil njihove domove in njihovo tradicionalno beneško arhitekturo. Le na fotografijah vidimo, kako velika
in edinstvena vas je nekdaj to bila. Ohranjen je le njen majhen
del, ki je zdaj, brez prebivalcev, spremenjen v muzej. Popotresna
obnova je nekdanjo podobo kraja popolnoma spremenila in močno
posegla v življenje tamkajšnjih prebivalcev. Ostal je le še drobec
arhitekturnega bisera. Domačinom v spomin, nam, obiskovalcem
pa za čudenje in občudovanje.
Pot smo nadaljevali proti Robidišču. Na tamkajšnji turistični kmetiji
najprej poizkusimo njihov ovčji in kozji sir, salame in suho meso. Izvemo, da ima vas le sedem odraslih prebivalcev, da pa se v turistični sezoni in ob vikendih njihovo število precej poveča. Domačinka,
ki nam je razkazala vas, pove, da v njihovi obnovljeni hiši, nekdanji
šoli, gostijo turiste iz raznih koncev Evrope.
Med zapuščenimi in propadajočimi stavbami je tudi nekaj lepo obnovljenih, ki vzbujajo upanje, da bo vas spet zaživela. Za nas pa je
zanimiva takšna kot je danes. Ogledali smo si vse: nekdanje stanovanje, originalno črno kuhinjo, galerijo, hlev in se sprehodili med
njihovimi nepokošenimi travniki.
Na poti proti dolini, smo se ustavili ob Nadiži in iz Napoleonovega
mostu občudovali njene zeleno modre tolmune. Pravijo, da je prav
ona izoblikovala ljudi v Breginjskem kotu. Tako kot je mehak njen
tok, so mehki tudi ljudje, ki živijo v njeni bližini. 
Milka Rogelj

SVIŠČAKI – SNEŽNIK
Pohodniki Planinske sekcije DU Litija smo se v soboto, dne 9.8.
2014 odločili osvojiti Veliki Snežnik, 1796 m visoko goro. Pripeljali
smo se do Planinskega doma na Sviščakih , ki je na višini 1242 m.
Za dosego cilja je bilo potrebno premagati 554 m višinske razlike.
Bila je lepa sončna sobota, kar je ugodno vplivalo na razpoloženje
pohodnikov. Po slabih treh urah hoje smo dosegli vrh Snežnika,
katerega kočo smo vseskozi opazovali in se je bleščala v soncu ter
nas vabila.
Med potjo na vrh Snežnika so se nam nudili lepi razgledi vse od
Kvarnerskega zaliva in otokov, Učke do Julijcev. Pohod je uspešno
vodil Viktor Čebela.
Po krajšem počitku in ogledu širše okolice smo se vrnili v Dom na
Sviščakih. Tu nas je pričakala Breda Merčon in nas počastila za svoj
jubilej – 80. rojstni dan.
Dobre volje in polni novih doživetij smo se preko Mašuna vrnili na
svoje domove. 
Nuša Rozman

DELAVNICE, JESEN 2014
Uvodni sestanek bo 2. oktobra 2014 ob 17. uri, kjer se bomo z
mentorji in predsednikom dogovorili o vsebini delavnic.
Razdelili jih bomo v dva sklopa: na delavnice, ki bodo namenjene
izdelkom za potrebe društva in tiste – ustvarjalne za dušo in nova
spoznanja .
Prva delavnica bo 9. oktobra in bo namenjena izdelavi dodatnih
bonbončnic za starostnike »nad 80 let«, ki se srečujejo v mesecu
oktobru.
S tedenskim presledkom si bodo sledile še druga in tretja delavnica. Druga bo vsebinsko in delovno naravnana na voščilnice, rojstnodnevne in božično-novoletne, tretja pa bo ustvarjalna (pletenje
nogavic). Delavnice se bodo izvajale vedno od 15. do 18. ure. Kako
naprej, pa se skupaj dogovorimo. Prisrčno vabljeni vsi, ki vas navdušujejo lepi, inovativni ali pa zgolj uporabni izdelki in ste radi v
prijetni družbi. 
Milena Dimec

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV
OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

USTVARJALNE DELAVNICE
Z delavnicami v prostorih Društva bomo pričeli
v torek, dne 30.9.2014, ob 16. uri. Na prvem
srečanju se bomo dogovorili, kaj vse bomo ustvarjali do konca letošnjega leta in v prvih mesecih prihodnjega. Nekaj idej je že pripravljenih, vsaka nova ideja pa je več kot dobrodošla. Poleg vizitk,
bomo tudi letos pripravili novoletna darilca in se naučili izdelovati
nakit iz različnih, izredno zanimivih tehnik. Naše članice se v okviru
zveze udeležujejo delavnic, nato kot mentorice posredujejo svoje
znanje. 
Vera Bric

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO
Zveza Delovnih Invalidov Slovenije dvakrat letno organizira delavnice za zaposlene in brezposelne invalide. Delavnice so bile
organizirane 12. in 13. septembra v Termah Ptuj. Udeležili so se
ga: vodja aktiva Petar Ćosić, namestnica aktiva Tina Cirar ter Irena Tičar in Špela Šikovec. Predavanja in delavnice so razporejene tekom dneva. Potekajo različne delavnice in so razdeljeni po
skupinah. Vsak udeleženec se torej vključi v svojo skupino. Namen teh predavanj je, da svoje znanje in veščine prinese tudi v
društvo.

PRIHAJAJOČI DOGODKI
MDI Litija in Šmartno pri Litiji organizira državno prvenstvo v šahu,
ki bo potekalo 22.11.2014. Kmalu za tem pa tudi organiziramo novoletni turnir v šahu, ki bo 14.12.2014. Vodja šahovskega oddelka
je g. Franci Prettner, ki ga zelo uspešno vodi.
12.12.2014 pa bomo imeli tradicionalno prednovoletno srečanje
invalidov. Kot vsako leto bomo tudi letos obdarili naše člane, ki
se bodo udeležili našega veselega dogodka. Vsi dogodki pa bodo
potekali v prostorih Gostilne in Pizzerije Kovač.
V mesecu oktobru se bodo naši športniki udeležili območnega tekmovanja v šahu in pikadu. Vsem športnikom držimo pesti in zaželimo veliko sreče, da se uvrstijo na državno prvenstvo.

UTRINKI LETOVANJA
V drugi polovici avgusta smo se izpred železniške postaje v Litiji, z
avtobusom odpeljali na 7- dnevno letovanje v Starigrad / Paklenico, s turistično agencijo Relax.
Avtobusa sta 92 udeležencev pripeljala neposredno do hotela.
Starigrad je malo Dalmatinsko mesto pod Velebitom, pred Zadrom.
Tu se stikata blago sredozemsko in ostro gorsko podnebje.
Z nami je ostal avtobus, ki nam je bil na voljo za različne izlete.
Ogledali smo si:
Pag, ki je znan predvsem po paškem siru, ki je prava poslastica.
Prav tako se že stoletja ohranja Paška čipka, saj je vsak izdelek
unikat zase.
Zadar je pristaniško mesto v severni Dalmaciji, glavno mesto Zadarske županije in sedež rimskokatoliške nadškofije. Dve mestni
napravi, ki sta postali simbol mesta Zadr: Morske orgle in Pozdrav
Soncu se nahajajo na samem vrhu zadarskega arhipelaga. Obe napravi poskušata pokazati komunikacijo z naravo; orgle se nahajajo
v morju in pod vplivom morja oddajajo zvok, in Pozdrav Soncu v
nepozabnem sončnem zahodu spreminja barve in ustvarja izrazito
igro svetlobe.
Naša članica Ana Mohar je organizirana pohod po narodnem parku
Paklenica.
Vrhunec letovanja je bil enodnevni izlet na Kornate.
Zaradi osupljivih naravnih bogastev, nedotaknjenih lepot in izrednega morskega ekosistema je 89 Kornatskih otokov razglašenih za narodni park. Narodni park Kornati zavzema okoli 220 km
od tega je le četrtina kopnega. Na neokrnjenem otočju ni elektrike, niti vodnih virov, razen nekaj manjših studencev. Tu stalnih naselij ni. Ribiške hišice v majhnih zaselkih so naseljene le
poleti.
Na izletu nas je vseskozi spremljala glasba in petje ter dobra hrana
in pijača.

O DAMI IZ ŽELEZNE
DOBE Z VAČ
Konec septembra se bomo
na Vačah ponovno vrnili
v železno dobo. Tokrat se
bomo pobliže seznanili z
grobom bogate dame iz 7. stol. pr.n.š., ki je sodila v sam vrh tedanje družbene lestvice.
Pokopana je bila z jantarno ogrlico okrog vratu, na levi roki je imela
zapestnico iz drobnih jantarnih jagod. Obleko si je na prsih spenjala z veliko sponko oz. fibulo, izdelano iz brona in roževine. V grob so
ji priložili tri figurice: dve figurici v obliki ženskega lika in figurico v
obliki jezdeca, ki so imele po vsej verjetnosti religiozen oz. votiven
značaj. Koščen tulec z vrezanim okrasom, ki je bil prav tako priložen v grob, pa se je morda uporabljal kot dišavna škatlica.
Sestav groba je edinstven in na Vačah nima ustreznih primerjav,
najdemo pa jih v bogatih ženskih grobovih iz Nezakcija v Istri in
iz Palestrine (Praeneste) v Italiji, kar dobro izkazuje medsebojno
povezanost teh krajev v času železne dobe. Na temelju tega in podobnih primerov je bilo mogoče ugotoviti, da so v tem času potovali širom po Evropi ne samo trgovci s svojimi izdelki, pač pa tudi
družbena elita, ki je s porokami sklepala politična zavezništva daleč
izven meja svojih gradišč.
Damo s figuricami boste spoznali na 5. arheološkem pohodu iz
ciklusa Po poti velikega kneza z Vač, ki ga prireja Društvo za
razvoj in varovanje GEOSS-a. Pohod bo potekal v nedeljo, 28. septembra, s pričetkom ob 10. uri v Domu Petra Svetika na Vačah. Sprejemu in ogledu razstav bo sledil pohod po arheološkem
najdišču, dolg približno 8 km. Pohod je srednje zahteven in ima
številne postanke za arheološko razlago in gledališko igro. Pogostili
se boste z okusno knežjo malico, ki je skuhana in spečena iz železnodobnih prvin. Dogodek se bo predvidoma zaključil ob 16. uri.
Strokovni del pohoda bomo vodili arheologinja dr. Vojka Cestnik,
geolog Blaž Zarnik, in etnologinja Anka Kolenc, za dramsko zgodbo, polno nenavadnih zapletov in spletk, pa bo poskrbelo družinsko
gledališče Kolenc.
Dogodek je doživetje za vse, ki želite preživeti prijeten nedeljski
dan v naravi in se seznaniti z bogato dediščino tega prostora.
Obiskovalci, ki ste se naših pohodov že udeležili, prinesite s seboj
izkaznico in zbirajte žige! Za vsakih 6 žigov prejmete darilo.
Štartnina znaša 10 evrov. V ceno so vključeni: izkaznica, zloženka,
vodstva, pogostitev ob sprejemu in knežja malica. Za otroke do 10
let je obisk brezplačen.
Več informacij na: www.drustvo-geoss.si ali na telefon:
(01) 897 66 80 (Družinsko gledališče Kolenc).
Dr. Vojka Cestnik,
univ. dipl.
arheologinja,
strokovna sodelavka
Društva GEOSS
Sponka za obleko
(fibula) in figurice
iz ženskega groba
z Vač. (Stare F., Vače, Arheološki katalogi Slovenije 1, Ljubljana
1955, T 34: 1-3; 75: 23)

Društvo omogoči letovanje našim članom po bistveno nižji
ceni kot so kataloške cene različnih agencij. To letovanje pa
ustreza socialnim in zdravstvenim razmeram invalidov.

NAPOVEDNIK
Sobota, 4. oktober 2014, IZLET – Ne vemo kam
Sobota 18. oktober 2014, POHOD – Ne vemo kam
Četrtek, 25. oktober 2014, Srečanje s člani DU Maribor - Tabor

OBVESTILO
Članke v originalu lahko preberete na spletni strani: www.dulitija.si

TOREK, 7.10.2014, ob 16.uri
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ZDRAVSTVENO PREDAVANJE
Vabimo vas na zelo zanimiva predavanja katera bodo potekala v predavalnici knjižnice
Litija.
8.10.2014 ob 16.00 uri: Zapleti na očeh,
predaval bo dr. Kostadin Kosev.
15.10.2014 ob 16.00 uri: Diabetično stopalo, predavala bo ga.
Mira Slak, dipl.vms., predavanje bo o negi in pregledu nog, merjenju o občutljivosti in po potrebi merjenje krvnega pretoka v nogah
(dopler).
OKREVANJE IN ŠOLA DIABETESA V DOLENJSKIH TOPLICAH
Sedemdnevno okrevanje, ki poteka od 2.11.2014 do 9.11.2014.
Primerna in redna telesna aktivnost je namreč pomembna tako za
vsakodnevno urejanje krvnega sladkorja kot naložba v dolgoletno
preventivo kroničnih zapletov sladkorne bolezni.
možnost obročnega odplačila aranžmaja s plačilno kartico (Maestro), 5 obrokov, brezplačni avtobusni prevoz v zdravilišče ter
nazaj.
7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Vital****: 343 EUR
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Vital****: 287 EUR

7 polnih penzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Kristal****: 352,80 EUR
7 polpenzionov v dvoposteljni sobi
Hotel Kristal****: 296,80 EUR

Navedene cene veljajo za namestitev v dvoposteljnih sobah in že
vključujejo zgornjo mejo vseh popustov (35% popust) , nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene veljajo na osebo, turistična
taksa ni vključena v ceno (1,01 EUR na dan na osebo). Doplačilo
za 1/1 sobo je 8 EUR na dan. Prijave za okrevanje zbiramo do
17.10.2014.
MERJENJE SLADKORJA, KRVNEGA TLAKA IN HOLESTEROLA
V društvu bo merjenje v sredo 1.10. od 8.00 do 10.00 ure.
KGZ Litija bo merjenje v sredo 15.10.2014 od 8.00 do 12.00 ure.
KGZ Šmartno bo merjenje v sredo 22.10.2014 od 8.00 do 12.00
ure.
KOPANJE V DOLENSKIH TOPLICAH Se vedno vam nudimo nakup
celodnevnih kopalnih kart (ki veljajo tudi ob vikendih in praznikih),
v kolikor bo interes (vsaj 15 udeležencev) za kopanje lahko prevoz
organiziramo v društveni pisarni.
TELOVADBA S telovadbo pričnemo v mesecu oktobru. Telovadba
bo potekala v Športni dvorani Litija dvakrat tedensko /ponedeljek
in sreda/ ob zadostnem številu prijavljenih.
POHODI
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

Preska- Preženjske njive- Jelenje- Borovak
Volčja jama- Obolno
Goli vrh- Rupnikove jame avtobus
Dole- oglarska pot
Kresnice- Slivna

Lojze Hauptman
Božo Čertalič
Lojze Hauptrman
Ivan Lamovšek
Božo Čertalič

Nadaljujemo z ustaljeno tradicijo in skupaj s člani MDI vsak
četrtek organiziramo pohode v naši bližnji in daljini okolici. Zbor
je ob 8.00 uri pred društveno pisarno. Pohodi se bodo glede na
vreme tudi prilagajali. Hodite na lastno odgovornost v primerni
obutvi in opremi.
Za pohode v okolici se obvezno prijavite v društveni pisarni najkasneje dan pred pohodom!!!
Za ostale pohode kot na primer Goli vrh- Rupnikove jame, kjer je
zanimanje večje bo organiziran avtobusni prevoz, zato se prijavite
teden dni pred odhodom z obveznim plačilom akontacije.
PLAVANJE IN VADBA V BAZENU ŠMARTNO Skupaj z MDI nadaljujemo plavanje in vadbo v bazenu Pungart v Šmartnem ob sredah
od 16.00 do 17.00 ure. Vljudno vabljeni.
USTVARJALNE DELAVNICE Z ustvarjalnimi delavnicami nadaljujemo ob četrtkih ob 17.00 uri.
Pripravila: 	
Predsednica DD Litija in Šmartno:
Sonja Čerčinovič
Rudolfa Pogačar

NOVA KOLEKCIJA
ŠPORTNIH UR ADIDAS
različne barvne kombinacije
različni modeli
za ženske in moške
za mlade in manj mlade

Vabljeni v trgovino

URARSTVO BIG BEN
prodaja in popravilo vseh vrst ur

Društvo U3 Litija in Šmartno
vabi na prireditev

SLOVESEN PRIČETEK
NOVEGA ŠTUDIJSKEGA
LETA 2014/2015,
na razstava z naslovom POČITNIŠKO
USTVARJANJE in na POGOVOR z avtorjem avtobiografskega dela
Vonj pečenih jabolk, Albertom Avguštinčičem, ki bo 7. oktobra
2014, ob 17. uri v Kulturnem centru Litija
Bogatejši smo za knjigo Vonj pečenih jabolk, delo profesorja
Alberta Avguštinčiča, dolgoletnega predavatelja filozofije na Gimnaziji Poljane in Šubičevi gimnaziji ter mentorja študentom na Filozofski fakulteti. Avtor se je posvetil bralcu z berljivo in pretresljivo
iskreno, na trenutke zelo kritično, izpovedjo rejenca, otroka brez
doma in družine, ki v primežu sistema skozi vsa obdobja svojega
življenja skuša najprej razumeti in nenazadnje tudi stkati odnos
trojca oče - mati – otrok s svetom, ki ga obdaja.
V novem študijskem letu smo pripravili nekaj zanimivosti, dobre,
preverjene vsebine pa so ostale; kot je ekskurzija Študijskega
krožka (ŠK) Kulturna dediščina, ŠK Keramika (prvo srečanje bo 13.
oktobra ob 10. uri v Knjižnici Šmartno. Ustvarjalnica (One Stroke
Painting – slikanje z eno potezo) bo 30. oktobra 2014 ob 16. uri v
Kulturnem centru Litija.
Vas zanima igranje inštrumenta (flavta, kitara,…)? Pridružite se nam
in uživajte. Na uvodnem srečanju bomo razkrili še ostale novosti.
Člani Društva boste o dejavnostih obveščeni elektronsko, pisno,
v lokalnih medijih, na oglasni deski in na naši spletni strani www.
srce-me-povezuje.si/u3-litija-smartno.
Veselimo se srečanj. 
Člani Upravnega odbora
Preše na Vaškem dnevu
Deset članov društva LILA je prispevalo
svoja dela za likovno razstavo PREŠE, ki
je bila na Vaškem dnevu v nedeljo, 24.
8. 2014, z naslovom »Žeja opeša, če je
dobra preša« v organizaciji Društva žena
in deklet Vače. Razstavljali so: Nubia Anžel, Marko Begić, Jelka
Jantol, Danijela Kunc, Marjeta Mlakar Agrež, Joža Ocepek, Darja Smolej, Marija Smolej, Pavel Smolej in Jelka Zajc.
Tri razstave
Razstavo EX TEMPORE KRESNICE 2014 si lahko še ogledate v
septembru v Knjižnici Šmartno. Pridružili smo ji tudi razstavo PREŠE. V začetku oktobra pa bo JSKD Litija v avli litijske občine odprla
razstavo RIMSKI IMPERIJ - ZRCALO SODOBNEGA GLOBALIZIRANEGA SVETA.
Udeležba na Sladki Istri
Člani društva LILA se vsako leto udeležijo likovnega ustvarjanju na
ex temporu SLADKA Istra, ki bo 20. septembra v Kopru.
Podarjene slike
Slike članov MALE LILE odslej visijo v prostorih nove glasbene šole.
Te slike so nastele v prejšnjem šolskem letu v projektu, ki ga je
vodila mentorica Maja Šuštaršič. Drštvo Lila je slike glasbeni šoli
podarilo.
Čevlji, ki so iz gline in so prav
tako nastali v MALI LILI, so razstavljeni pri našem modnem
čevljarju Mitji Hojaku v MIHOYI
v Litiji.

Dan odprtih vrat v Uradu
predsednika Republike Slovenije
Ob odprtju Medgeneracijskega središča Šmelc,
nas je predsednik republike, gospod Borut Pahor
povabil na ogled predsedniške palače. V mesecu
avgustu smo nato prejeli prijazno vabilo iz urada predsednika države, v katerem je predsednik države povabil pevski zbor stanovalcev
Doma Tisje k sodelovanju v kulturnem programu, ob Dnevu odprtih vrat,ki je bil 17. avgusta, ko obeležujemo združitev prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom.
Ob tej priložnosti je v Veliki dvorani potekal krajši kulturni program,
kjer je uvodoma številne obiskovalce in nastopajoče pozdravil predsednik republike, gospod Borut Pahor. V pozdravu je vsem Slovenkam in Slovencem iskreno čestital ob prazniku ter se obiskovalcem
posebej zahvalil, da so se v tako velikem številu odzvali na povabilo k
ogledu Predsedniške palače. Izrazil je veliko zadovoljstvo, da je odločitev o dnevih odprtih vrat predsedniške palače ob državnih praznikih, ki jo je sprejel ob začetku svojega mandata, tako dobro sprejeta.

Gospa Irena Špela Cvetežar, namestnica direktorice za zdravstveno
nego in oskrbo, se je zahvalila predsedniku za povabilo ter na kratko predstavila delo v domu in zaupala modrosti dolgega življenja.
Obiskovalce sta ganili pesmi »Kje so tiste stezice« in »Bele planike
tri«, ki ju je zapel pevski zbor Tisa. V programu sta sodelovali tudi
učenki glasbene šole, ki sta obogatili program z igranjem na klavir
in flavto. Pozdravni nagovor je imela tudi ravnateljica Glasbene šole
Litija – Šmartno, gospa Janja Galičič.
Številni obiskovalci smo si pod strokovnim vodstvom uslužbencev
Protokola Republike Slovenije ogledali poslopje Predsedniške palače in obiskali delovne prostore Predsednika Republike Slovenije,
gospoda Boruta Pahorja. Z velikim zanimanjem smo si ogledali tudi
menjavo častne straže garde Slovenske vojske, ki je bila ob državnem prazniku postrojena pred Predsedniško palačo.
Renata Ozimek, dipl. delovna terapevtka
CIVILNA INICIATIVA – ZDRUŽENJE
ZA BOLJŠO LITIJO

ODZIV NA ODGOVOR KSP LITIJI
NA ČLANEK KAKO SE DRAŽIJO
KOMUNALNE STORITVE…
Občani naj pregledajo položnice, ki jih prejemajo za komunalne
storitve, in sami presodijo, kdo koga zavaja!

Vpisi v likovno šolsko leto
2014/2015 že potekajo. Vsi tečaji in delavnice se začnejo v oktobru. Če se nam še želite pridružiti, se oglasite v Megličevem ateljeju
v Šmartnem vsako sredo v septembru od 18. do 19. ure. Vpisovali
bomo v likovne tečaje za odrasle (začetni in nadaljevalni), delo
bosta nadaljevali CICI LILA (za otroke od 4. do 8. leta) in MALA
LILA (za otroke od 9. do 15. leta). Vpis bo potekal tudi v foto sekcijo.
Predsednica LILA: Joža Ocepek


Nevenka Bevc s.p.

Ponoviška cesta 12, LITIJA

Tel.: 01/8981-206 • GSM: 031/535-147

Cenjene stranke obveščam
o novem delovnem času!
DELOVNI ČAS:	 PO, TO: 07.00 – 14.00
SR, PE: 09.00 – 19.00

01 8995 140
bigbenurarstvo@gmail.com

dom tisje

ČE: 13.00 – 19.00
Sobota: po dogovoru

ZAČELO SE JE….
Pričelo se je volilno obdobje in tokrat so politiki in njihove stranke
očitno odvrgle še zadnje ostanke sramu in spodobnosti. Če samo
pogledamo v avgustovsko številko glasila Občan, kjer se glavne
stranke županove koalicije (SLS, SDS, SD) vsaka zase hvalijo, kaj
so dobrega naredile za občane. Dobesedno si lastijo zasluge za
čisto vse, kar se je v občini zgodilo in naredilo v zadnjem mandatu,
človeku enostavno postane slabo.
Kaj res ne premorejo več čisto nobenega občutka za osnovno higieno? Kot da v naši občini obstaja samo par političnih strank (in njihovih veljakov) z neomejeno oblastjo, občani pa smo neznano kam
poniknili, kot da ne stanujemo več tukaj, kot da v Litijo hodimo le
na obisk….. Namesto da bi se politične stranke na oblasti zmenile,
sestavile skupen prispevek o zaslugah in se spodaj vse podpisale,
kot bi se spodobilo in bilo tudi všečno za večino podložnih občank
in občanov, se vsaka zase hvali in trka po prsih eni v barvah, drugi
pa v črno beli tehniki. Mi občani pa smo vsi zmedeni, ker sedaj
enostavno ne vemo, kateri stranki pa naj se zahvalimo za tak neverjeten napredek in uspeh naše občine?
In kaj bi se spodobilo? Spodobilo bi se, da bi se pred volitvami vse
stranke zahvalile volivcem za glasove, da s(m)o jim omogočili, da so
lahko vladali in naredili vse to, s čimer se sedaj hvalijo, med drugim
predvsem s pomočjo velikega števila posameznikov, društev in firm,
ki so bile za svoje delo dobro plačane itd., vsekakor pa ni nobena
politična stranka vseh teh projektov in ostalega plačala z lastnim denarjem… ...Vse to smo in še bomo (pre)plačali mi davkoplačevalci!
Če se na državni ravni že dolgo opozarja na popolno pomanjkanje
etike in morale na političnem področju, je na lokalnih ravneh to še
veliko huje predvsem zato, ker so občanke in občani očitno postali
popolnoma imuni na enormno število neetičnih in nemoralnih potez in
obnašanja. Zaradi dobesedno katatoničnega stanja volilcev ni nikogar
več sram, niti se nihče več ne zgraža. Res več ne vemo, kje živimo…..
»Kdor molči, se strinja,« so rekli stari Rimljani. No, v CI Litija se ne
strinjamo, zato na nespodobnosti in nepravilnosti opozarjamo…..
Ker je ta izdaja Občana zadnja pred volitvami, je mogoče prav, da
v CI Litija pozovemo občanke in občane: »POJDITE NA VOLITVE
V ČIMVEČJEM ŠTEVILU, NE NASEDAJTE SLADKIM IN NEREALNIM OBLJUBAM POLITIČNIH STRANK IN KANDIDATOV TER NA
KONCU DOBRO PREMISLITE, KOMU BOSTE DALI SVOJ GLAS,
KAJTI OD TEGA BO ODVISNO KAKO BOMO ŽIVELI V LITIJI V
PRIHODNOSTI!«
Oglejte si našo spletno stran www.civilna-iniciativa-litija.si
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Tekaška skupina v Šmartnem
zaživela

Letošnje poletje je zaznamovalo klavrno in deževno vreme, a na
tekaške poti je vseeno posijalo sonce in tekače nagradilo za trud,
voljo, pridnost in vztrajnost.
V Šmartnem se je rodila
nova skupina ljudi, z različnimi zgodbami, ki bodo
poslej pisali nove zgodbe
o uspehih. Vsak s svojimi
željami, idejami in hrepenenju po višjih ciljih in notranji sreči....
Dobivamo se vsak ponedeljek ob 18 uri, zaenkrat
še vedno v Šmartnem pred O.Š. Tisti, ki se še niste opogumili, pa
bi res radi tekli, vam na uho zašepetam, da smo kot skupina že doživeli ognjeni krst na čisto pravi organizirani tekaški prireditvi. Kako
nam je šlo, pa v naslednjem prispevku.
V jeseni se bomo skupaj pripravili na ljubljanski maraton, se družili
na skupnih treningih, opravili nekaj predavanj in naredili plan za
novoletno zabavo. Vsak teden pa seveda pridno tekli, se družili in
skrbeli za dobro počutje.... 
motivator Mia Loc

KMN FC LITIJA JE PRIČELA
Z NOVO FUTSAL SEZONO
Začela se je nova futsal sezona 2014/2015
in s tem tudi dejavnosti v KMN FC Litija.
Prvi so s treningi pričeli igralci članske
ekipe, ki bodo letos ponovno trenirali pod
vodstvom Tomija Horvata, ki se vrača po
letu premora. Od ekipe so se poslovili številni nosilci igre, ki so
v prejšnjih letih osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. Po odhodu
Danijela Pantiča, kapetana Dejana Simiča, vratarja Darka Tokiča, Matevža Osredkarja, Damirja Pertiča, Željka Mitrakoviča ter
Mileta Simeunoviča, bodo breme na svoja ramena prevzeli številni novinci. Novinci so tako Denis Totoškovič, Nermin Hasanbegovič, Marko Bubnjič, Roman Hribar, Marko Šarkovič, Svetozar Rastoka, vratarji, Marko Đekovič, Primož Relič ter mladi Max
Dimec, Miha Štrus ter povratnik v klub Nikola Jandrič. Vsi novinci pa se bodo pridružili novemu kapetanu Gašperju Vrhovcu,
Damirju Puškarju, Borutu Ručni, Borutu Bučarju, Borisu Joliču,
Aleksandru in Milanu Radonjiču ter Jasminu Begiču. Kljub veliko
novim obrazom imamo v klubu jasen cilj za letošnjo sezono poseči čim višje v prvenstvu in pokalu!
Kot drugi so s treningi pričeli igralci ekipe U19, ki bodo trenirali
pod vodstvom Darka Tokiča. Tudi pri njih so cilji povezani s cilji
kluba – poseči čim višje v vsakem tekmovanju. Kljub mladosti
verjamemo, da so tudi naši mladinci sposobni odigrati tako dobro, da pridejo do boja za medalje. Kot zadnji pa sta s treningi
pričeli še najmlajši ekipi U13 in U15, ki sta dobili novega trenerja. Zaradi službenih obveznosti trener ni več Bojan Žunko,
njegovo nalogo pa bo prevzel mladi Luka Bregar. Pri mladih bo
poudarek predvsem na osebnostnem in športnem razvoju, kjer
bo cilj vzgojiti igralce, ki bodo sposobni igrati na vrhunskem
nivoju, obenem pa se bodo razvijali kot osebe.
Treningi ekip U13 in U15 potekajo ob torkih in četrtkih (14:30h
– 16h) ter ob sobotah (8:30h – 10h). Ekipa U19 tudi trenira ob
torkih (17:30h – 19h) in četrtkih (17h – 19h). V klubu prav tako
vabimo vse mlade, ki bi radi trenirali futsal, da se pridružite ekipam ob napisanih terminih.
Prav vsakega bomo veseli. Seveda pa bomo veseli tudi vas dragi navijači, da se v čim večjem številu udeležite ogleda tekem
naših ekip v športni dvorani Litija! Spremljajte nas tudi na naši
spletni strani www.fclitija.si ter na uradni facebook strani Futsal
club Litija. Športni pozdrav!
KMN FC Litija

VETERANKE LITIJE V ČRNI GORI
Veteranke Litije smo v mesecu juliju prejele vabilo za sodelovanje
na turnirju v obmorskem mestu Tivat v Črni gori. Na zaključku sezone je o tem stekel pogovor in dogovorile smo se, da poskušamo
za pomoč pri realizaciji te naše želje zaprositi sponzorje. Uspelo
nam je. V četrtek, 28.8.2014 zvečer smo se s kombijem in osebnim
avtom odpravile na pot proti Črni gori in v petek v jutranjih urah v
veselem razpoloženju prispele na cilj. Isti dan je ob 18. uri potekala
slovesnost ob otvoritvi novega zunanjega igrišča, katerega izgradnja je zahtevala precej visoka finančna sredstva. Naši ekipi je pripadla čast, da smo na tej otvoritvi odigrale propagandno srečanje z
ekipo veterank iz Nikšiča, v soboto ob 18. uri pa proti ekipi Podgorice, vendar tokrat v lepi športni dvorani. Po vseh odigranih tekmah
je sledilo družabno srečanje, kjer smo prejele tudi pokal za Fair
play. Glavni organizator Rade nam je izrekel vse pohvale, ker smo
se udeležile njihovega turnirja ne glede na veliko oddaljenost in še
posebno poudaril, da nas pričakujejo tudi naslednje leto. Zahvalile
smo se za gostoljubnost in prijaznost ter mu predale spominsko
darilo Litije. Prosti čas, ki nam je bil na razpolago, smo izkoristile za
ogled mesta Tivat, panoramsko vožnjo z ladjo ter seveda kopanjem
v toplem morju. V nedeljo zjutraj smo se poslovile in odpravile proti
domu. Med potjo smo se ustavile na določenih razglednih točkah,
kjer so nastale zelo zanimive fotografije. Ne glede na to, da je bila
pot do Tivta in nazaj precej dolga, smo preživele zelo prijeten, športno zabavni vikend, spoznale nove ekipe, stkale nova prijateljstva,
za katera lahko trdimo, da ne poznajo meja. Vse pohvale izrekamo
našima super šoferjema Maji K. in Perotu, ki sta nas srečno pripeljala do Črne gore in nazaj v Litijo.

Za zaključek pa se iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so
nam s svojim prispevkom omogočili sodelovanje na turnirju ‚»TIVAT
2014«.
Veteranke Litije.
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SEZONA 14/15 SE JE ZAČELA
In smo dočakali…sezona 14/15 je tu. Prvi krog je
bil zaradi ne dogovora s sodniki odložen, drugi odigran, v tretjem imamo težave s padavinami. Ponovno se kaže prednost klubov, ki imajo igrišča z umetno travo. V 2. Krogu smo imeli organizacijo turnirja
U-9 in domače tekme U-13, U-15 in člane. Poleg vsega ostalega,
smo klubi po ne dogovoru sodnikov z MNZ Lj. zadolženi še za sojenje. Tako klub potrebuje vse več prostovoljcev, staršev igralcev in
simpatizerjev, saj organizacije tekem terjajo veliko dela.
In končno malo tekmovalnega dela. Člani so začeli superiorno in
preskočili prvo oviro NK Črnuče, saj so slavili 3:1. Tudi kadeti so
se znašli dobro proti favoriziranim Dolomitom in iz gostov prinesli
vse tri točke. Nekaj smole so imeli mladinci in selekcija U-13, prvi
izgubili, drugi remi. Slavila je tudi selekcija U-15 v 1. MNZ Lj. proti
sosednjim Trbovljam. Pri selekciji U-9 se pozna, da so otroci precej
mlajši od ostalih ekip, saj bo večina otrok igrala tudi za selekcijo
U-8. Naj pa spomnimo , da pri selekcijah do vključno U-11 rezultati
niso pomembni, saj se ne beležijo in je v ospredju nogometna igra.
NK Litija kuje že načrte za nove projekte.
Za informacije o klubu glejte fb stran ali spletno stran www.nklitija.
si ali se v času treningov obrnite na strokovnega vodjo Iztoka Kosa
ali predsednika Gregorja Zavrla po e-pošti.
V strokovnem kadru se je klub okrepil z Zlatkom Ratajecem, trener
PRO z izkušnjami vodenja članskih ekip v 2. Slovenski ligi (Dob,
Svoboda). Prav tako je nov tudi trener vratarjev Dušan Kodrič z
igralskimi izkušnjami (Maribor, Domžale, Ilirija), ki opravlja treninge
vratarjev in sicer v ponedeljek in sredo ob 17.00 uri za selekcije
(U-9, U-11, U-13, U-15) in v ponedeljek in sredo ob 17.45 uri za
selekcije (U-17, U-19 in člani).
V ekipah NK Litija je tudi kar nekaj novosti. Pri U-17 je odšel Žiga
Verbajs (Interblock), U-19 Mario Barukčić (Trbovlje) in pri članih
Tim Kasalović (Avstrija) in Borut Bučar (Futsal Litija). Vsem se zahvaljujemo za dosedanji prispevek NK Litija in jim sporočamo da
imajo pri NK Litija vrata vedno odprta.
Če seštejemo odhode in prihode ugotavljamo, da smo pozitivni, kar
nas še posebej razveseljuje in potrjuje dobro delo.Tako so selekcije
NK Litija okrepili sledeči igralci. U-13 Rok Končar (NK Kresnice) in
Mitja Juvan (NK Jevnica), U-15 Tim Štrus, Klemen Kolar, Gal Godec,
Jakob Južnik (NK Jevnica) in Rok Podhraški (NK Trbovlje, Ilirija). Pri
U-17 David Primc (NK Trbovlje), Dejan Gojić (NK Zagorje), U-19
Srđan Uglješić (NK Trbovlje). Pri članih pa so novinci Matic Račič
(Futsal Litija), Zdravko Radonjić (NK Interblock), David Planinšek,
Luka Planinšek (NK Kresnice) in Tim Dremelj (NK Jezero Medvode).
Vsem novim ponovno izrekamo dobrodošlico in upamo, da se bodo
v NK Litija počutili dobro in da bomo skupaj slavili čim več zmag.
Največja želja NK Litija je še vedno pomožno igrišče z umetno
travo in ne čez nekaj let temveč že naslednje leto 2015! UO NK
Litija bo naredil vse in še več, ker jo igralci za nadaljnji razvoj
potrebujejo. Verjamemo, da nas boste pri tem podprli.
UO NK Litija
Gregor Zavrl, predsednik

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

ZAČETEK JESENSKEGA
DELA SEZONE
September je najbolj nogometni mesec
v jesenskem delu sezone, saj so v tekmovalnem in pokalnem ritmu vse ekipe.
Letos se je pač sezona začela malo drugače, saj so bile prve tekme zaradi nestrinjanja sodniške organizacije prestavljene. Tudi ostale tekme so bile odigrane brez
aktualnih sodnikov. Kako bo to potekalo naprej pa se bo videlo
v nadaljevanju prvenstva.
Edino regularne tekme potekajo v ženski nogometni ligi , ki so
pod NZS.
Člani so odigrali tudi tekmo 2 kroga z NK Kresnice in na domačem terenu izgubili. Zopet se je izkazalo, da so medkrajevne
tekme veliko bolj obiskane saj se je na tribunah zbralo zelo lepo
število gledalcev.
Več o poteku dogajanj na nogometnih igriščih pa v prihodnjem
Občanu, ko se bo že vedelo kako bo potekalo tekmovanje v
MNZ Ljubljanski ligi.
Ljubitelji nogometa vabljeni na oglede tekem, ki se igrajo v športnem parku Jevnica. Obvestila o tekmah NK in ŽNK pa bodo na
krajevnih oglasnih tablah.
za NK Jevnica
Marjan Medved - Medo

Začetek državnega
prvenstva v rokometu
za dekleta
Po dobrem mesecu priprav in treningov
se bo konec septembra začelo državno
prvenstvo v rokometu za dekleta. Prvo
tekmo bodo v gosteh odigrale kadetinje,
prve domače tekme pa bodo v soboto 27.9. in nedeljo 28.9.2014
v športni dvorani Litija. Spored tekem najdete na naši spletni in
facebook strani. V letošnjem državnem prvenstvu bomo imeli
4 ekipe. Ekipa kadetinj je letos sestavljena z igralkami letnik
1998, 1999 in 2000 in bodo v letošnji sezoni tekmovale v skupini zahod. Njihov trener je Dare Šuštar. Po nekaj letih bomo
letos spet imeli člansko ekipo, ki bo tekmovala v 1.b državni
rokometni ligi. Člansko ekipo trenira Boštjan Kogovšek, pomagata pa mu Roman Verbajs in Tone Burja. Starejšim deklicam bo
letos svoje bogate izkušnje prenašala nova trenerka v društvu,
bivša reprezentantka Tanja Oder. Naša najmlajša ekipa v državnem prvenstvu pa so mlajše deklice, njihov trener pa je Grega
Močnik.
Tudi mini rokometašice in mini rokometaši so že pričeli s treningi. Ob ponedeljkih in petkih je športna dvorana njihova. Od
14.00 do 14.45 imajo treninge najmlajši, otroci, ki obiskujejo
1. in 2 razred OŠ, od 14.45 do 15.30 pa malo starejši, tisti ki
obiskujejo 3., 4. in 5 razred. Za najmlajše rokometašice in rokometaše bomo skozi sezono organizirali turnirje, kjer bodo otroci
lahko začutili utrip tekmovanja in pa seveda tudi lepoto druženja z vrstniki. Ob koncu šolskega leta pa tudi rokometni tabor.
Vabljeni, vsi, ki ste treninge rokometa že obiskovali in tudi vsi, ki
si želite spoznati rokometno igro.

popravila in čiščenje
zobnih protez

Razporedi treningov in tekem so objavljeni na naši spletni strani
http://www.srce-me-povezuje.si/zrd-litija/ in facebook strani
http://www.srce-me-povezuje.si/zrd-litija/.
Vabljeni k navijanju v Športno dvorano Litija.

Tenis klub AS
GREGA KOKALJ V POLFINALU
MLADINSKEGA ITF-a, BLAŽ BIZJAK V
ČETRTFINALU FUTURESA NA BOLU
Igralci in igralke Tenis kluba AS Litija znova navdušujejo. Največji
uspeh je na mednarodnih tekmovanjih zabeležil Kokalj Grega, ki se
je s posebnim povabilom selektorja udeležil mladinskega ITF turnirja v Mariboru. Grega je vabilo odlično izkoristil in se uvrstil vse
do polfinala ter zabeležil
tudi najboljšo slovensko
uvrstitev. V polfinalu je
Grega izgubil od kasnejšega zmagovalca Erler
Alexandra iz Avstrije, ki
je bil boljši s 62 63. Grega je tako po novem uvrščen na 983. Mesto na
svetovni mladinski ITF
lestvici. Prav ti turnirji bodo v prihodnje Gregorjeva prioriteta, saj
želi v bližnji prihodnosti nastopiti na katerem od mladinskih Grand
Slam turnirjev.
Blaž Bizjak je znova osvojil točke za ATP lestvico. Tokrat mu je to
uspelo na Futures turnirju na Bolu, kjer se je uvrstil v četrtfinale, za
las pa mu je ušla še stopnička dlje, saj je tekmo za vstop v polfinale
izgubil v tretjem nizu. Za Blaža so to nove zelo pomembne točke,
ki bodo zagotovo pomenile kakšno direktno uvrstitev v glavni turnir
in s tem večje možnosti za osvojitev novih točk in napredovanje.
Ne prav zadovoljna pa se je z US OPEN kvalifikacij vrnila Nastja
Kolar, saj se ji ni uspelo uvrstiti v glavni turnir, kot je po tihem upala
in je izgubila že v prvem kolu kvalifikacij. V času nastajanja tega članka je Nastja Kolar že v Seulu, kjer
čaka na svoj prvi nastop na turnirju
z nagradnim skladom 500.000 $.
Nastja bo morala tudi na tem turnirji za morebitni vstop v glavni turnir
pred tem trikrat zmagati že v kvalifikacijah. Trenutno je na 180. mestu
svetovne WTA teniške lestvice.
Tudi na domači sceni tekmovalci ne
počivajo. Znova je bila odlična Tina
Godec, ki se je na članskem prvenstvu v Polzeli uvrstila v polfinale.
Dva nova pokala je osvojil tudi Artnak Bor in sicer za 2. mesto v
tenisu do 10 let in za 3. mesto v tenisu do 11 let.
Sicer pa so treningi v Tenis klubu AS Litija že v polnem zamahu in
novih uspehov zagotovo tudi v prihodnje ne bo manjkalo.
Nekoliko manj zagnani so bili v poletnih mesecih igralci poletne
teniške lige AS, saj je potrebno odigrati še kar nekaj tekem pred
zaključnimi obračuni in zaključnim turnirjem. Zato so nekateri že v
septembru zavihali rokave in se podali v borbo.
Več o razpletu poletne teniške lige AS pa v prihodnji številki.

KOŠARKARICE KK LITIJA
V SEZONI 2014/2015
Mlade košarkarice KK Litija po uspešno zaključeni sezoni nadaljujejo s treningi tudi v
sezoni 2014/2015. Treningi bodo potekali
na OŠ Litija in OŠ Gradec. Na OŠ Litija bodo
deklice razdeljene na dve skupini. V prvo skupino bodo vključene
košarkarice od prvega do tretjega razreda OŠ. Treningi bodo potekali dvakrat na teden, v ponedeljek in sredo od 14.05 do 15.05
v Športni dvorani Litija. Drugi skupino pa bodo lahko obiskovala
dekleta od četrtega do šestega razreda OŠ. Tudi druga skupina
bo imela treninge ob ponedeljkih in sredah. Pričetek vadbe bo
ob 15.00, zaključek pa ob 16.00. Termini treningov na OŠ Gradec
bodo objavljeni naknadno.
Košarkarice bodo letos prvič zastopale KK Litija tudi v tekmovalnem sistemu, saj bodo tekmovale v državnem prvenstvu KZS v kategoriji U 9 in U 11.
KZS je pred nedavnim podpisala pogodbo o sodelovanju z ligo
NBA. Američani se bodo vključili v projekt Igriva košarka z uporabo
imena lige NBA in logotipom. Vsako leto bodo enemu mlademu košarkarju in mladi košarkarici skupaj s starši omogočili brezplačen
ogled tekme košarkarske ekipe NBA.
Vse deklice, ki se želijo pobližje spoznati s košarkarskimi koraki,
prosti čas aktivno in zdravo preživeti, spoznati nove prijateljice in
z njimi navezati prijateljske stike vabimo, da se pridružijo sovrstnicam na treningih bodisi v Športni dvorani Litija (OŠ Litija) ali v telovadnici OŠ Gradec in telovadnici Gimnazije Litija (OŠ Gradec). Za
vse dodatne informacije lahko pokličete mobilno telefonsko številko: 041 747 767 (Džemo Ibiši – vodja košarkarske šole).
Pridite, ne bo vam žal!
Košarkarski klub Litija

VABILO
Košarkarski klub Litija, vabi vse dečke in deklice osnovne šole, da se udeležijo treningov košarke, kjer se bodo učili
osnov košarke, se družili z vrstniki in pridobljeno znanje skušali najbolje uporabiti na tekmovanjih.
Vpis poteka na treningih v Športni dvorani Litija in sicer:
1 - 2 razred vsak torek, in četrtek ob 14.00 uri
3 – 5 razred vsak ponedeljek, sreda uri
6 - 9 razred vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 uri
Tudi v šolskem letu 2014/15 bo Košarkarski klub Litija pričel z treningi tudi na OŠ Gradec. Vsi zainteresirani se lahko
priključijo treningom v četrtek s pričetkom ob 16.00 uri
(dvorana Gimnazije Litija). Športni pozdrav!
Košarkarski klub LITIJA

V Šmartno za kapelco
me pokopljite.
M.K.

Skozi tančico časa odseva podoba drage osebe.
V sončnih žarkih je ujet veder obraz.
V žuborenju potoka odmeva žametni glas.
Rahle sape nas nosijo v nežen objem.
V vsakem trenutku čutimo bližino,
čutimo ljubezen in vezi, ki so močnejše
od razdalje in časa, ki nas razdvaja.

Ni konec,
ko pride tvoj zemeljski konec.
Nevidno prihajaš nazaj med svoje,
ki živijo od tvoje ljubezni.
(T. Kuntner)

V SPOMIN

V spomin

Metoda Kranjec
roj. Golob
1967 – 2013

10. septembra je minilo dvajset let odkar se je od nas poslovil naš
dragi ati, mož, dedek in pradedek

Franc PEČAR
iz Jevnice

Naše misli so še vedno vpete v čas, ko je bil z nami. Za vedno
ostaja v naših srcih in naših dragocenih spominih. Kako resnične
so besede pesnika Toneta Pavčka, ki pravi:

Bila si zelo pogumna,
ob tebi smo prišli do
mnogih spoznanj.

»Mrtvi niso vsi mrtvi,
mrtvi živijo v nas
in bodo drugič umrli
z nami in nas.«

Z A H VA L A
Izpolnila se ji je želja. Za svojim ljubljenim možem je odšla
naša draga mama

PEPCA PINTAR
rojena Keržan
iz Gradca
1930 – 2014

HVALA VSEM, ki ste se z besedo ali dejanjem dotaknili življenja in
smrti naše ljubljene mame. Po isti poti koder je odhajala, nevidno pri
haja nazaj v naš dom, kjer z mislijo nanjo ostajamo sami in žalostni.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate.
Sandi in Žiga, mama Dragi, Cirila, Andreja, Maja in Tomaž
Človek je kakor kaplja rose,
veter pihne, ni te več.
Ljudje, kot si ti, nikoli ne umrejo,
le v velikem gozdu zaidejo s poti.
Pa kjerkoli si, naj angel čuva te,
kjerkoli si, vedno bomo mislili nate.

Vsi njegovi

Z A H VA L A
spoštovanim staršem 3. B in 3. A razreda, dragim prvoobhajancem
in velikim malim prijateljčkom moje ljube

Žalujoča hčerka Jožica z družino

V SPOMIN

NAŠI DRAGI GLORIJI

GLORIJE

V SPOMIN
5. septembra 2008 nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi brat in stric

IVAN KOKALJ

1962 – 2008
Šmicov Ivan s Širmanskega hriba pri Litiji

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

Vsi njegovi

Mineva leto dni odkar je kruta nesreča iz vaše sredine in mojega
življenja za vedno iztrgala našo zmeraj nasmejano Glorijo.
Ne morem vam povedati, koliko so mi in mi še vedno pomenijo vaši
obiski ob njenem preranem grobku, vaši topli objemi, vzpodbudne
besede in stiski rok ob prižiganju svečk.
Kako lepo ste se je skupaj z gospodom župnikom Pavlom in sestro
Lizo spomnili v molitvi in prošnjah med samo slovesnostjo Svetega
obhajila… In kljub temu, da je bil to samo vaš praznik, ste k Gloriji
prišli vsak s svojo belo rožico in moji razboleli duši vsak zase podarili
droben žarek upanja za življenje naprej…

Mali znani obrazek, ki je gledal tvojega v zaupanju in odvisni ljubezni,
je izginil. Tistih dragih rokic, zgovornih nogic in smešnih izrazov na
obrazku ni več. Ni več sončnih pesmic, ni več nežnih zvokov violine…
Ostali sta le bolečina in tišina. Bolečina!

Hvala vam, da Glorija skupaj z vami vsemi živi še naprej in hvala, ker
skupaj z vami živim tudi jaz.

…in dokler se ponovno ne snidemo naj nam Tvoja ljubezen
kaže pot naprej…

Mamica Tanja

Tvoji mamica, očka, sestrica in bratca
Ti ne veš,
kako pogrešamo te mi.
Spočij si trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.

V SPOMIN
V septembru 2014 mineva 1 leto in 35 let odkar vaju ni več
mama

ata

in

V SPOMIN

Z A H VA L A

V mesecu septembru mineva 6 let odkar si od nas odšel

Mnogo prezgodaj nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek,
pradedek, brat in stric

FRANC JERINA
SILVA KOVIČ
1935 – 2013

ALBIN KOVIČ

27.9.1940 – 16.9.2008
Ribče 10

1932 – 1979

Zahvaljujemo se vsem, ki se ju spominjate, prinašate cvetje,
prižigate sveče in postojite ob njunem grobu.

Vsi njuni
Kot ti življenje je čaša trpljenja
je smrt odrešitev
je tožba odveč
le mir in pokoj mu dragi želimo,
in zame prižgite mu lučko v spomin.

Z A H VA L A
ob izgubi našega dragega

ŠTEFANA ŠAJNOVIČA
3.7.1939 – 9.9.2014

Ob boleči izgubi našega dragega Štefana se iskreno zahvaljujemo
osebju ZD Litija, posebna zahvala doktor Kokotovi, doktor Lipovšku,
doktor Ejupiju in doktor Ptičarjevi za pomoč v zadnjih tednih njego
vega življenja. Hvala tudi vsem medicinskim sestram in reševalcem.
Hvala g. župniku iz Štange in Litije, pevcem, organistu Ivanu, gospo
du Okornu in gospodu Hauptmanu iz KSP Litija.
Hvala vsem za darovane sveče in svete maše. Posebna zahvala vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvala vsem in vsakemu posebej.
Borštnarjevi in vsi njegovi

JOŽE GOSPETI
1.3.1942 – 23.8.2014

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

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem
za darovano cvetje, sveče, izražena sožalja in podporo, ki ste nam jo
nudili v teh težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se OOZ Litija in vsem obrtnikom iz Brodarske ulice za
izkazano pomoč in podporo in g. župniku za opravljen obred.

Vsi njegovi

Žalujoči vsi njegovi

OBVE ST I L A / KR I ŽA N KA
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NEPR E M IČNINE

mali oglasi

Prodam 3 sobno stanovanje 77 m2. Popolnoma
obnovljeno. Nahaja se v centru Litije, v pritličju in je
lahko takoj vseljivo. Vredno ogleda. Cena po dogovoru.
Informacije na GSM: 041/719 444

KUPIM razne stare predmete, odlikovanja, medalje,
značke, bajonete, čelade,
sablje, uniforme, stare razglednice, kipce, slike, nakit,
kovance, knjige in druge
starejše drobnarije, ki jih
morda ne potrebujete več.
Tel.: 051/740-430

ODDAM v najem starejšo kmečko hišo z gospodar
skim poslopjem, v bližini Litije, lahko tudi 9 arov zem
lje, možna obrt in odkup. GSM: 031/670 737
prodam trisobno stanovanje v Litiji v izmeri 59 m2,
prenovljeno, z opremo, z lastnim vhodom v pritličju.
Možen je tudi delni cca 40% prevzem kredita. Cena
po dogovoru. GSM: 051/250-211

(TUDI) V LITIJI SO POTREBNE
SPREMEMBE (NA BOLJE)
Kot kritični opazovalec političnega dogajanja (beri: razmetavanja javnega denarja) v Litiji zadnja štiri leta, bi rad
prispeval vsaj kamenček k osveščanju preprostih prebivalcev (davkoplačevalcev, volivcev) naše občine. Večina jih živi v prepričanju, da
ni možno nič spremeniti, da bodo že drugi kaj naredili namesto njih.
Sam sem se zadnja leta poskušal zoperstavljat tem »litijskim mlinom
na veter«, ki so zlorabili naivno človeško (volivčevo) zaupanje in iz
naše občine in našega denarja naredili, kar so pač naredili. Če kdo
misli, da je to najbolje in najceneje, kar se je dalo narediti, je ali zelo
neobveščen, zelo naiven ali pa vsakega po malo.
Ob listanju zadnjega Občana (večina občanov se zgraža ob celostranskih barvnih hvalospevih) berem, kaj vse so določene stranke in njihovi predstavniki naredili. Pa se vprašam: za koliko so naredili, s
čigavim denarjem in kdaj bo to plačano.
Samo primer SVC (Šmelc): povsem drugače bi izgledala samohvala,
če bi poleg slike SVC pisalo npr: Namesto za 9 mio EUR (obljube
župana) smo to uspeli narediti za vaše dobro samo za 18 do 20
mio EUR, vzeli smo kredit na 20 let in ga bodo lahko plačevali
še vaši otroci, vsako leto bo občino obratovanje objekta, plačilo
najemnin, obrokov kredita za dokapitalizacijo, itd, stalo samo
cca. 1.000.000,00 EUR.
In zakaj se v Litiji praktično vse preplača in to predvsem določenim
izbrancem? Predvsem zato, ker v Litiji večina svetnikov in podžupanov ne dela v dobro volivcev, ampak strogo brez pomislekov in slabe
vesti do svojih volivcev, podpira župana. Nadzorni sveti in nadzorni
odbori tudi ne delujejo. Zakaj ne delujejo, enostavno zato, ker so jih
postavili te isti politiki, katere naj bi kontrolirali!! IN KER NADZORA
NI, SE PAČ VSE PODRAŽI, OBČINA PA POSLEDIČNO ZADOLŽI. Smo
namreč 3 (tretja) najbolj zadolžena občina v Sloveniji (vir Delo) uradno, neuradno smo najmanj drugi. Naj spomnim, da je prejšnji župan
pustil občino brez dolga.
Vas zanima, kaj se ti zgodi v Litiji, če prebereš gradivo za občinski
svet in potem preveč sprašuješ in opozarjaš na netransparentno zapravljanje javnega denarja, na teptanje ustavne pravice razpolaganja
s svojo lastnino (primer KSP in lastniki kotlovnice) in podobno. Iz javnega denarja naročijo sebi primerno poštenega odvetnika (trenutno
je v zaporu), ga mastno plačajo (račun št. 077/II iz leta 2012), da ti
grozi z enormnimi odškodninskimi tožbami, te kazensko ovadijo, da
nisi razložil sostanovalcem občinske pogodbe, pošljejo inšpektorja za
osem let staro brezpredmetno zadevo, te dajo na radio, da podiraš
blok, in podobno.
Glede na to, da imamo v proračunu le 6.000,00 EUR za celoletne
programe za mladino, predvidevam, da so več zapravili za zaprtega
odvetnika, kot namenili denarja za mladino.
Pa še primer ob katerem ostanem brez besed: za potrebne avtomatske defribilatorje naj bi zbirali sredstva obubožana društva, zavodi,
KS in zanimivo, to predlaga stranka, ki se baha s celostranskimi barvnimi oglasi v Občanu, stranka, ki skrbi le za dobre (evropske) plače
svojih vodilnih in ki so jo volivci na državnem nivoju že spregledali in
vrgli iz parlamenta, v Litiji pa pač zaostajamo.
Če bi ta ista stranka (imela je vse niti v svojih rokah) izvedla projekt
SVC po razumnih gradbenih cenah (za Litijo je to do 1.400,00 EUR/
m2 in ne 2.800,00) bi lahko kupili nič maj kot 5.000 AED defribilatorjev.
Upam si trditi, da če bi izvedbo te istih treh velikih projektov (šola,
čistilna, SVC), naredili po tržnih optimalnih cenah, na podlagi odgovorno in strokovno pripravljenih projektov, bi lahko s prihrankom in
ob isti zadolžitvi občine izvedli in plačali vse večje in manjše projekte,
ki jih želi in potrebuje podeželje, pa naj si bo to vrtec v Gabrovki,
mrliška vežica na Vačah, obnova lokalnih cest, napeljava optičnega
omrežja, nakup defribilatorjev, subvencioniranje malih čistilnih naprav in vse kar je potrebno, pa ni denarja in ga tudi NE bo, ker je
občina totalno zakreditirana, pa še ogromno stvari ni plačanih. Ob
tem pa so prilivi občine čedalje manjši.
Javno sprašujem odgovorne na občini, ali je občina že dobila vrnjenih
855.000,00 EUR, kolikor smo morali brez potrebe plačati iz proračuna za glavno kanalizacijsko cev (od »stare pošte« do TSC Laba), katero so odgovorni »pozabili« prijavit za evropska sredstva in še: v kateri
fazi je razpis, na podlagi katerega bi Občina Litija dobila nepovratna
evropska sredstva v višini 7,3 mio EUR za odkup polovico objekta od
svoje firme SVC d.o.o.?
Skratka, čas je, da se tudi v Litiji vzpostavi nadzor nad poslovanjem
tako občine kot komunale, da se poskuša preko razpisov pridobiti
čim več evropskega denarja, da prenehamo betonirat javne potratne objekte in če jih že, da to delamo po tržnih cenah, da naredimo
kaj za razvoj gospodarstva, turizma, za mladino in za nova delovna
mesta.
Stane Trdin

nagradna križanka
FIREFLY

KEMIJSKI
ZNAK
ZA DUŠIK

GSM: 041 344 292

NUDIM
POMOČ

Vam primanjkuje časa?
Ne zmorete sami opraviti z vrtnimi opravili, 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

HRIBOVITA
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ŠKOLJKA
NA MOŠKEM
WC

OBČINA PRI
LJUBLJANI
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VANJE
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GLAVNO
MESTO
RUANDE
NEUBRAN
LJIV
UDAREC PRI
TENISU

Podarite odvečne knjige,
priročnike. Pokličite, pridem
z veseljem, jih odpeljem in
ohranim.
Tel.: 030/996-225
Prodam pametni mobilni telefon Samsung Galaxy S3 mini (Android). V
zaščitnem etuiju in z zaščito stekla. Brezhiben in še v
garanciji z pripadajočim polnilnikom in dokumentacijo.
Tel.: 041/429-288 (Marjan)

sestavil: Jože Vizlar številka: 166
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KRADLJIVEC

Težje besede: KIGALI, AKARNANIJA, PEKARI,
BOJNA, BORIK, JUNO

Ime in priimek:
Ulica:

Izžrebanci iz meseca AVGUSTA 2014 prejmejo BON
za pizzo gostilne Kovač. Nagrado prejmejo v Tiskarni
ACO.

1. Jelica Čebela, Ulica Luke Svetca 3, 1270 Litija
2. Nataša Lovše, Slivna 11, 1252 Vače
3. Darja Osolnik, Tepe 70, 1272 Polšnik

Pošta:
Telefon:

Rešeno križanko pošljite do 8.10.2014 na naslov ured
ništva. Izžrebali bomo 3 reševalce, ki bodo prejeli stenski koledar 2015. Nagrajenci bodo koledar prejeli v
Tiskarni ACO.

28. 8. 2014 smo se na pokopališču v Slovenskih Konjicah poslovili od očeta, moža, sina, sodelavca, kolega, prijatelja Damijana Kukoviča. Slovo je
bilo za vse nas zelo boleče, saj smo se poslovili od človeka s katerim smo
načrtovali še veliko stvari, ki jih sedaj ne bomo mogli več uresničiti. Usoda
mu je namenila le kratek čas življenja, zato je spoznanje, da je nam ostalo
še veliko neizpolnjenih načrtov še toliko bolj boleče.
Damijan je od samega začetka zaposlitve v Policiji delal na Policijski postaji Litija,
kjer je zaradi svojega odprtega značaja takoj pridobil naklonjenost vseh zaposlenih. Pri svojem delu je bil dosleden in natančen, tako kot pri svojem hobiju kuhanju. Damijan je namreč zelo rad kuhal, saj je bil po izobrazbi gostinski tehnik in je
svoje znanje tudi rad posredoval vsem, ki jih je to zanimalo. S svojim umirjenim a
odločnim nastopom je znal vzbuditi pozornost in zaupanje vseh. Tako pri svojem
delu ni imel nikoli težav z nikomer, kar je pri delu, ki ga je opravljal zelo težko. Umirjen nastop z odločno držo in
doslednostjo je uspel doseči pri ljudeh zaupanje, ki se je odražalo tudi v pristnih prijateljskih odnosih, ki jih je
imel izven kolektiva in izven svojega rojstnega kraja.
Vsem, ki ste ob tragični novici in njegovem boju za življenje stiskali pesti za Damijana se najlepše zahvaljujemo. Ob tako tragičnem dogodku, ki smo mu bili priča, ste nam izrekli veliko sočutnih besed in
nas bodrili, kar vas je večina tudi izkazala z obiskom na PP Litija.
Kolektiv PP Litija

Sanabela d.o.o.
OBVESTILO
Nov klicni center v Litiji dodatno zaposli
še 20 komercialistov za trženje naravnih
zeliščnih izdelkov. Lahko tudi upokojenci.
Informacije: 070 781 178 (g. ANDREJ)
Email: studio.litija@sanabela.si

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: 01/898-38-43
• Glavni in odgovorni urednik: Sašo Jovanovič
• Grafična priprava in tisk: Tiskarna ACO, Litija
Naklada 5400 izvodov.
Občan je glasilo, v katerem so objavljeni prostovoljni prispevki
avtorjev, ki niso novinarji. Uredništvo Občana in Tiskarna ACO ne preverjata objavljenih informacij in ne odgovarjata za točnost podatkov.

V SLS – Slovenski Ljudski Stranki (ŽUPANOVI RAZVOJNI
LISTI) želimo tudi v prihodnjem mandatu 2014 -2018
nadaljevati USTVARJALEN DIALOG s političnimi strankami,
civilno družbo –skratka z vsemi občankami in občani.

USTVARJALEN DIALOG lahko prispeva k
zagotavljanju trajnostnega razvoja v SRCU SLOVENIJE, ki
temelji na spodbujanju gospodarskega razvoja
in medgeneracijskega sožitja.
Nadaljujmo skupaj z razvojnim prebojem!

NADALJUJMO SKUPAJ

Trdo, dosledno in pošteno delo našega župana
Francija ROKAVCA, kandidata za župana, tudi v
naslednjem obdobju in vseh kandidatk in kandidatov
SLS-Slovenske ljudske stranke (ŽUPANOVE RAZVOJNE
LISTE), je tudi naše zagotovilo in obveza do volilcev.

Preureditev prostorov podružnične šole na Konjšici v vaški
medgeneracijski center.

Prenova gasilskega doma v Litiji.

Nadaljevanje urejanja kulturnega doma v Ribčah in zagotovitev varnega dostopa na magistralno cesto.
Z obnovo ambulante v Gabrovki bomo pridobili prepotrebne
prostore za predšolsko vzgojo.

Izgradnja novega gasilskega doma z oglarskim muzejem
na Dolah.
Celovita ureditev krajevnega središča Polšnik in zagotovitev pitne vode na Mamolju.
Energetska sanacija športne dvorane v Kresnicah je nujna.

Celovita ureditev vaškega trga na Vačah.
Izgradnja obvoznice v Gabrovki bo rešila prometne zagate.

Celovita ureditev središča naselja Sava ob izgradnji HE na
srednji Savi, vključno z modernizacijo lokalne ceste.

Sofinnaciranje dokončne ureditve Gasilskega doma, celovita ureditev vaškega jedra, javna razsvetljava.
Ureditev lastništva in energetska sanacija zadružnega doma v Jevnici.
Adaptacija POŠ Hotič z izgradnjo prizidka večnamenske
dvorane in prostorov vrtca.

Pocenitev stroškov upravljanja športne dvorane in prenos
na javni zvod ZKMŠ.

Energetska sanacija in obnova vrtca Najdihojca.

Zagotovitev varne pešpoti ob Savi od naselja Sp. Log do
mostu na Savi.

Celovita ureditev stavbe bivše sodije za potrebe mestnega
muzeja, izobraževanja odraslih in pihalne godbe.

Dokončanje izgradnje plinovodnega sistema z
izvedbo participativnega
modela sodelovanja uporabnikov pri izvajanju
ogrevanja večstanovanjskih objektov na Stavbah, Graški dobravi in Rozmanovem trgu.

Celovita ureditev infrastrukture ob reki Savi pri izgradnji
HE.
Celovita povezava
vodovodnih sistemov
občin Litija - Šmartno s
prenovo magistralnega
vodovoda Reka
Gozd - Litija

